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Kulunut vuosi on ollut mieleenpainuva monellakin tapaa. Eurooppaan on koh-
distunut terrori-iskujen aaltoja, viattomiin järjetöntä väkivaltaa. Poliittinen 
tilanne on kovin levoton ja epävakaa aivan Euroopan rajoilla. On myös epävar-
muutta siitä mitä Pohjois-Amerikassa vallan vaihduttua tapahtuu. Maailma ei 

ole enää entisensä.
Ajatus siitä, että maailmankirjat ovat nyt sekaisin, on tänään todellisempaan kuin ai-

koihin. Kotimaassakin tapahtuu, onneksi ei kuitenkaan yhtä dramaattista kuin muualla 
Euroopassa. 

Nämä tapahtumat heijastuvat luonnollisesti myös meihin, yleinen asenneilmapii-
ri kovenee eivätkä vihapuheet ole enää harvinaisia. Kristittyinä olemme luonnollisesti 
hyvin järkyttyneitä. Ei voi kuin ihmetellä joidenkin tahojen myötäelämisen ja empati-
an kyvyn puutetta.

Kaiken pahuuden ja pimeyden keskellä on myös näköpiirissä valonpilkahduksia. 
Orastava uskontojen välinen vuoropuhelu, aivan ruohonjuuritasolla, on viime aikoina 
osoittanut elpymisen merkkejä. Ranskassa kristityt ja muslimit ovat vierailleet toistensa 
temppeleissä konkreettisena esimerkkinä siitä että me kunnioitamme toisiamme ja halu-
amme elää yhdessä. 

Tällaisina aikoina jos koskaan kaipaamme juuri kohtaamisia ja dialogia eri tavoin 
ajattelevien ja eri uskontoa olevien välillä. Vaatii uskallusta ja rohkeutta tulla oman muka-
vuusalueen ja hyvin tuntemamme maailman ulkopuolelle. Minusta meillä ei kuitenkaan 
ole vaihtoehtoa. 

Seurakuntaelämässäkin meidän on hyvä ymmärtää, ettei maailma ole enää entisensä. 
Meidän tulee toteuttaa evankeliumin kehotusta rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme 
ja hengellisinä yhteisöinä toimia rakkauden, oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen maail-
man puolesta.

Emme Suomessa elä  lintukodossa ikään kuin maailman ongelmat eivät koskettaisi 
meitä. Jopa meidän yhteisöissämme on niitä ihmisiä jotka ovat joutuneet kokemaan so-
taa, maanpakolaisuutta, vihaa ja väkivaltaa. 

Olisiko meidän aika miettiä jonkinlaista suunnitelmaa miten toimia muuttuneessa 
maailmassa ja pohtia kuinka olemme seurakuntina varautuneet mahdollisiin kriiseihin? 
Onko jotain konkreettista mitä voimme tehdä?

Meidän voimanlähteemme on aina Herran pyhä ehtoollinen mutta kristillinen 
elämämme ei saisi jäädä siihen. Kirkko on tämän maailman suola ja sen tulee omal-
la toiminnallaan  ja sanomallaan tuoda julki, ettemme usko pahuuteen, väkivaltaan tai 
epäoikeudenmukaisuuteen.

Kirkko on uskottavuuskriisissä ellei se omalla toiminnallaan elä todeksi tätä evan-
keliumin sanomaa: ‘Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja 
te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin 
alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin 
vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.‘ (Matteus 25: 35-36)

Jokainen meistä voi kantaa oman kortensa kekoon rukouksen ja turhasta luopumi-
sen kautta.  Uuden kirkkovuoden alkuun voimme pohtia mitä voin tehdä omalta osaltani. 
Pieniltäkin tuntuvista teoista voi seurata paljon hyvää, tärkeää on että toimimme. 

Siunattua uutta kirkkovuotta! 

Oulun metropoliitta Elia 

metropoliitta.elia@ort.fi  

Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu

On aika toimia nyt  
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Jumalanäidistä kirjoittaminen on tehtävänä 
samanaikaisesti sekä erittäin mieluisa että 
odottamattoman hankala. Jumalansynnyt-
täjä on erityisen rakas, tärkeä, merkittävä ja 
suureksi avuksi itsekin havaittu esirukoilija. 
Mutta mitä kirjoittaa hänestä, jonka asema, 
merkitys ja tehtävä on meille alkukirkon 
perillisille täysin kiistaton ja päivänselvä?
Hämmästyttävän helposti kuitenkin tuekse-
ni nousivat mieleen lauseet istumattomasta 
ilovirrelmästä, eli akatistoksesta. Kyseinen 
teksti on ollut aina rakas ja merkityksellinen, 
ei tietenkään vain itselleni vaan miljoonille 
ortodokseille.

”Iloitse Sinä, jonka kautta ilo koittaa!” 
Miten kaunis on jo tapa tervehtiä toista 
ihmistä sanomalla ”iloitse!”. Tämä tervehdys 
käskymuodossaan on erittäin sopiva juuri 
Neitsyt Marialle, josta tuli vapaasta tahdos-
taan Jumalansynnyttäjä. Hänestä koittaa ilo 
– Kristus. Ilman Marian suostumusta tätä 
iloa ei meille ehkä olisi suotu. Jumalanäi-
dillä on totisesti syytä iloita tehtävästään ja 
synnyttämästään.

”Iloitse Sinä, jonka kautta luoma-
kunta uudistuu!”
Luomakunta, ihminen ennen 
kaikkea, tarvitsi uudistuksen ja tä-
män toi tietysti Kristus, joka syntyi 
lihaksi. Uudistumisen tarve ei 
kokonaisuudessaan ole mihinkään 
hävinnyt, vaan jokainen sukupolvi 
ottaa vastaan Kristuksen uudel-
leen. Siksi akatistoksen aikamuoto 
on nykyhetkessä. Luomakunnan 
uudistuminen kuvannee myös 
luomistyön jatkumista, maan 
kasvojen uudistumista koko 
ajan. Tähän työhön pyhätkin 
osallistuvat.

”Iloitse Jumalan taivaasta kulkema 
porras, iloitse ihmiset taivaaseen 
saattava silta!”
Jumala asuu taivaan korkeuksissa, 

ihmisen katseen ja mielen ulottumattomissa. 
Jostakin sieltä ylisten vetten keskellä olevasta 
salistaan Jumala astuu ihmisen luo ja ottaa 
ihmismuodon juuri Jumalanäidin avulla. 
Hän on Jumalan työtoveri, pelastushistorian 
apulainen, ihmiskunnan lahja Jumalalle. 
Vastaavasti Maria on maailmankaikkeu-
den kaunein silta kulkea, silta ihmisen ja 
Jumalan välillä – silta, jota Isä jo on kulkenut 
puoliväliin vastaan.

”Iloitse esirukouksen otollinen suitsutus, 
iloitse koko maailman armahdus!”
Jumalanäitiä puhutellaan aina suurimmaksi, 
ahkerimmaksi ja merkittävimmäksi esiru-
koilijaksi juuri siksi että hän on Jumalan 
äiti. Mehän toivomme rukouksemme 
nousevan Herran eteen suitsutuksen lailla, 
joten Jumalansynnyttjän esirukoukset ovat 
sitä suloisinta suitsutussavua. Valtiatta-
remme, Taivaan kuningatar, onkin ainoa 
pyhä jota pyydetään pelastamaan meidät 
– pelastamaan juuri esirukouksillaan. Äidin 
rukous Jumalan edessä on aina katsottu 
koko maailman armahduksen lähteeksi. 
Maailman armahdus alkaa siitä hetkestä 

kun Maria suostuu kunniatehtäväänsä ih-
miskunnan edestä. Äidin rakkauteen kuuluu 
armahtaminen, elämän hyväksyminen 
pyytettömästi.

”Iloitse paratiisin porttien avaaja!” 
Kaihomielin tiedämme, että paratiisi pysyy 
suljettuna kunnes Kristus sen jälleen avaa. 
Miten siis Jumalanäiti ne avaisi? Oikeastaan 
hän on ne jo avannut, juuri siten, että syn-
nytti Kristuksen meidän luotuun aikaamme 
ihmisten joukkoon. Paratiisin ovi on siis jo 
ainakin aavistuksen raollaan – illattoman 
päivän kajo kutsuu meitä kuin raollaan ole-
van kaapinovi kissaa kurkistamaan sisään. 
Jumalanäidin osuus paratiisiin pääsemisessä 
on kirvoittanut piirroksenkin, jossa Pietari 
istuu pettyneenä taivaan portin vieressä ja 
Kristus lohduttaa häntä: Älä murehdi Pieta-
ri, äiti vain yrittää auttaa. Taustalla nimittäin 
Jumalanäiti nostaa ihmisiä rukousnauhal-
laan taivaan portin ohitse paratiisiin. 
 
”Iloitse uskovien puhtauteen ohjaaja, iloitse 
kaikkien sukupolvien ilo!”
Jumalanäidin elämä on meille esimerkki 

puhtaudesta, Jumalalle omiste-
tusta elämästä. Näin hän ohjaa 
meitä kohti Jumalaa. Tarkoitus ei 
tietenkään ole, että kaikki olisivat 
neitseitä tai että kaikkien tulisi kär-
siä samoin kun Jumalanäiti joutui 
suurena perjantaina kärsimään. 
Tarkoitus on, että meistä jokainen 
löytäisi Jumalan ja vastaisi hänen 
kutsuunsa ja annettuun tehtävään 
yhtä auliiin myöntävästi kuin 
Neitsyt Maria aikoinaan. Tämän 
on kaikkien sukupolvien tehtävä 
ja siksi jokainen sukupolvi voi 
uudelleen iloita Jumalanäidin 
esimerkistä. Jumalanäidin ikonit 
ovat selkeästi suosituimpien 
joukossa ja hänelle laulettavat 
veisut parhaiten opittuja koulussa. 
Samoin olen saanut kokea erittäin 
sykähdyttäviä hetkiä teinien 

Neitsyt Maria, Jumalan ja meidän 
kaikkien äiti
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veisatessa akatistosta. Väitänkin Ivironin 
Jumalanäidin paperi-ikonin kerran hymyil-
leen lempeästi akatistoksen harjoituksissa.

”Iloitse pimeydessä olevia ohjaava tulipatsas, 
iloitse pilveä laajempi maailman suoja!”
Eräs suomalainen yhtye lauloi ”Ei ole 
sellaista pimeää, jota minun hento käteni 
ei torjuisi”. Kaunis kuvaus äitydestä, mutta 
Jumalanäidin käsi on voimakas kuin 
tulipatsas. Hän ohjaa ja opastaa meidät 
tämän maailman pimeydestä valkeuteen, 
kuten Jumala itse aikoinaan kansansa pois 
orjuudesta. Jumalanäiti kuvataan myös usein 
suojaamassa viittansa alle koko maailman. 
Näin tuo viitta todellakin on kuin suojaava 
pilvi luomakunnan yllä. Jumalanäiti on 
todella koko maailman äiti, jokaisen luodun 
hellä emo.

”Iloitse jalohedelmien puu, joka uskovia 
ravitsee, iloitse suloinen siimespuu, joka 
monia suojaa!”
Hengellisyys ja ihmisen luovuus kantaa 
hedelmää ja jaloin hedelmä todellakin 
on Jumalanäiti. Hän tuottaa jatkuvasti 
uutta hedelmää, me saamme nauttia näitä 
hedelmiä mielin määrin – kunhan vain 
haluamme maistaa. Nämä hedelmät ra-
vitsevat meidän hengellistä elämäämme 
ja ovat matkaravintona pelastuksen tiellä. 
Tie pelastukseen tuntuu monasti kulkevan 
autiomaan karuudessa ja paahteessa, siellä 
pienikin varjo on suloinen. Jumalansynnyt-
täjä tarjoaa viittansa liepeessä ja poimuissa 
turvallisen siimeksen langenneen maailman 
porotusta vastaan.

”Iloitse Sinä, jossa neitsyys ja äitiys 
kohtaavat!”
Tähän kysymykseen ei ihmisen pienuus ole 
koskaan löytänyt tyhjentävää vastausta, eikä 
ilmeisesti tarvitsekaan löytää. Neitsyyden 
ja äityden yhdistyminen sulassa sovussa 
ovat yksi salaisuuksista, Jumalan suurista 
teoista. Sillä me tiedämme, että missä Luoja 
niin tahtoo, rikkoutuu luonnon järjestys. 
Neitsytäitiyttä ei voi selittää järjellä. Ihminen 
on toki aikojen saatossa epäillyt ja yrittänyt 
selitellä milloin mitäkin, mutta juuri tässä 
dilemmassa neitysäitydestä tulee esiin 
Jumalan suuruus.

”Iloitse pelastusta kaipaavien laiva!”
Maailman merillä Jumalanäiti on turva-
satamaan vievä alus meille kaikille, jotka 
pelastusta kaipaamme. Meidänhän pitäisi 
kaivata ja etsiä pelastusta: ei vain odottaa 
huvijahdin hakevan, vaan itse soutavan 
pelastuksen laivaa. Yksin ja itseksemme 
emme siihen kykene. Näin on turvallista 
ajatella Jumalanäitiä laivana, jonka kyydissä 
pääsemme pelastuksen rantaan. Kirkkokin 
kuvataan mielellään laivaksi, jota Kristus 
ohjaa ja Kirkkoa puhutellaan äidiksi, ehkä-
pä tämä Jumalanäidin ilon aihe ja vertaus 
Kirkosta ovat saman todellisuuden kaksi 
kuvajaista.

”Iloitse viholliset lyövä ukkonen!”
Mennennä kesänä on nähty ukkosen voima 
monet kerrat, kuultu sen kumu ja jyly. Sa-
malla voimalla Jumalanäiti torjuu, hajottaa 
ja lyö maahan meitä ahdistavat viholliset. 
Ukkosen voiman kaltaista pelkoa herättää 
Jumalanäidin kiivaus puolustaa suojattejaa-
an kuin tiikeriemo konsanaan pentujansa. 
Salaman lailla Taivaan kuningatar sivaltaa 
sielujemme kiusaajia.

”Iloitse Jumalan ja Sanan maja, iloitse pyhiä 
korkeampi pyhä!”
Jokaiselle meille on tehtävä maailmassa, 

jokainen meistä osallistuu Jumalan luoma-
kunnan  ylläpitämiseen ja pyhittämiseen. 
Mutta vain yksi sai ottaa vastaan tehtävän 
tulla Luojansa äidiksi, antaa ihmiskunnan 
edestä lahja Jumalalle, tarjota Sanalle asuin-
sija ja kaikki se inhimillinen huolenpito, 
lämpö ja turva, jota Ihmisen Poika tarvitsi. 
Tämä tehtävä korotti Marian asemaansa, 
hänestä tuli Kaikkeinpyhin, kaikkien ihmis-
ten pyhittymisen esikuva, koko maailman 
esirukoilija, kaiken luodun äiti, kaitsija, 
suojelija ja armahdus. Hänessä meillä on 
turva, lohdutus, vankkumaton apu, johda-
tus, voima ja rohkeus Jumalan edessä.

Simo Haavisto

Kirjoittaja vihittiin diakoniksi 29.5. Vaasan 
Pyhän Nikolaoksen kirkossa. Vihkimyksen 
myötä hän on ilmoittanut luopuvansa 
maallikkoedustajan paikastaan vuosien 
2016-2019 kirkolliskokouksessa. Hänen 
tilalleen Oulun hiippakunnan toiseksi 
maallikkoedustajaksi kirkolliskokoukseen 
nousee Veikko Halonen. Halonen sai 
maaliskuussa toimitetussa kirkollisko-
kousedustajavaalissa yhtä monta ääntä 
kuin Haavisto.
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Kuvataiteilija Ville Löppönen maalaa ikoneista tuttuja ai-
heita, mutta ei ikoneita. ”Ajattelen niin, että maalarin kasvu 
voi huipentua ikoniin”.

Kuvataideakatemiasta vuonna 2007 valmistunut Ville Löppönen on 
pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Suomessa ja maailmalla. Hänen 
teoksiaan on useissa yksityisissä ja myös julkisissa kokoelmissa – 
esimerkiksi Nykytaiteen museo Kiasmassa ja Turun sekä Oulun 
taidemuseoissa.

Halutessaan hän voisi varmasti ajatella tyytyväisenä vakiinnutta-
neensa paikkansa kuvataidekentällä. Olevansa jollain tavalla perillä.

Löppönen näkee kuitenkin asian aivan toisin. Hänelle jokainen 
maalaus on askel tiellä kohti pyhittymistä.

Matka alkoi kuin vaivihkaa opiskeluvuosina.
– Uskon teema on ollut taiteessani läsnä jo hyvin nuoresta saak-

ka. Kiinnostukseni ortodoksista kirkkoa kohtaan heräsi pikkuhiljaa 
pyhien isien teksteihin tutustumalla: lueskelin Isak Niniveläistä ja 
Filokaliaa pitkään ennen kuin kiinnostuin itse kirkosta.

Patristisen kirjallisuuden jälkeen ortodoksisuus tuli Löppösen 
elämään kahden opettajan hahmossa.

– Opettajani ja myöhemmin ystäväni Henry Wuorila-Stenberg 
ja Elina Merenmies olivat ortodokseja. Ortodoksisuus tuli minulle 
monessa mielessä tutuksi juuri heidän kauttaan. Varsinkin Henryn 
kanssa keskustelimme paljon maalauksen suhteesta teologiaan. Se 
oli useamman vuoden prosessi.

Kirkosta ja sen liturgisesta elämästä Löppönen kiinnostui vasta 
käydessään ensimmäisen kerran liturgiassa Uspenskin katedraalisssa 
vuonna 2013. 

– Käynti jätti jäljen, joka alkoi haastaa minua voimakkaasti ko-
kemuksen tasolla. Kävin liturgiassa uudelleen ja otin tavakseni käydä 
lauantai-iltaisin vigiliassa. Lopulta en enää voinut palata luterilaisen 
palveluksen piiriin. Eräänä päivänä kävin jumalanpalveluksessa 
Kallion Pyhän sydämen kappelissa ja ymmärsin, etten voisi tulla 
sinne enää uudelleen. Se oli viimeinen kerta. 

Pelkkä kokemus ei ollut tuntunut kuitenkaan hyvältä tai aina-
kaan riittävältä perustelulta siirtyä läntisestä teologisesta ajattelusta 
itäiseen. Tilanne johti kovaan sisäiseen vääntöön kahden perinteen 
kielellisten erojen ja opillisten ilmausten välillä.

Ortodoksisuudessa Löppöseen vetosi erityisesti kuvan teologia 
ja kuvan sakramentaalisuus.

– Idän kirkossa kuva ei ole alisteinen kirjoitetulle tai puhutulle 
sanalle. Ortodoksinen traditio ei siis ole siinä mielessä kirjaimelli-
suuden perinnettä. Tämä oli minulle hyvin merkityksellinen aspekti.

Kirkon kuvaperinne tuntui silti pitkään vieraalta – kuvantekijä 
ei siis tuntenut ikonien maailmaa heti omakseen.

– Tietenkin Andrei Rublev oli tuttu ja ikonit yleensä yhtenä 

taidehistoriaan kuuluvana osa-alueena, mutta minulle ne alkoivat 
elää vasta siinä vaiheessa kun pääsin niiden äärelle palveluksissa ja 
osasin lähestyä niitä teologian kautta. Tämä tapahtui aloittaessani 
teologian opinnot ortodoksisella seminaarilla.

Kaikki ikonit eivät puhuttele Löppöstä vieläkään.
– Monet ikonit jäävät minulle eräänlaiseksi kuvalliseksi koo-

distoksi, jota lukemalla saa saman tiedon kuin Raamattua tai pyhän 
elämäkertaa lukemalla. Se ei riitä minulle. Kuvan täytyy puhua 
minulle kuvana, ei tekstinä. En kuitenkaan halua nimetä ikoneita 
jotka ovat minulle tärkeitä. Uskon että jokainen löytää itse ne ikonit, 
jotka puhuttelevat ja joiden kautta voi kasvaa. Kasvustahan tässä 
on kysymys. Kasvusta kirkkauteen.

Kasvu onkin Löppösen tekemisessä keskeinen sana. Hän kuvaa 
omaa tuotantoaan kontemplatiiviseksi teologiseksi nykytaiteeksi.

– En sijoita itseäni uskonnollisen maalauksen kenttään. 
Uskonnollinen maalaus kuvittaa yleisiä uskonnollisia aiheita ja 
tapahtumia. Käytän termiä teologinen maalaus ja tarkoitan sillä 
rukouksesta nousevaa ja mietiskelevää maalamista, joka syntyy 
henkilökohtaisesta kokemuksesta ja sisäisestä näkemisestä. Maalaan 
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siis kasvua, jossa usko on keskeinen osa. Käytän uskonnollista kieltä, 
koska olen vielä niin kiinni maallisessa ajattelussa, etten kykene 
näkemään Jumalaa kaikkialla. Uskonnollinen kuvasto on minulle 
eräänlainen kompassi, joka auttaa tähtäämään oikeaan suuntaan.

Ikonien maalaaminen ei ole juuri nyt ajankohtaista.
– Olen maalannut muutamia, mutta maalaaminen oli aivan liian 

suorituskeskeistä. En siis koe olevani valmis maalaamaan ikonia. 
Ajattelen, että teosiksen tiellä maalari voi Jumalan armosta saavuttaa 
ikonin. Ikoni on siis kasvuni päämäärä maalarina - maalarielämäni 
huipentuma.

Vaikka valmiit teokset eivät ole ikoneita, Löppösen työtapa 
on varsin lähellä ikonimaalarin rukouksellista työskentelyä. Hän 
itse kuvaa maalaamista rukoukseksi – dialogiksi Jumalan kanssa.

- Tätä dialogia – samoin kuin kaikkea rukousta – tosin värittää 
ja hämärtää minun oma vajavaisuuteni. Usein dialogi onkin vaarassa 
kaventua pelkäksi monologiksi. Hiljaisuudessa ja askeesissa keskus-
telu saavuttaa parhaimmillaan dialogin muodon. Minulle tämä on 
luontevin tapa lähestyä Jumalaa: maalarina minun on helpointa 
ilmaista olemustani ja ajatuksiani juuri tällä tavalla. Maalaaminen 
on minulle siis työtä mutta myös paikka hiljentymiselle. Koen sen 
tekemisenä, jossa mina paljastun ja tulen esiin. Samalla esiin tulee 
valo, joka valaisee sen mitä näen. 

Yksi Löppösen kontemplaation kohteista on Jumalansynnyttäjä, 
jota hän on lähestynyt toistuvasti vuodesta 2011 lähtien sekä itäisen 
että läntisen kuvaperinteen kautta.

– Jumalanäiti on ollut taiteessani läsnä jo pitkään ja sanoisin, 
että hänen asemansa tuotannossani on vain vahvistunut vuosien 
varrella. Minulle on ollut tärkeää kohdata Jumalansynnyttäjä sekä 
naiseuden, äitiyden että nöyryyden esikuvana.

Lehden kannessa nähtävä teos on nimeltään Jumalan Synnyt-
täjän ilmestys. Löppönen itse ei halua antaa yksittäiselle kuvalle 
minkäänlaista tulkinnallista kehystä. Toimitus puolestaan valitsi 
tämän teemanumeron kanteen maalauksen pitkälti samoista syistä, 
jotka estävät Löppöstä maalaamasta ikonia. Ikonin latistaminen 
kauniiksi käyttökuvaksi olisi tuntunut yksinkertaisesti väärältä ja 
epäkunnioittavalta ratkaisulta.

Monille lukijoille lehden nimiöllä ja kansiotsikoilla varustettu 
ikonikuva olisi kuitenkin ollut enemmän mieleen. Sellaiseen ikonin 
käyttöön on totuttu vuosien varrella: pyhä kuva lehden, kirjan tai 
levyn kannessa ei herätä meissä hämmästystä.

Sen sijaan tuttujen ikoniaiheiden käsittely ikonitaiteen ulko-
puolella herättää aika ajoin rajuakin kritiikkiä.

Myös Löppönen kertoo saaneensa teoksistaan kaikenlais-
ta palautetta niin ortodoksisen kirkon jäseniltä kuin kirkon 
ulkopuoleltakin.

– Negatiivista palautetta kuulen jopa yllättävän vähän, mutta 
se ei tarkota sitä etteikö sitä esitettäisi. Ymmärrän hyvin, että jotkut 
voivat kokea teokseni loukkaavina. Harvat ovat silti valmiita esittä-
mään suoraa kritiikkiä. Omiin korviini kielteinen palaute kantautuu 
yleensä kiertoteitse tai jollain tavalla anonyymisti esitettynä. 

Ville Löppösen seuraava näyttely avautuu syyskuussa Melbour-

nessa, Australiassa. Suomessa on seuraavaksi vuorossa laajahko 

yksityisnäyttely, joka avautuu 28.10. galleria Helsinki Contempo-

raryssa (Bulevardi 10). Näyttelyssä on esillä sekä maalauksia että 

piirustuksia. 20.11.2016 saakka avoinna olevan näyttelyn kanta-

va teema on siirtymä rituaalista arjen armoon.

Ville Löppösen taiteeseen ja ajatteluun voi perehtyä myös tu-

tustumalla kirjaan Ville Löppönen – Maalari ikonin ja maiseman 

välissä. Teoksen on tuottanut Mikkelin taidemuseo yhdessä 

galleria Helsinki Contemporaryn kanssa. Kirjan ulkoasusta vastaa 

graafi nen suunnittelija Päivi Veijalainen ja artikkeleista ama-

nuenssi Paula Hyvönen ja Ville Löppönen. Kirjaa on saatavilla 

Mikkelin taidemuseosta ja galleria Helsinki Contemporarysta.

Katselua, 2015, akryyli, tenpera, öljy ja lehtikulta ikonipohjalle, 31 x 16 cm
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Yksi erikoisimmista kirkkovuoden juhlista 
on Jumalansynnyttäjän temppeliinkäynti, 
jota vietetään 21.11. Sinä päivänä aloitetaan 
myös aamupalveluksissa joulukanonin ir-
mossien veisaaminen ns. katabaaseina. Koko 
juhlan veisut ovatkin esijulistusta Kristuksen 
inkarnaatiosta: Herran äiti ilmestyy ensim-
mäistä kertaa julkisesti kansalle. 

Jumalansynnyttäjän temppeliinkäyn-
nin juhlaa alettiin laajemmin viettää vasta 
800-luvulla, eli varsin myöhään muihin 
kirkkovuoden suuriin juhliin nähden, eikä 

se lännen kirkossa muodostunut koskaan 
kovin suureksi juhlaksi.

Raamatusta tarinaa Marian temppe-
liintuomisesta ei löydy, vaan tärkein lähde 
juhlalle on 100-luvun puolivälissä kirjoitettu 
apokryfi nen Jaakobin protoevankeliumi. 
Siinä kerrotaan, kuinka Maria syntyi ih-
meen kaupalla lapsettomuudesta kärsiville 
Joakimille ja Annalle, ja kiitokseksi Jumalan 
lähettämästä lahjasta he päättivät omistaa 
lapsen Jerusalemin temppelissä itse Herralle. 
Kun Maria täytti kolme vuotta, vanhemmat 

veivät hänet temppeliin neitseiden saattama-
na, ja ylipappi Sakarias otti hänet vastaan. 
Jumalansynnyttäjä astui temppelin kaikkein-
pyhimpään (ainoana naisena ikinä!) ja sai 
siellä ruokaa enkelin kädestä. Temppelissä 
Maria vietti askeettista elämää aina siihen 
asti, kun hänet kaksitoistavuotiaana kihlat-
tiin Joosefi lle.

Protoevankeliumin varsin lyhyt kerto-
mus esitetään meille kuitenkin laajemmassa 
muodossa kirkkoveisuissa. Meillä ei ole 
tarkkaa tietoa, milloin ja missä nämä teks-
tit on kirjoitettu, mutta ilmeisesti ne ovat 
pääasiassa 800-luvun tuotosta. Ensinnäkin 
veisut kertovat meille mikä koko juhlan 
vertauskuvallinen merkitys on: Jumalan-
synnyttäjä, joka on Jumalan lihaksitulon 
temppeli ja alttari, astuu vanhan liiton 
temppeliin ja alttariin. Siksi veisut kuvaavat 
Mariaa vanhan liiton temppelin esineistön 
termein:

Pyhä ja tahraton asettuu asumaan 
kaikkeinpyhimpään Pyhässä Hengessä; 
enkeli ravitsee häntä, joka on pyhän Juma-
lamme kaikkein pyhin temppeli. Jumala on 
pyhittänyt luomakunnan ja asettuu tähän 
tyttöön asumaan; Hän on jumaloittanut 
kuolevaisten langenneen luonnon. (Juhlan 
avuksihuutostikiiroista)

On tärkeä muistaa, että Marian elinai-
kana Jerusalemin temppelissä ei enää ollut 
arkkia, vaan se oli kadoksissa. Kristuksen 
lihaksitulon ihmeellisyyttä korostaakin se, 
että Jumalanäiti, elävä arkki, astuu tyhjään 
kaikkeinpyhimpään, joka odottaa uuden 
liiton elävää arkkia.

Edellä lainattu tropari mainitsee myös 
enkelin, joka kävi ruokkimassa Mariaa 
kaikkeinpyhimmässä. Vaikka Jaakobin 
protoevankeliumi ei mainitse enkelin nimeä, 
juhlan veisut paljastavat että kyseessä oli 
Gabriel. Koko temppeliinkäynnin juhlaa 
pidetäänkin Gabrielin ilotervehdyksen 
esikuvana, ja veisuissa toistellaan useasti 

Jumalansynnyttäjän temppeliinkäynnin 
juhlan veisutraditio
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arkkienkelin kehotusta ”Iloitse, armoitettu, 
Herra on sinun kanssasi”:

Sinun syntymäsi jälkeen, oi Jumalan 
Morsian ja Valtiatar, sinä kävit Herran 
temppeliin tullaksesi kasvatetuksi pyhitettynä 
kaikkeinpyhimmässä. Silloin myös Gabriel 
lähetettiin sinun, kaikkein tahrattomimman 
luo, tuomaan sinulle ravintoa. (Avuksihuu-
tostikiirojen doksastikon)

Juhlalla on myös toinen tärkeä merkitys, 
joka ei niinkään liity pelastushistoriaan, 
vaan meidän omaan suhteeseemme Juma-
lansynnyttäjään. Hän on neitsytäiti, kaikkien 
kirkon naisten edustaja, niin naimisissa 
olevien kuin luostarissakin kilvoittelevien 
esikuva. Veisut korostavatkin, että Marian 
edellä kulkeva temppelisaatto ei ole vain his-
toriallinen tapahtuma, vaan kaikki kirkossa 
läsnä olevat yhtyvät tuohon saattoon omana 
aikakautenaan:

Tänään me uskovaisten joukot, yhteen 
kokoonnuttuamme, viettäkäämme hen-
gellistä juhlaa ja ylistäkäämme hurskaasti 
Jumalan lapsukaista, Neitsyttä ja Jumalan-
synnyttäjää, joka viedään Herran temppeliin. 
Hänet on valittu ennen kaikkia sukupolvia 
kaikkivaltiaan Kristuksen, kaikkien Jumalan 
asuinpaikaksi. Neitseet, kulkekaa edellä 
kynttilöitä kantaen kunnioittaaksenne ai-
naisen Neitseen kunniallista käyntiä. Äidit, 
heittäkää pois kaikki huolet ja seuratkaa 
sopusoinnussa sekä veisatkaa hänelle, josta 
tulee Jumalan Äiti ja ilon lähettiläs koko 
maailmalle. Huutakaamme siis kaikki yhteen 
ääneen enkelin kanssa ”iloitse!” Armoitetulle, 
joka aina rukoilee sielujemme puolesta. 
(Virrelmästikiirojen doksastikon, Sergios 
Hagiopoliteksen runo)

Luonnollisestikin neitseiden ja äitien 
läsnäolo saatossa korostaa myös Marian 
ainutlaatuista asemaa kaikkien luotujen 
joukossa: hän on ainoa, joka kuuluu mo-
lempiin ryhmiin. Veisut tarjoavat tulkintoja 
myös monille muille yksityiskohdille saa-
tossa. Jaakobin protoevankeliumin mukaan 
neitseet kantoivat lamppuja houkutellakseen 
lapsen pois vanhempiensa luota, mutta 
veisujen mukaan kynttilöiden tuli symboloi 
Kristusta, maailman valoa. Täten Maria 

on hengellinen lampunjalka, kuten häntä 
Vanhassa testamentissa tavataan kutsua:

Iloitkoon tänään veisurunoilija Daavid, 
tanssikoon Joakim kera Annan, sillä heistä 
tuli pyhä jälkeläinen: Maria, valoa kantava 
jumalallinen lamppu. (Katismatropari 
polyeleon jälkeen)

Näin lyhyessä kirjoituksessa on 
mahdotonta käydä läpi kaikkia Marian 
temppeliinkäynnin teemoja. Tämä juhla 
onkin erinomainen esimerkki siitä, kuinka 
kirkon rikas opetus välittyy oman aikamme 
uskoville kuoron laulamien veisujen kautta. 
Niiden sanoman täysi ymmärtäminen edel-
lyttää myös henkilökohtaista opiskelua ja 

Raamatun sekä muiden pyhien kirjoitusten 
tutkiskelua. Tähän opiskeluun meillä on 
esikuvana itse Jumalansynnyttäjä, joka val-
mistautui kantamaan Jumalaa kohdussaan 
tutustumalla Jerusalemin temppelissä pyhiin 
kirjoituksiin ja viettämällä nuoruutensa 
lakkaamattomassa rukouksessa.

Veli Jaakob (Olkinuora)

Kirjoittaja väitteli vuonna 2015 teologian 
tohtoriksi Jumalansynnyttäjän temppeliin-
käynnin hymnografi asta. 
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14 сентября мы празднуем 
День обретения Креста 
Господня, Праздник, 
которая Святая Церковь 
постановила праздновать 
во всем христианском 
мире. Праздник, в 
который воздвигается 
Крест честной и все мы с 
вами поклоняемся Кресту. 
Давайте всмотримся в 
сегодняшнее Евангелие, 
повествующее нам о 
распятии Божественного 
Страдальца Господа 
нашего Иисуса Христа. Чему научает 
нас Евангельское Чтение Праздника 
(Ин. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.)? 

Во-первых, обратим взор на образ 
Пилата и Христа. ”Пилат.. больше 
убоялся. ... С этого времени Пилат 
искал отпустить (Ин 19. 8.12). Как ни 
жесток был Пилат, подавивший в во 
время Спасителя несколько восстаний 
иудеев и самарян, мы видим что вид 
Христа, Его кротость и смирение, 
несмотря на явно несправедливое 
обвинение, возбуждают в этом 
представителе римской сострадание к 
подсудимому. Несмотря на заявление 
Пилата о своих правах судьи распят 
или отпустить его, Спаситель 
указывает на то, что совершающееся 
является осуществлением 
божественных предначертаний. 
”Се Человек” - восклицает Пилат, 
выведший Христа к народу 
после бичевания. Но вид Христа, 
струившейся по лицу крови вызывают 
ещё более сильную жажду крови, 
дикие крики: ”распни, распни Его”. 
Не дрогнуло сердце врагов Христа. 
Так порой и мы, братия и сестры. 
Вместо того чтобы распинать себя 
грехам и порокам, нести с терпением и 

смирением свой крест, отказываемся, 
отходим от Христа, Его Креста Любви, 
скидываем Его и незаметно забываем 
заповеди Христовы и в своем чувстве 
самосохранности становимся на 
сторону кричащих: распни, распни Его! 
Ропщим на свою участь, проявляем 
ленивость, своенравность и себялюбие 
— тоже несем свои кресты, но не во 
спасение себе... .

Во-вторых, сама сущность 
христианской веры - крестная смерть 
Христова, стоит выше человеческой 
мудрости. ”Мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а 
для Еллинов безумие” (1 Кор 1, 23). 
Святой апостол Павел указывает, что 
вся наша сущность - крест. И тайна 
креста настолько глубока и полна 
силы Божией, что кажется многим 
выходящей за рамки мудрости. 
Апостол Павел призывает не обращать 
внимания на еврейских ”мудрецов”, 
”книжников” ищущих знамения 
и греческих ”со-вопросников” - 
представителей греческой философии, 
старавшихся во всём найти логические 
и разумные доводы. Святой апостол 
научает, что мудрость этого мира не 
может понять Христа, она неспособна 
к пониманию ”премудрости 

Божией”. И поэтому для 
одних Распятый Бог 
оказался соблазном, 
преткновением, причиной 
падения. Для других, 
эллинов, Он явился 
противоречащим разуму 
или безумием. И поэтому 
Бог счёл за лучшее 
обратиться не к мудрости, 
а к вере для которой не 
нужна мудрость.

Итак, Святое 
Евангелие Праздника 
научает нас сегодня 

двум истинам: стремится к кроткой 
и жертвенной любви распинаемого 
Господа. И искать разрешения всех 
трудных вопросов жизни не в разуме 
а в вере, как основе Божией силы и 
премудрости. Почитание честного и 
животворящего древа Креста Господня 
помогают нам достигнуть эти истинны 
и познать тайну Божией любви 
Господа рождающейся в жертвенности, 
вольной самоотдаче ради любимого. 

Будем же поклоняясь Кресту, 
поклонятся Самому Господу 
совершившему за нас подвиг любви 
на кресте. Не будем роптать, но 
воплощать в вере эту крестную 
надежду и любовь Христову. Ответим 
же Господу любовью на любовь. Дабы 
милостью Божией распнувшись, 
умерев всему греховному, воскреснуть 
с Господом нашим в Царствии Божием. 
”Кресту Твоему покланяемся Владыко 
и святое воскресение Твое поем и 
славим!” Аминь. 

священник Андрей Сычёв, 
приход Вааса 

Поучение на праздник Воздвижения 
Честнаго Креста Господня
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Mieleeni on lähtemättömästi pai-
nunut kerran kuulemani hurskas 
kertomus Jumalansynnyttäjästä: 
Pyhä apostoli Pietari seisoo taivaan 

portilla ottamassa vastaan uusia tulokkaita eli tuonpuoleiseen siirtyneitä ih-
misiä. Uskottuna portinvartijana Pietari seuloo sisälle yrittäjät. Osan hän 
laskee läpi, osan käännyttää pois. Välillä Pietari piipahtaa sisäpuolella osal-
listumassa taivaan valtakunnassa ilakoivien loppumattomasta ilosta. Mutta 
mitä ihmettä! Sisällähän on myös ihmisiä, joilta hän on evännyt pääsyn tai-
vaan valtakuntaan. Miten se on mahdollista? Hämmentynyt Pietari lähtee 
viipymättä tarkastamaan, ettei valtakuntaa suojaava muuri vain ole jostain 
kohtaa murtunut. Aikansa taivallettuaan hän havaitsee etäämpänä ihmis-
hahmon seisomassa muurin harjalla. Sehän on itse Jumalansynnyttäjä! 
Paikalle kiiruhtaessaan Pietari näkee, että muuria vasten on kummallekin 
puolelle asetettu pitkät tikkaat. Niitä pitkin ulkopuolella olevat nousevat 
muurin päälle, jossa Jumalansynnyttäjä ottaa heidät hellästi vastaan ja ohjaa 
sisäpuolelle. Hämmästynyt portinvartija pysähtyy tikkaiden juurelle ja huu-
taa ylös muurille: ”Kaikkeinpyhin Jumalanäiti, mitä täällä oikein tapahtuu?” 
Jumalansynnyttäjä katsahtaa alas Pietariin ja vastaa: ”Poikani ja Jumalani on 
asettanut minut ihmisten turvaksi. Minä olen toivottomien ilo ja kaikkien 
onnettomien apu. Minä olen pelastuksen tikapuut.”

Kertomus kuvaa inhimillisellä tavalla, mitä tarkoittaa usko pyhien 
ihmisten esirukouksiin ja Jumalansynnyttäjän erityisasemaan pyhien jou-
kossa. Hän on kaikkien kristittyjen turva. Jumalan valtaistuimen juuressa 
hän kantaa väsymättä esirukouksia kaikkien hädänalaisten ja apua tarvitse-
vien edestä. Eräässä Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen juhlan 
veisussa kuvaillaan, että kun Jumalansynnyttäjä oli vielä matkalla taivaan 
korkeuksiin, olivat hänen kätensä jo kohotetut esirukoukseen. Asento on 
tuttu ikoneista, joissa Jumalanäiti usein kuvataan joko toinen tai molemmat 
kädet Kristuksen puoleen ojennettuina.

Rukousperinteessä esiintyy anomus ”Jumalansynnyttäjä, pelasta mei-
dät!” Miten tämä anomus tulee ymmärtää? Eikö ihmisen pelastus ole 
yksinomaan Jumalan käsissä? Alkukielinen kreikkalainen ilmaisu ei kään-
ny suomen kieleen kaikessa vivahderikkaudessaan. Pyynnön ’pelasta’ voisi 
alkutekstin perusteella kääntää myös sanoin ’ole turvana’ tai ’anna turva’. Ju-
malansynnyttäjä on siis turva, jonka puoleen kääntyminen ei vie mitään 
pois Kristuksen pelastusteosta. Taivaan valtakunnan Isäntä päättää itse vii-
me kädessä ketkä saavat asua hänen valtakunnassaan. On silti äärimmäisen 
lohduttavaa ajatella, että pääsy pelastettujen joukkoon voi tapahtua Juma-
lansynnyttäjän avulla. Vaikka sitten tikkailla muurin yli.

Pekka Metso
teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Ensimmäinen 
esirukoilija

Kuva: Ari Koponen

 Syksy Jumalanäidin suojeluksessa
Jumalanäidin esirukouksiin turvautuminen on ortodok-
sisen rukouselämän kulmakiviä. Jumalanäidin keskeinen 
asema näkyy myös kirkkovuodessa, jonka ensimmäinen 
ja viimeinen suuri juhla ovat molemmat Marian juhlia. 
Syyskauteen sijoittuu muutenkin monta Jumalanäidin 
juhlaa.

Uuden kirkkovuoden ensimmäinen suuri juhla on 
8.9. vietettävä Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
syntymän juhla. Sen jälkeen vuorossa on 1.10. vietettävä 
Jumalansynnyttäjän suojeluksen juhla eli Pokrova.

Pokrovan jälkeen vietetään kahta Jumalansynnyttäjän 
ikonin juhlaa.

Jerusalemin Jumalanäidin ikoni (12.10.) on tyypiltään 
ns. tiennäyttäjäikoni, jossa Jumalanäiti osoittaa Kristusta. 
Ikoni on oletettavasti peräisin viidenneltä vuosisadalta. 
Ikoni löytyy esimerkiksi Lintulan Pyhän Kolminaisuuden 
luostarin kirkosta Pyhän Johannes Kronstadtilaisen 
ikonin vierestä.

Ivironin Jumalanäidin ikonin (13.10.) juuret ulottuvat 
puolestaan Athosvuorelle. Vuonna 999 merestä pelastettu 
ikoni siirtyi öisin Ivironin luostarin alttarista luostarin 
portin päälle suojelemaan luostaria. Nyt ikonin valitse-
malla paikalla on kirkko.

22.10. kirkko viettää Jumalansynnyttäjän juhlaa Ka-
sanin ikonin kunniaksi ja 24.10. Kaikkien murheellisten 
ilo -ikonin kunniaksi.

Kasanin Jumalanäidin ikoni on kuulunut Venäjällä 
suosituimpien ikonien joukkoon jo 1500-luvulta saakka. 
Kaikkien murheellisten ilo -ikoni nousi Venäjällä suo-
sioon 1800-luvulla, mutta ikonityypin uskotaan olevan 
paljon vanhempi. Siinä Jumalanäidin ympärille on 
kuvattu avun ja lohdutuksen tarpeessa olevia ihmisiä.

21.11. kirkko viettää Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian temppeliintuomisen juhlaa, jonka hymnografi aa 
veli Jaakob käsittelee tässä numerossa. 

Jumalansynnyttäjän Ennusmerkki-ikoni (27.11.) on 
hyvin vanha ikonityyppi: ensimmäiset tällä asetelmalla 
maalatut ikonifreskot ovat peräisin 300-luvun alusta. 
Ennusmerkki-ikoni löytyy monien kirkkojen alttarin 
takaseinältä tai katosta. Suomessa näyttävin esimerkki 
löytyy Lintulasta, jossa Petros Sasakin maalaama ikoni 
hallitsee koko kirkkosalia.

Syyskauden viimeinen Jumalansynnyttäjän juhlapäi-
vä on 26.12. eli toinen joulupäivä.
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Suomen vanhimpiin ortodoksisiin pyhäköi-
hin lukeutuvan Vaasan Pyhän Nikolaoksen 
kirkon vihkimisestä tulee tänä syksynä 
kuluneeksi 150 vuotta.

Seurakunnassa juhlavuosi näkyy koko 
syksyn komeana ohjelmatarjontana. Tapah-
tumia - luentoja, kursseja ja konsertteja - on 
tarjolla syyskuusta joulukuuhun asti. 

Juhlavuoden päätapahtumaa vietetään 
17.–18. syyskuuta. Lauantaina kello 14 
avataan Vaasan kaupunginkirjastossa 
rukoushetkellä Eetu Sillanpään valokuva-
näyttely Tuokiokuvia Pyhän Nikolaoksen 
kirkosta. Näyttely on nähtävillä kirjastossa 
29.10. saakka. 

Lauantaina iltapäivällä toimitetaan 
hautausmaalla litania ja lasketaan seppeleet. 
Juhlavigilia alkaa kirkossa kello 18.

Sunnuntaina kello 9.30 alkavan juhlali-
turgian toimittavat arkkipiispa Leo ja Oulun 
metropoliitta Elia yhdessä. Sen jälkeen 
– noin kello 12 – ohjelmassa on yhteinen 
juhlalounas ravintola Bacchuksessa. Juhla-
lounaalle mahtuu 160 henkeä, ja etusijalla 
ovat kutsuvieraat ja Vaasan seurakunnan 
jäsenet.

Vaasan seurakunnan historia alkaa 
vuodesta 1809, jolloin Suomen suurimpiin 
kaupunkeihin –  esimerkiksi Vaasaan ja Tur-
kuun – sijoitettiin venäläisiä rykmenttejä. 
Sotilaiden vanavedessä kaupunkeihin saapui 
myös siviilejä, enimmäkseen kauppiaita ja 
elintarvikkeiden toimittajia. Ensimmäisiä 
venäläisiä kauppiaita Vaasassa olivat mm. 
Antimej Semenoff , Mihail Gratschoff  sekä 
Wasili ja Georg Smirnoff . 

Yksi Vaasaan saapuneista venäläisistä 
kauppiaista oli nimeltään Ivan Lisitzin. 
Lisitzin halusi tarmokkaasti saada uuteen 
kotikaupunkiinsa ortodoksista kirkkoa, ja 
anoi kirkkoa rakennettavaksi jo vuosina 
1813 ja 1822 siinä kuitenkaan onnistumatta. 
Ortodoksinen pappi Vaasaan kuitenkin saa-
tiin, ja hän toimitti palveluksia niin sotilaille 
kuin siviileillekin Alkulan talossa.

Kolmannen kerran Lisitzin anoi pyhälle 
Nikolaokselle pyhitettävää kirkkoa raken-

nettavaksi vuonna 1845, jolloin kaupungin 
ortodoksien lukumäärä oli kasvanut jo huo-
mattavasti. Hän lahjoitti samalla myös itse 
merkittävästi varoja – 10 000 ruplaa – kirkon 
rakentamiseksi. Kolmannen yrityksen voi 
katsoa onnistuneen, sillä kirkon rakenta-
mispäätös tehtiin vuonna 1849. 

Lisitzin itse ei ehtinyt myönteistä pää-
töstä todistaa, sillä hän kuoli 63:n vuoden 
iässä vuonna 1847. Herra muistakoon 
seurakunnan hyväntekijää valtakunnassaan! 
Seurakuntalaiset voivat pitää Lisitzinin 
muistoa elävänä vierailemalla ortodoksisella 
hautausmaalla, jossa hänen haudalleen on 
rakennettu pieni kappeli.

Lisitzin kaavaili kirkon paikaksi 
Korsholmaa: ”Ehdotan kunnioitettavalle 
Hallitsijallemme, että kirkko vihittäisiin 
Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän nimeen 
ja rakennettaisiin kummulle, jota nimitetään 
Korsholmaksi, mihin ensimmäiset kristityt 
pystyttivät pyhän ristin pelastukseksi ja 
suojaksi pakanoita vastaan”. 

Toisin kuitenkin kävi, sillä ennen 
kuin kirkon rakennustyöt saatiin alkuun, 
kaupunki paloi. Vuonna 1852 tapahtuneen 
palon jälkeen lääninarkkitehti Carl Axel 
Setterberg laati kaupungille uuden asema-
kaavasuunnitelman, joka osoitti kirkolle 
paikan Aleksanterin torilta (nyt. Kasarmi-
torilta), kaupungin korkeimmalta kohdalta.

Vuonna 1861 Vaasan kirkon perusta 
oli saatu kaivetuksi. Isä Ioann Lektorov 
kuitenkin huomasi peruskiveä laskiessaan, 
että perusta oli väärin kaivettu – alttari 
oli kaakossa, ei idässä. Perusta jouduttiin 
kaivamaan uudestaan.

Vuotta 1862 voi pitää Vaasan ortodoksi-
sen seurakunnan perustamisvuotena. Tuona 
vuonna isä Ioann määrättiin seurakunnan 
kirkkoherraksi ja kirkko valmistui. Saman 
vuoden lokakuussa tsaari Aleksanteri II 
myönsi määrärahat papin ja kirkonpalve-
lijoiden palkkaamiseen. Uusi seurakunta 
ulottui etelässä Turkuun ja pohjoisessa Tor-
nioon saakka, mutta jäseniä siinä oli vain 88.

Vaasan kirkko vihittiin käyttöön 
21.9.1866 Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän 
muistoksi – aivan kuten Lisitzin oli toivonut.

Kirkon sisustuksessa ja esineistössä on 
edelleen paljon Lisitzinin lahjoittamaa. Muu 
esineistö on hankittu enimmäkseen Pietaris-
ta tai saatu lahjoituksina muilta henkilöiltä. 
Kirkon ikonostaasi on rakennettu Pietarin 
taideakatemian professori G. Solnzevin 
piirustusten mukaan.

Kirkon vanhin esine on Kristuksen 
hautausikoni, joka on makuuasennossa 
runsain ornamentein ja kirjoituksin varus-
tetun puukirstun päällä. Hautausikoni on 
aikanaan kuulunut ortodoksiselle kirkolle 
Ahvenanmaalla.

 Juhlavuosi Vaasan ortodoksisessa 
seurakunnassa
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Matka PSHV:n juhlaan Jyväskylään

Vietämme Tiistaiseurojen juhlavuotta. On kulunut 
130 vuotta ensimmäisen tiistaiseuran perusta-
misesta Sortavalaan. Seurakunnissa juhlavuonna 
onkin ollut jo erilaisia tapahtumia, joissa yhteisenä 
teemana on ollut: ”Tiistaiseura-mahdollisuuksien 
keidas”. Juhlavuosi huipentuu Veljeskunnan 
vuosijuhlaan 14.-16.10. Jyväskylässä.

Olemme suunnitelleet tiistaiseurojen ja muiden 
alaosastojen yhteistä linja-automatkaa Jyväskylän 
juhlaan. Linja-auto lähtee Rovaniemeltä ja ajaa 
Kemin ja Oulun kautta Jyväskylään ja palaa samaa 
reittiä takaisin. Hotelli Verso on tarjonnut ryhmäl-
lemme hotellihuoneet puoleen hintaan.

Matkan hinta kokonaisuudessaan on 190 euroa/
henkilö. Hintaan sisältyy hotelliyöpymiset aamiai-
sineen 2vrk, linja-automatka ja kaikki kuljetukset 
hotellista juhlatapahtumiin.

Vuosijuhlan tunnuksena on ”Jaettu ilo”. Yhteinen 
matka lisää yhteenkuuluvaisuuttamme ja antaa 
uutta voimaa kehittää toimintaamme seurakun-
tiemme elävinä soluina.

Ilmoittautumiset matkalle 10.9. mennessä osoit-
teella Inkeri Peuna puh.0400-138051, sähköposti: 
inkeripeuna@gmail.com

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö julistaa 
haettavaksi

APURAHOJA

yhteensä enintään 5.000 euroa.

Anomuksen kohteen tulee olla säätiön tarkoi-
tukseen sopiva eli sen tulee edistää ja tukea 
suomalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen 
säilyttämistä tai avustaa ortodoksisen kulttuurin 
ja teologian opiskelua, tutkimusta ja tunnetuksi 
tekemistä Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
alueella. Apuraha voi myös tukea ortodoksisten 
vähemmistöjen kuten erimerkiksi kolttakansan 
henkisiä ja sosiaalisia pyrintöjä.

Vapaamuotoisessa ja tiiviissä hakemuksessa tulee 
olla suunnitelma apurahan käytöstä sekä muut 
hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet, esimerkiksi 
suositukset.

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjoh-
taja, fi l. tri Ahti E. Pyörnilä, puh. 050-382 6669 sekä 
asiamies, kirjapainoneuvos Seppo Maskonen, puh. 
044-349 0494.

Anomukset lähetetään asiamiehelle 7.10.2016 
mennessä osoitteella Mallastie 2 A 22, 90520 Oulu 
tai sähköpostilla seppo.maskonen@gmail.com.

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ
Hallitus

Hopeoitu kattokruunu alttarin ylä-
puolella ostettiin vuonna 1892 isä Ivan 
Sergejevin lahjoittamilla varoilla. Kirkkosa-
lissa oleva kattokruunu on puolestaan lahja 
Valamon luostarilta.

Pappilan ja kirkkoherranviraston seura-
kunta sai vasta 1950-luvulla. Vuonna 1980 
arvokas tontti, jonka rapistuvia rakennuksia 
seurakunnan varat eivät riittäneet korjaa-
maan, myytiin eteenpäin. Kauppakirjan 
mukaan tontin uusi omistaja luovutti seura-
kunnan omistukseen neljä osakehuoneistoa 
ja autotallin ja rakensi seurakunnalle uuden 
kansliatilan ja seurakuntasalin.

Vaasan juhlavuoden tapahtumat syksyllä 
(muutokset vielä mahdollisia):
1.10. Ortodoksinen kirkko tutuksi osa 1: 
kirkkovuosi

Esitelmä Vaasan kaupunginkirjastossa kello 
14. Puhujana kanttori Laura Aho. Mukana 
myös Pyhän Nikolaoksen kirkon kuoro.
8.10. Ortodoksinen kirkko tutuksi, osa 2: 
jumalanpalvelukset
Esitelmä Vaasan kaupunginkirjastossa kello 
14. Puhujana kanttori Laura Aho. Mukana 
myös Pyhän Nikolaoksen kirkon kuoro.
15.-16.10. Ihminen kuvissa ja Jumalan kuva 
ihmisessä
Viikonlopun aikana ihmiskuvaa pohtivat 
seurakuntasalilla Joensuun piispa Arseni 
sekä kuvataitelija Fritz Jakobson. Lauantain 
ohjelma alkaa kello 13 ja kestää vigilian 
alkuun saakka. Sunnuntaina ohjelmassa 
piispa Arsenin toimittama liturgia ja yhteiset 
kirkkokahvit.
22.10. Veisuja Jumalanäidille
Sävelhartaus pyhän Nikolaoksen kirkossa 

kello 19. Pyhän Nikolaoksen kirkon kuoro, 
johtaa kanttori Laura Aho
5.11. Pyhyys
Liturgian ja kirkkokahvien jälkeen pohdi-
taan pyhyyttä. Puhujavieraina TM Maria 
Hattunen ja TM Ari Koponen. 
18.-20.11. Yksiäänisen laulun kurssi
Viikonloppukurssin opettajina toimivat 
TT Maria Takala- Roszczenko  ja TT 
Jaakko (Jaakob) Olkinuora. Lisätiedot 
seurakunnasta.
6.12. Pyhän Nikolaoksen kirkon praasniekka
Vedenpyhitys alkaa kirkossa kello 9.30. 
Liturgian jälkeen joulupuuro, joululauluja 
ja juhlavuoden päätöshetki.
17.12. Joulumyyjäiset
Myyjäiset seurakuntasalilla kello 11–14. 
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Kajaanin ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 KAJAANI
P. 045 606 2197
kajaani@ort.fi , www.ort.fi /kajaani

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
ti ja to klo 9-12 ja klo 13-15
Pappi on tavattavissa tiistaisin

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä 
(ma - pe klo 9-15)
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi 

Reijo Marjomaa,
kirkkoherran tehtävien hoitaja
p. 040 848 5380
reijo.marjomaa@ort.fi 

Kai Tulehmo, kanttori
044 358 1775
ktdiekka@gmail.com 

Tuula Kärnä,
kansilisti,
045 606 2197
kajaani@ort.fi 

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

KAJAANIN SEURAKUNTA

Seurakunnan elämä ja toiminta on verrat-
tavissa jokeen, joka välillä kuohuu kivisessä 
koskessa ja sitten rauhoittuu suvantoon. Kos-
kivaiheet ovat niin joelle kuin seurakunnalle 
hyödyllisiä, sillä niiden aikana vesi puhdis-
tuu ja saa happea seuraavaa suvantoa varten. 
Elämme tänä syksynä rauhallista suvantovai-
hetta, mutta tiedostaen, että uusia koskia on 
aina tulossa. Kirkkoveneestä on pidettävä jat-
kuvasti hyvää huolta. Seurakuntamme talous 
on ylijäämäistä ja pyhäkkömme ovat suh-
teellisen hyvässä kunnossa. Keskitymme nyt 
seurakunnan olennaiseen tehtävään. 

Edellisessä kirkolliskokouksessa hyväksy-
tyn tavoitesuunnitelman mukaan jumalanpal-
velukset ovat kirkon ydin. Jumalanpalvelusten toimittaminen on kirkon keskeisin 
työ kaikkialla. Kaikilla kirkon jäsenillä koko maassa tulee olla mahdollisuus saa-
da osallistua jumalanpalveluselämään ja kirkon toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että palveluksia toimitetaan koko seurakunnan alueella ja myös niillä paikkakun-
nilla, joissa ei ole omaa pyhäkköä. Seurakunta kantaa vastuuta ihmisistä ja tarjoaa 
heille sielunhoitoa lähellä ja kaukana. 

Rakkauden kaksoiskäsky luo pohjan kirkon opetukselle ja elämälle. Ihmisen 
todellinen elämä on mahdollinen vain yhteydessä Jumalaan, joka on rakkaus. Lä-
himmäisessä ihminen kohtaa Kristuksen. Rakkaus on velvoittavaa ja vastuullista. 
Jos haluat, että sinulle tehdään hyvää, tee sinäkin hyvää. Jos haluat että sinua ra-
kastetaan, osoita rakkautta. Jos haluat, että sinusta puhutan hyvää, puhu sinäkin 
hyvää muista ihmisistä. Jos et halua, että selkäsi takan sinusta puhutan pahaa, älä 
itsekkään puhu kenestäkään pahaa. Jos haluat, että sinun puolestasi rukoillaan, 
rukoile sinäkin muiden puolesta. Jos haluamme, että meille annetaan anteek-
si meidän rikkomuksemme, meidänkin on annettava anteeksi muille. Se mitä 
me toivomme itsellemme, se tehkäämme lähimmäisellemme. Patriarkka Bar-
tolomeoksen sanoin: ”Rakkautta Jumalaan voi osoittaa vain rakastamalla toisia 
ihmisiä. Ei ole olemassa mitään muuta tietä; kaikki muut tiet ovat petosta.”

Toivotan kaikille antoisaa ja pelastavaa alkanutta kirkkovuotta.

Reijo Marjomaa, pastori

14  •  PAIMEN-SANOMAT



KAJAANI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17a KAJAANI
Isännöitsijä Heikki Määränen puh. 0400 
173 838

LOKAKUU
su 2.10. klo 10 liturgia
la 29.10 klo 17 vigilia
su 30.10 klo 10 liturgia

MARRASKUU
su  6.11. klo 10 kasteliturgia
su 13.11. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
ma 21.11. klo 10 liturgia
la 26.11. klo 17 vigilia

JOULUKUU
ti 6.12. klo 10 liturgia
su 11.12. klo 10 hetkipalvelus
La 24.12. klo 12 suuri ehtoopalvelus
La 24.12. klo 22 aamupalvelus ja liturgia
Ma 26.12. klo 10 liturgia

PYHITTÄJÄ LASARI MUROMALAISEN 
TSASOUNA
Kirkkoahontie 649 KAJAANI
Isännöitsijä Martti Taurovaara 
puh. 050 521 7992

LOKAKUU
la 22.10. klo 17 yleinen muistopalvelus

SOTKAMO
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Veikko Halonen 
puh. 044 750 2102

SYYS-LOKAKUU
pe 30.9. klo 17 vigilia, metropoliitta Elia
la 1.10. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
ristisaatto, metropoliitta Elia

MARRASKUU
la 19.11. klo 17 vigilia
su 20.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
su 18.12. klo 10 liturgia
la 24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO
Isännöitsijä Pekka Myllylä
puh. 0400 218 645

LOKAKUU
Su 9.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
pe 4.11. klo 17 suuri ehtoopalvelus
la 5.11. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja 
ristisaatto

KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

JOULUKUU
La 24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
Isännöitsijä Asta Kivijärvi
puh. 044 737 8887

LOKAKUU
La 15.10. klo 17 vigilia
Su 16.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
su  27.11. klo 10 liturgia

VAALA
Su 4.12. klo 12 liturgia 
Vaalan ev.lut. kirkko

KUIVAJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
Kuivajärventie 196 KUIVAJÄRVI
Isännöitsijät Tommi ja Hannele Niskanen

LOKAKUU
Su 23.10. klo 10 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
16.-18.9. hiippakuntapäivät Vaasassa
Su 7.8. klo 10 ekumeeninen rukouspalve-
lus Linnasaaressa

TOIMINTAA KAJAANIN SEURAKUNNASSA 
SYYSRETKI SUVENNIEMEEN 
Tulkaa viettämään mukavaa syyspäivää 
Suvenniemeen lauantaina 8.10. Lapsille, 
nuorille ja kaikille halukkaille pientä 
kisailua, mm. taitorata ja hiljentymispolku. 
Luvassa on leppoisaa ohjelmaa kaiken-
ikäisille ja mahdollisuus jäädä saunomaan 
tapahtuman jälkeen. Paistellaan makkaraa 
ja vaahtokarkkeja, juodaan nokipan-
nukahvit sekä nautitaan ulkoilmasta. 
Osallistutaan yhteiseen ehtoopalvelukseen 
klo 18 luonnon helmassa tai sateen 
sattuessa ruokalarakennuksessa. Lähtö 
yhteiskuljetuksella Kajaanin kirkolta klo 
14 ja Sotkamon linja-autoasemalta klo 14. 
Paluukyydit lähtevät ehtoopalveluksen 
jälkeen. Voi tulla myös omilla kyydeillä jo 
aikaisemmin. Varsinainen ohjelma 
alkaa n. klo 15. Sitovat ilmoittautumiset 
sähköpostilla: noora_lumpo@hotmail.com 
tai tekstarilla/puhelimitse 0443062393 
viimeistään 30.09.2016

LASTENKERHOT
Lasten- ja nuorten kerhot toimivat säännöl-
lisesti Kajaanissa ja Sotkamossa. Kerhoissa 
askarrellaan, leikitään ja tehdään kaikkea 
mukavaa ohjaajien johdolla. Tarkempia 
tietoja kerhoista saa paikallislehdistä, 
ilmoitustauluilta ja ohjaajilta. Kajaanissa 
Tarja Hukkanen puh. 0500 773 094 ja 
Sotkamossa Andra Aldea-Löppönen puh. 
044 202 7401

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron 
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 
seurakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan 
jumalanpalvelusmusiikkia. Kuoroon kuuluu 
12 aktiivista jäsentä ja lisää mahtuu. Ilmoit-
tautumiset kuoroon harjoitusten aikana tai 
kanttori Kai Tulehmo puh. 044 358 1775

LUKIJAKERHO
Lukijakerho jatkaa toimintaansa. Lukijaker-
hossa on tavoitteena maallikkopalvelukset 
ja niiden itsenäinen toimittaminen. Ko-
koontumisajoista tiedotetaan ilmoitustau-
luilla ja paikallislehdissä. Kurssin ohjaajana 
kanttori Kai Tulehmo.

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla. 

KIRKKO TUTUKSI
Kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille, 
kirkkoon liittymistä harkitseville ja myös 
kirkkoon jo liittyneille perusopetusta 
ortodoksisuudesta. Kokoontumisista ilmoi-
tetaan ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä. 
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kai Tulehmo Kajaanin kanttoriksi
Kajaanin ortodoksisen seurakunnan 
ensimmäisen kanttorin Lauri Tulehmon 
poika Kai Tulehmo palasi juurilleen ja 
isänsä saappaisiin. Kai Tulehmo valittiin 
Kajaanin seurakunnan vakinaiseksi 
kanttoriksi seurakunnanvaltuuston 
kokouksessa 14.5. Kai aloitti tehtävässään 
1.7.2016 ja aikoo olla Kajaanissa, 
jos Luoja suo, eläkeikään saakka.

Kai Tulehmo on nyt 56-vuotias ja 
kokenut kanttori. Hän on valmistunut 
kanttoriksi 1981 Ortodoksisesta pappisse-
minaarista. Hän on toiminut sen jälkeen 
kanttorina Helsingin, Kotkan, Hämeenlin-
nan ja Lapin seurakunnissa. Rovaniemellä 
Kai Tulehmo toimi lisäksi 11 vuotta 
Rovaniemen mieskuoron johtajana.

Useille kajaanilaisille ennestään tuttu 
valoisa ja ulospäin suuntautuva Kai on 
otettu vastaan myönteisesti myös seura-
kunnan ulkopuolella. Hänen sosiaalinen 

verkostonsa on laaja ja ihmistuntemus 
hyvä. Seurallinen ja hyväntuulinen 
Kai keskustelee mielellään ihmisten 

kanssa ja toivookin, että seurakuntalaiset 
tulevat rohkeasti juttusille. Monia armon 
täyttämiä vuosia kanttorillemme Kaille.

Kai Tulehmo lukee epistolaa Kuivajärven praasniekassa.
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Suomussalmen tsasouna remontoitiin

Suomussalmen Pyhän Ristin tsasounassa tapahtuneen 
pienehkön vesivahingon korjaukset ja samassa yhtey-
dessä tehty lattiaremontti ja porraskaiteiden uusiminen 
saatiin valmiiksi heinäkuun lopussa. Pyhän Ristin 
tsasouna Suomussalmella vihittiin käyttöön 1983. 
Tsasounan suunnittelusta on vastannut arkkitehti Han-
nu Pyykkönen, joka rakennusta suunnitellessaan on 
perehtynyt Itä-Karjalan hirsipyhäköihin ja noudattanut 
pikkutarkasti vanhoja malleja koristeleikkauksissa. 

Suomussalmen tsasounan sisältä. Suomussalmen tsasouna ulkoa
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Suomussalmella toimitetaan joka kesä litania Pesiönjärven kalmosaaressa, 

jonne matkataan soutuveneellä. 
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Hautausmaa on edelleen käytössä ja sitä hallinnoi Suomussalmen 

seurakunta.

 Elia Niskanen saa siunauksen metropoliitta Elialta.Aamupalveluksen evankeliumi

Ristisaatto

Kuvia Kristuksen kirkastumisen kirkon praasniekasta 6.8.2016

17  •  PAIMEN-SANOMAT



Lapin ortodoksinen seurakunta 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi , www.ort.fi /lappi 
Facebook: Lapin ortodoksinen 
seurakunta

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
ke klo 11–14, muina aikoina sopimuksen 
mukaan.

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä 
(ma–pe klo 9–15) p. 0206 100 203 
keskusrekisteri@ort.fi  

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p.  0400 178 744 

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi 
p.  050 3099 120 

Tuuli Lukkala, Rovaniemen kanttori 
p.  040 809 2877

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori 
p.  040 7479 628

s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi 

Työntekijöiden vapaapäivät ovat 
pääsääntöisesti maanantai ja tiistai.

Työntekijät lomalla:
kirkkoherra Jaakko Vainio: 31.10.–6.11.; 
14.–27.11.; 16.–22.12.

rovasti Rauno Pietarinen: 10.–23.10.

kanttori Anneli Pietarinen: 10.–23.10.

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Tätä tervehdystä kirjoittaessani elämme elokuun puoliväliä ja katseet on 
suunnattu pian koittavaan seurakuntamme suurimpaan ja monella tavalla mer-
kittävimpään tapahtumaan, pyhittäjä Trifonin pyhiinvaellukseen. Tapahtuma 

kokoaa yhteen vuosittain toista sataa ihmistä. 
Seurakunnassamme saamme yhtä suuren joukon 
ihmisiä kirkkoon vain pääsiäisyönä, Kristuksen 
ylösnousemuksen juhlana. 

On hienoa, että pyhittäjäisä Trifonin perintö 
elää seurakunnassamme vahvana. Ja hän saa edel-
leen lähes 500-vuotta kuolemansa jälkeen suuren 
joukon paitsi meidän seurakuntalaisia, niin myös 
ihmisiä ympäri Suomea ja maailmaa kokoontu-
maan vuosittain hänen muistolleen pyhitettyihin 
kirkkoihimme. 

Pyhittäjäisä Trifon on syystä meille erityisen 
tärkeä ja rakas pyhä. Onhan hän juuri se henki-

lö, joka toi Lappiin sanoman ylösnousseesta Kristuksesta. Onkin kohtuullista ja 
oikeaa, että kunnioitamme hänen muistoaan ja kannamme hänen perintöään. 
Pyhittäjäisämme Trifon rukoile Jumalaa meidän puolestamme!

Jaakko Vainio

kirkkoherra

Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen tropari
Tultuasi ensimmäisenä valistajana äärimmäiseen pohjolaan sinä, oi pyhittä-

jäisämme Trifon, ohjasit sen asujat elämään johtavalle tielle uudestisynnyttäen 
heidät vedestä ja Pyhästä Hengestä. Sinä istutit hengelliset lapsesi hedelmättömään 
kiveliöön kuin etelän öljypuut ja perustit luostarin elämänalkuisen Kolminaisuu-
den nimeen. Sen tähden kunnioittaen sinua apostolina ja erämaakilvoittelijana 
me hartaasti sinulle lausumme: Rukoile Jumalaa kaikkien niiden puolesta, jotka 
muistoasi kunnioittavat.
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LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset tiedot seurakunnan internet-sivuilla, ilmoitustauluilla ja Inarilainen-lehdessä.

ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16

SYYSKUU
To 1.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 3.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 4.9. klo 10 liturgia
Ke 7.9. klo 18 vigilia, Neitsyt Marian 
 syntymä
To 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
 syntymä
Pe 9.9. klo 17 kiitosakatistos
Ti 13.9. klo 18 vigilia, pyhän Ristin 
 ylentäminen
Ke 14.9. klo 9 liturgia, pyhän Ristin 
 ylentäminen
To 22.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 24.9. klo 10 liturgia
Pe 30.9. klo 18 vigilia, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus

LOKAKUU
La 1.10. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus
To 6.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 8.10. klo 18 vigilia, piispa Arseni
Su 9.10. klo 10 liturgia, piispa Arseni
La 15.10. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia
Su 16.10. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
To 20.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 30.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
To 3.11. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 4.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Karjalan valistajat
La 5.11. klo 9 aamupalvelus, 
 Karjalan valistajat
To 10.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 12.11. klo 18 vigilia
Su 13.11. klo 10 liturgia
To 17.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 19.11. klo 18 ehtoopalvelus
Ti 29.11. klo 18 vigilia, p. apostoli
  Andreas, praasniekka
Ke 30.11. klo 10 liturgia, p. apostoli 
 Andreas, praasniekka

JOULUKUU
To 1.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 6.12. klo 10 liturgia, 
 p. esipaimen Nikolaos
To 8.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 10.12. klo 18 vigilia

Su 11.12. klo 10 liturgia
La 17.12. klo 18 ehtoopalvelus
To 22.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 24.12. klo 15 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
Su 25.12. klo 8 liturgia, Kristuksen syntymä

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

SYYSKUU
La 3.9. klo 18 vigilia
Su 4.9. klo 10 liturgia
Ke 7.9. klo 17 vigilia, 
 Neitsyt Marian syntymä
To 29.9. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 30.9. klo 17 vigilia, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus       

LOKAKUU 
Su 2.10. klo 10 liturgia
Ke 5.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To 6.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe 7.10. klo 10 aamupalvelus
Ke 26.10. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 27.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 28.10. klo 10 aamupalvelus

MARRASKUU
Ke 2.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 3.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
Ke 9.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 10.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 11.11. klo 10 aamupalvelus 
Ke 16.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 17.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 18.11. klo 10 aamupalvelus
Su 20.11. klo 17 vigilia, Neitsyt Marian 
 temppeliinkäynti
Ma 21.11. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian 
 temppeliinkäynti
Ke 23.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 24.11. klo 10 aamupalvelus

 klo 17 ehtoopalvelus
Ke 30.11. klo 10 liturgia
  klo 17 ehtoopalvelus
  
JOULUKUU
To 1.12. klo 10 aamupalvelus 
  klo 17 ehtoopalvelus
Pe 2.12. klo 10 aamupalvelus
Ma 5.12. klo 17 vigilia, p. Nikolaos, 
 praasniekka
Ti 6.12. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
 p. Nikolaos, praasniekka
Pe 16.12. klo 10 aamupalvelus
Ke 21.12. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus     
To 22.12. klo 10 aamupalvelus
  klo 17 ehtoopalvelus
La 24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
Su 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymä

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHITTÄ-
JÄ TRIFON PETSAMOLAISEN KIRKKO
Siikajärventie 64 A

La 24.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 29.10. klo 18 vigilia
Su 30.10. klo 10 liturgia
La 19.11. klo 18 vigilia
Su 20.11. klo 10 liturgia
La 17.12. klo 18 vigilia
Su 18.12. klo 10 liturgia; ikoninäyttely 
 klo 11.30–13
La 24.12. klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065

La 1.10. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus
La 12.11. klo 18 vigilia
Su 13.11. klo 10 liturgia 
Ke 14.12. klo 18 vigilia, p. pyhittäjä Trifon 
 Petsamolainen, praasniekka
To 15.12. klo 9 liturgia, p. pyhittäjä Trifon
  Petsamolainen, praasniekka
Ma 26.12. klo 10 liturgia
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KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie

To 8.9. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian 
 syntymä
La 1.10. klo 18 vigilia
La 24.12. klo 12.30 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä

IVALO
MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
Männiköntie 4

La 3.9 klo 10 liturgia
La 19.11. klo 10 liturgia
La 10.12. klo 10 liturgia

IVALO
KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7–9
La 24.9. klo 10 hartaus
La 17.12. klo 10 hartaus

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja

La 3.12. klo 10 liturgia; 
 ikoninäyttely klo 11.30–13

KEMIJÄRVI
VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

La 29.10. klo 10 liturgia

SODANKYLÄ
EV.LUT. SEURAKUNTATALO, KAPPELI
Papintie 2 (Sisäänkäynti päädystä 
”Diakonia tsto”)

Su 2.10. klo 10 liturgia

UTSJOKI
PAIKKA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN

Pe 11.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 12.11. klo 9 liturgia

ENONTEKIÖ, HETTA
HETAN KOTA
Ounastie 583

La 3.12. klo 18 kiitosakatistos
Su 4.12. klo 9 liturgia; ikoninäyttely klo 
10.30–12

INARI
SIIDAN KAMMI
Inarintie 46

La 29.10. klo 9 liturgia; ikoninäyttely klo 
10.30–13



Hetan kodassa toimitetaan 

kiitosakatistos ja liturgia 3.–4.12. 

Sunnuntaina liturgian jälkeen 

voi tutustua ikoninäyttelyyn.

Loppuvuodesta praasniek-

kajuhlat kutsuvat moniin 

seurakuntamme pyhäköihin. 

Rovaniemellä temppelijuhlaa 

vietetään 29.–30.11., Ivalossa 5.–

6.12. ja Sevettijärvellä 14.–15.12. 

Kuva Sevettijärven praasniekasta 

vuodelta 2015.
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IKONIESITELMÄ JA -NÄYTTELY 
ROVANIEMELLÄ
Su 4.9. liturgian jälkeen ateria, Ritva 
Imporannan esitelmä ikonien väreistä 
erityisesti Jumalansynnyttäjän ikoneissa 
ja ikoninäyttelyn avaus. Näyttely on esillä 
Petsamo-salissa 4.–9.9.

ROVANIEMI-VIIKKO
Avoimet ovet Rovaniemen kirkossa ja 
Petsamo-salissa Rovaniemi-viikolla 5.–9.9. 
Petsamo-salissa ikoninäyttely Jumalansyn-
nyttäjän ikoneista. Kahvitarjoilu.
ma 5.9. klo 16–18 avoimet ovet, toimintaa 
lapsille Petsamo-salissa
ti 6.9. klo 16–18 avoimet ovet, klo 17 
kuorolaulua kirkossa
ke 7.9. klo 16–18 avoimet ovet, klo 18 
vigilia
to 8.9. klo 9 liturgia, kirkkokahvit, klo 
10.30–12 avoimet ovet, klo 16–18 avoimet 
ovet, klo 17 kuorolaulua Petsamo-salissa, 
klo 18 koelaulu uusille kuorolaisille
pe 9.9. klo 15–17 avoimet ovet, klo 17 
kiitosakatistos

“TIISTAISEURA – MAHDOLLISUUKSIEN 
KEIDAS” -KESKUSTELUTILAISUUS RO-
VANIEMELLÄ 8.–9.10.
Ensimmäinen tiistaiseura aloitti toimin-
tansa 130 vuotta sitten. Pyhien Sergein 
ja Hermanin Veljeskunta (PSHV) haluaa 
vuoden teemalla «Tiistaiseura – mahdolli-
suuksien keidas” luoda katseet eteenpäin: 
mitä on tiistaiseura ja vapaaehtoinen 
ryhmätoiminta tässä ajassa, sekä korostaa 
tiistaiseuran joustavan toiminnan mallia: 
valintamahdollisuuksia on paljon, ja 
lähtökohtana on aina paikallisuus, 
lähiympäristössä ilmenevä halu toimia 
ryhmänä ortodoksisilla etumerkeillä ja 
seurakuntatyötä tukien.
La 8.10. kokoonnumme klo 18 alkavan vigi-
lian jälkeen teeiltaan Petsamo-saliin. Teen 
lomassa käydään keskustelua. Su 9.10 klo 
10 alkavan liturgian jälkeen on Petsamo-
salissa kevyt ateria ja piispa Arsenin 
avaama keskustelutilaisuus tiistaiseurasta 
seurakunnan toiminnan tukimuotona. 
Lounaan jälkeisen ohjelman kesto on noin 
tunti.
Tervetuloa mukaan rukoilemaan ja vaihta-
maan ajatuksia! Seurakunnassa vierailevat 
PSHV:n puheenjohtaja KS Joensuun 
piispa Arseni ja toiminnanjohtaja i Sergius 
Colliander.

NUORTEN VIIKONLOPPU OULUSSA
Lapin ja Oulun seurakunnat järjestävät 
yhteisen nuorten viikonlopputapahtuman 
Oulussa 21.–23.10. Tule reippailemaan ja 

rentoilemaan yhdessä uusien ja vanhojen 
tuttujen kanssa! Ilmoittaudu kanttori 
Tuulille (040 809 2877, tuuli.lukkala@ort.fi ) 
13.10. mennessä. Tapahtuma on ilmainen, 
seurakunta avustaa matkakuluissa Ouluun.

TALVIPRAASNIEKAT SEURAKUNNASSA
Rovaniemen pyhän apostoli Andreaksen 
kirkon praasniekka:
ti 29.11. klo 18 vigilia, ke 30.11. klo 10 
liturgia, kirkkokahvit
Ivalon pyhän Nikolaoksen kirkon 
praasniekka:
ma 5.12. klo 17 vigilia, ti 6.12. klo 10 veden-
pyhitys ja liturgia, ateria, ikoninäyttely ja 
myyjäiset klo 14 asti. Ivalon ortodoksinen 
kuoro ja Inarin kansalaisopiston joulukuoro 
laulavat.
Sevettijärven pyhän pyhittäjä Trifon 
Petsamolaisen kirkon praasniekka:
ke 14.12. klo 17 vigilia, to 15.12. klo 9 litur-
gia, ateria ja ohjelmallinen juhla koululla, 
ikoninäyttely klo 14 asti

JOULUUN VALMISTAUTUMISJUHLA 
ROVANIEMELLÄ
Su 11.12. liturgian jälkeen jouluun 
valmistautumisen juhla Petsamo-salissa. 
Ohjelmaa lapsille.

ROVANIEMEN KUORO
Kuoroharjoitukset to klo 17.30–19.30 
Petsamo-salissa alkaen 22.9. Koelaulu 
uusille laulajille to 8.9. klo 18 tai sopimuk-
sen mukaan. Ota yhteyttä kanttori Tuuli 
Lukkalaan (040 809 2877, tuuli.lukkala@
ort.fi ).

ORTODOKSINEN KIRKKOLAULU TUTUK-
SI, ROVANIEMI
Lauletaan yhdessä tuttuja ja harvinaisem-
pia kirkkoveisuja sekä ortodoksisia kan-
sanlauluja ja opitaan uutta ortodoksisesta 
kirkkolaulusta. Avoin kaikille. Noin kerran 
kuussa ke klo 17–18 Petsamo-salissa alkaen 
21.9. Ota yhteyttä kanttori Tuuli Lukkalaan 
(040 809 2877, tuuli.lukkala@ort.fi ).

LUKIJAOPETUS, ROVANIEMI
Opitaan jumalanpalveluksissa lukijana 
toimimista ja jumalanpalvelusjärjestystä. 
Noin kerran kuussa ke klo 17–18 Petsamo-
salissa alkaen 5.10. Ota yhteyttä kanttori 
Tuuli Lukkalaan (040 809 2877, tuuli.
lukkala@ort.fi ).

”AVOIMET OVET”, IVALO
Avoimet ovet jatkuvat Ivalon kirkossa ja 
seurakuntasalilla seuraavina torstaina: 
29.9., 6.10., 27.10., 3.11., 10,11., 17.11., 
24.11. ja 1.12. Ohjelmassa aamupalvelus 

klo 10–11, kirkkokahvit, erilaisia keskuste-
luteemoja ja vieraita, lounas klo 14–15 ja 
ehtoopalvelus klo 17–17.30.

LÄKSYKERHO, IVALO
Läksykerho ala- ja yläkoululaisille kerran 
viikossa syyskuusta alkaen Ivalon ortodok-
sisella seurakuntasalilla. Ilmoittautuminen 
vetäjille, Juulialle ja Marille, 1.9. klo 15 
seurakuntasalilla. Tervetuloa!

IKONIMAALAUS, ROVANIEMI
Ikonimaalausryhmä Trifonin ystävät 
kokoontuu Petsamo-salissa noin kaksi 
kertaa kuukaudessa, joko perjantaina tai 
lauantaina klo 12–17. Ryhmästä kiinnos-
tuneet voivat ottaa yhteyttä ohjaaja Laura 
Katriina Auraan (040 759 7029).

IKONIMAALAUS, KEMIJÄRVI
Ryhmä 1: joka toinen ke klo 10–14 alkaen 
14.9. Ryhmä 2: joka toinen ke klo 17.30–
20.45 alkaen 14.9. Ryhmät kokoontuvat 
kansalaisopiston tiloissa, Vapaudenkatu 8.

IKONIMAALAUS, SALLA
Kerran kuussa la klo 10–15.15 alkaen 
24.9. Ryhmä kokoontuu lukion tiloissa, 
Kuusamontie 65.
Ilmoittautuminen Kemijärven ja Sallan ryh-
miin kurssien opettaja Ritva Imporannalle 
(040 183 9367, ritva.imporanta@gmail.
com) kurssin alkuun mennessä.

ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Su 4.9. liturgian jälkeen n. klo 11.30 uuden 
sadon kasvisateria, luento Jumalanäidin 
ikonien värimaailmasta ja ikoninäyttelyn 
avajaiset.
5.–9.9. osallistumme seurakunnan 
Rovaniemi-viikon tapahtumiin. Ikoninäytte-
ly esillä Petsamo-salissa.
Ti 20.9. klo 18 muistelemme kesän pyhiin-
vaellusmatkaa Karjalan luostareihin.
8.–9.10. PSHV:n keskustelutilaisuus 
tiistaiseurasta tässä ajassa, piispa Arsenin ja 
i Sergius Collianderin vierailu.
14.–16.10. linja-automatka PSHV:n vuosi-
juhlaan Jyväskylään.
Ti 25.10. klo 18 tutustumme PSHV:n jul-
kaisuun «Kuulkaamme! Ohjeita Raamatun 
lukijalle».
Ti 15.11. klo 18 aiheena PSHV:n opintoma-
teriaali «Rukous».
Su 11.12. liturgian jälkeen n. klo 11.30 
jouluun valmistautumisen juhla.
Ti 13.12. klo 18 Lucia-juhla, vieraina 
Rovaniemen Steiner-koulun oppilaat.
Kokoontumiset Petsamo-salissa. Lisätiedot: 
puheenjohtaja Inkeri Peuna (0400 138 051, 
inkeripeuna@gmail.com).

LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
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Mitä opimme kristinoppileirillä?
Olemme oppineet Sikrenvaaran ortodok-
sisessa leirikeskuksessa kymmenen päivän 
aikana erilaisia tietoja ja taitoja uskon-
nollisista ja arkipäiväisistä asioista. Leirin 
aikana olemme tutustuneet ortodoksisen 
kirkon tapoihin ja perinteisiin. Olemme 
käyneet läpi sakramentit lukuun ottamat-

ta pappeutta. Oppituntien alussa olemme 
käyneet läpi sakramentin merkityksen ja 
sen jälkeen toimittaneet kyseisen sakra-
mentin käytännössä. Olemme oppineet 
perusasioita kuten ristinmerkin tekemisen, 
kirkkolaulamista ja -käyttäytymistä sekä 
resitointia. Olemme oppineet erilaisten ju-

malanpalvelusten kulkua ja niiden veisuja 
ja rukouksia. Opimme ortodoksisista kir-
koista eri maissa ja niiden eroista. Nämä 
asiat auttavat meitä pärjäämään muiden 
ihmisten kanssa, sekä uskallamme parem-
min mennä kirkkoon.

Kävimme Lintulan ja Valamon luosta-
reissa päiväretkellä. Siellä saimme tutustua 
luostarien toimintaan ja luostarielämään. 
Opimme luostarien historiasta ja päivit-
täisistä askareista, kuten miten tuohuksia 
tehdään. Valamossa tapasimme muita 
kriparyhmiä Vaasan seurakunnasta ja Va-
lamon leiriltä.

Leirillä opimme toimimaan ryhmässä 
laulujen ja leikkien avulla. Olemme myös 
pelanneet vapaa-ajalla pihapelejä kuten 
jalkapalloa sään salliessa sekä saunoneet 
ja uineet. Näiden asioiden ohella olemme 
tutustuneet uusiin ihmisiin eri seurakun-
nista. Olemme oppineet yhteistyötaitoja 
ja jakamista. Olemme opetelleet tulemaan 
toimeen ja elämään uusien ihmisten kans-
sa sekä sopeutumaan uusiin oloihin.

Suosittelemme lämpimästi leiriä muil-
lekin ikäisillemme, koska meillä on ollut 
mukavaa. Leirillä saa uusia kavereita, op-
pii asioita kirkosta ja ortodoksisuudesta 
mukavalla ja käytännönläheisellä taval-
la, on paljon tekemistä ja henkilökunta on 
mukava. Parhaita asioita ovat olleet mm. 
luostariretki Lintulaan ja Valamoon, kaup-
pareissu ja Siperia-saunalaulu. Ja leirin 
jälkeen osaa arvostaa kotia ja pieniä asioi-
ta siellä.

Sikrenvaaran I kriparilaiset 2016

Lapin, Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien yhteinen kristinoppileiri järjestettiin Joensuun Sikren-

vaarassa 9.–18.6.2016.

 Lapin seurakunnan leiriläiset osallistuivat leirin lopuksi liturgiaan Rovaniemellä 19.6.2016.
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OULUN SEURAKUNTA

Oulun ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Torikatu 74, 90120 Oulu
p.  044 511 5741
oulu@ort.fi , www.oosrk.fi 

Kirkkoherranvirasto on avoinna: 
ma-pe klo 9–12.

Virkatodistukset kirkon 
keskusrekisteristä 
(ma-pe klo 9–15)
p.  0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi 

Marko Patronen, kirkkoherra 
p.  044 511 5742

Tuukka Rantanen, 2. pappi
p.  044 511 5744

Juhani Matsi, kanttori
p.  044 511 5743

Helena Matsi, 2. kanttori 
p.  044 511 5748

Kari Vasko, katedraalin isännöitsijä
p.  044 511 5745

Papiston ja kanttoreiden vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Vuosilomat: 

Kirkkoherra Marko Patronen 
17.-23.10.2016

pappi Tuukka Rantanen 
24.-30.10.2016

kanttori Juhani Matsi 
24.-30.10.2016

kanttori Helena Matsi 
17.-23.10.2016

Diakonia – lähimmäisen 

palveleminen

Yksi kirkon elämän peruspilareista, jumalanpalvelusten, pyhien toimitusten ja 
kasvatuksen lisäksi, on diakonia, laupeudentyö lähimmäisten parissa. Diakonia-
työhön kuuluvat sekä yksinäisten kohtaaminen että vähävaraisten auttaminen. 

Sosionomiopiskelijat Minna Honkanen ja Marja 
Tervahauta ovat laatineet Oulun Diakonia-ammatti-
korkeakouluun opinnäytetyön ”Diakoniatyö Oulun 
ortodoksisessa seurakunnassa – Vapaaehtoisen dia-
koniatyön kehittämissuunnitelma.” 

Kyseessä on ensimmäinen ulkopuolisen tahon 
laatima diakoniatyön suunnitelma ortodoksisen kir-
kon tarpeisiin. Tuon opinnäytetyön tuloksia alamme 
purkamaan ja jalkauttamaan omassa seurakunnas-
samme tänä syksynä. 

Tulemme tarvitsemaan vapaaehtoisia yksi-
näisten ihmisten kohtaamiseen. Vapaaehtoisena 
toimiminen edellyttää hyvien sosiaalisten taitojen li-
säksi myös perehtymistä antoisaan mutta haastavaan 
työhön. Oletko kiinnostunut tällaisesta toiminnas-
ta? Seuraa Paimen-Sanomia ja seurakunnan nettisivuja (www.oosrk.fi ).

Seurakuntamme auttaa myös vähävaraisia ihmisiä mahdollisuuksien mu-
kaan. Kirkon käytössä olevat diakoniavarat on tarkoitettu äkillisen rahapulan 
lievittämiseksi eli käytännössä ruokarahaksi. 

Jos ihmisellä on vaikeita ja mittavia taloushuolia, kuten luottokelpoisuuden 
menettäminen, velkaantuminen, pitkäaikaistyöttömyys tms., niin sellaisia on-
gelmia kirkko ei kykene ratkaisemaan. Myöskään säännöllistä lisätuloa, lainaa ja 
pysyvää sosiaaliturvaa kirkko ei voi järjestää. Suuremmissa kysymyksissä täytyy 
kääntyä kotikunnan sosiaalitoimen puoleen.

Kuitenkin kirkko ja seurakunta pyrkivät aina vastaamaan avun tarpeeseen. Ja 
avuntarvitsijoita on varsin paljon.  ”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)

Siunauksen toivotuksin,

Marko Patronen

kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA  
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OULUN SEURAKUNTA  

OULU 

PYHÄN KOLMINAISUUDEN 
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745

su 28.8. klo 10 liturgia
to 1.9. klo 18 ehtoopalvelus
la 3.9. klo 12 Maikkulan praasniekka; 
 vedenpyhitys ja muistopalvelus, 
 Maikkulanrinne 42, Oulu
la 3.9. klo 18 vigilia
su 4.9. klo 10 liturgia
ke 7.9. klo 18 vigilia
to 8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän syntymä
su 11.9. klo 18 liturgia
ti 13.9. klo 18 vigilia
ke 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
ke 14.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 15.9. klo 18 ehtoopalvelus
la-su17.-18.9. Hiippakuntapäivät Vaasassa, 
ei jumalanpalveluksia
ke 21.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 22.9. klo 18 ehtoopalvelus
su 25.9. klo 10 liturgia
ke 28.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 29.9. klo 18 ehtoopalvelus
la 1.10. klo 18 vigilia
su 2.10. klo10 liturgia, isä Eino Hynninen 
 75 vuotta
ke 5.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 6.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 8.10. klo 18 vigilia

su 9.10. klo 10 liturgia, 
 Teologin laulajat Joensuusta
ke 12.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 13.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 15.10. klo 18 vigilia
su 16.10. klo 10 liturgia
ke 19.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 20.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 22.10. klo 18 vigilia
su 23.10. klo 10 liturgia, Oulun ja Lapin 
 seurakuntien tapahtuma nuorille
ke 26.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 27.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 29.10. klo 18 vigilia
su 30.10. klo 10 liturgia
ke 2.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 3.11. klo 18 ehtoopalvelus
pe 4.11. klo 18 vigilia
la 5.11. klo 10 liturgia, Karjalan ja Lapin 
 valistajien juhla
su 6.11. klo 10 liturgia
ke 9.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 10.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 12.11. klo 18 vigilia
su 13.11. klo 10 liturgia
ke 16.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 17.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 19.11. klo 18 vigilia
su 20.11. klo 10 liturgia
ke 23.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 24.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 26.11. klo 18 vigilia
su 27.11. klo 10 liturgia
ke 30.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 1.12. klo 18 ehtoopalvelus
su 4.12. klo 10 liturgia
ma 5.12. klo 18 vigilia

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

ti 6.12. klo 10 liturgia, pyhän Nikolaoksen 
 muisto, itsenäisyyspäivä
ke 7.12. klo 18 ehtoopalvelus 
to 8.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 10.12. klo 18 vigilia
su 11.12. klo 10 liturgia
ke 14.12. klo 10 liturgia, koululaiset
ke 14.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 15.12. klo 18 ehtoopalvelus
su 18.12. klo 10 liturgia
su 18.12. klo 17 ehtoopalvelus, seura-
 kunnan joulunvalmistusjuhla
ke 21.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 22.12. klo 18 ehtoopalvelus 
la 24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
su 25.12. klo 9 aamupalvelus
su 25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu
ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla
la 31.12. klo 18 uuden vuoden 
 rukoushetki
su 1.1. klo 10 liturgia, Kristuksen ympäri-
 leikkauksen muisto, Basileios Suuri

MUHOS

KOORTILAN TOIMINTAKESKUS
Koortilantie 30
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463

ke 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
pe 7.10. klo 10 liturgia
su 20.11. klo 10 liturgia
su 11.12. klo 10 liturgia
pe 23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

HAUKIPUDAS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TOIMITUSKAPPELI 
Kirkkotie 10
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054

to 8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän syntymä
pe 21.10. klo 10 liturgia
pe 2.12. klo 10 liturgia
pe 23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

Katedraalikuoro Oulun taiteiden yön konsertin jälkeen 18.8. 
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KEMI

JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052    

to 1.9.klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku
ke 14.9. klo 18 ehtoopalvelus
la 24.9. klo 10 liturgia, avoimet ovet
  -tapahtuma klo 12-17
ke 28.9. klo 18 ehtoopalvelus
ke 12.10. klo 18 ehtoopalvelus 
su 16.10. klo 10 liturgia
ke 26.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 29.10. klo 10 liturgia
ke 9.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 12.11. klo 10 liturgia
ke 23.11. klo 18 ehtoopalvelus
ke 7.12. klo 18 ehtoopalvelus
ma 12.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus ja 
 Lucia-juhla
pe 16.12. klo 10 liturgia, koululaiset
la 24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
su 25.12. klo 9 aamupalvelus
su 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 syntymä, joulu

TORNIO

APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN 
KIRKKO
Lukiokatu 1
Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995

la 8.10. klo 10 liturgia
su 27.11. klo 10 liturgia
la 24.12. klo 12 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
la 7.1. klo 10 liturgia

VIHANTI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN SUOJELUK-
SEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

pe 30.9. klo 18 vigilia
la 1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus, 
 temppelijuhla
la 12.11. klo 10 liturgia
la 24.12. klo 10 jouluaaton suuri
 ehtoopalvelus ja liturgia

RAAHE

JUMALANSYNNYTTÄJÄN TEMPPELIIN-
KÄYMISEN RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316

la 27.8. klo 10 liturgia
pe 16.9. klo 10 liturgia
su 20.11. klo 18 vigilia
ma 21.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän temppeliin-
 tuominen, temppelijuhla
ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla

TERVOLAN VAREJOKI

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445

la  10.9. klo 10 liturgia 
su 23.10. klo 10 liturgia
la 17.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 p. Trifon Petsamolainen, temppelijuhla, 
 Varejoen kylän joulujuhla
la 24.12. klo 13 jouluaaton hartaushetki

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
(kirkon vieressä)

pe 7.10. klo 11 liturgia
la 10.12. klo 11 liturgia

Tornion Praasniekka
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Vihannin rukoushuone, 
Vanha Oulun  e 26

Vihannin Tiistaiseuran
Joulunvalmistusjuhla
Ma 28.11.2016 klo 18

Rukouspalvelus
Joulupuuro 
Ohjelmaa…
Tor  ukahvit

Arvontaa

Tervetuloa!
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

LASTEN KIRKKOKERHO
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin 
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74) klo 10-10.45. Ohjelmassa on ohjattua 
askartelua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. 
Kerhon jälkeen mennään katedraaliin ja 
osallistutaan pyhään ehtoolliseen yhdessä 
vanhempien kanssa. Tiedustelut: Anne 
Patronen, p. 040 540 8943, sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com 

LAPSIKUORO
Seurakunnan lapsikuoro kokoontuu 
torstaisin klo 17.00–18.00 (Torikatu 74). 
Kuorossa lauletaan helppoja kirkkolauluja 
ja lastenlauluja. Lapsia on kuorossa tällä 
hetkellä 9, lisää mahtuu mukaan hauskaan 
joukkoon! Kanttori Helenan ja Teudor-
karhun yhteinen puhelinnumero on 
044-5115748 ja sähköposti helena.matsi@
ort.fi 

MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakun-
tasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin 
seuraavina päivinä 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 
12.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12. klo 16.00-
18.00. Kerhossa opetellaan kirkkolauluja, 
kirkkokäyttäytymistä, askarrellaan ja leiki-
tään. Lopuksi pientä purtavaa. Lisätiedot: 
kanttori Helena Matsi, helena.matsi@ort.fi , 
044 5115 748

HALUAISITKO TOIMIA LUKIJANA 
JUMALANPALVELUKSISSA?
Oulussa alkaa lukijakerho joka toinen 
keskiviikko alkaen seurakuntasalin ker-
hohuoneella ke 24.8 klo 17.00. Tervetuloa 
harjoittelemaan lukijan tehtäviä jumalan-
palveluksessa: äänenkäyttöä, resitointia 
ja ehtoopalveluksen kaavaa. Opettajana 
toimii Helena Matsi 044 5115748

KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 12 laulajaa ja lisää 
otetaan kaikkiin ääniin – koelauluja 
järjestetään jokaiselle kiinnostuneelle! 
Kuorolaisille on tarjolla myös laulutunteja 
ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei 
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulaminen 
vaatii. Kuoro keskittyy ohjelmistossaan 
jumalanpalvelusmusiikkiin ja tänä vuonna 
harjoittelemme  erityisesti pääsiäisyön 
lauluja. Katedraalikuoro harjoittelee 
torstaisin klo 17.00–19.00 seurakuntasalilla 
(Torikatu 74, Oulu). Ota rohkeasti yhteyttä: 
kanttori Juhani Matsi, puh. 044-5115743, 
juhani.matsi@ort.fi 

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syyskaudella 
keskiviikkoisin klo 12.00–13.30 Oulun 
seurakuntasalissa. Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan! Kirkkolaulupiirissä lauletaan 
yksiäänisesti kirkkoveisuja liturgiasta, 
pyhiinvaeltajien lauluja ja kansanlauluja. 
Kokoontumispäivät ovat: 14.9, 28.9., 5.10., 
19.10., 2.11., 16.11., 23.11., 14.12.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi. Tule mukaan kokemaan 
laulamisen ilo!

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Oulun seuden raamattupiiri jatkuu jälleen 
syyskaudella 2016. Seuraa ilmoittelua 
seurakunnan netti- ja fb-sivuilla (www.
oosrk.fi ). Vetäjänä Johannes Mäntymäki.

POSLIINIKERHO 
kokoontuu maanantaisin klo 17-21, 
syyskausi 12.9.–12.12., keväällä 9.1.2017 
alkaen.

MAISTAKAA JA KATSOKAA KUINKA 
HERRA ON HYVÄ
Kirkon uskoa ja elämää syventävä ja 
kertaava esitelmä- ja keskusteluseminaari. 
Tarkoitettu kaikille ortodokseille, jotka 
haluavat harjoittaa aivojumppaa pyhien 
asioiden äärellä.
Lisätietoja seurakunnan verkkosivuilta. 
Vastuuhenkilö Johannes Mäntymäki, puh. 
040 410 2882. 

KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu ensimmäisen kerran syksyllä 
2016 keskiviikkona 14.9. klo 18.00 ehtoo-
palveluksen jälkeen kerhohuoneella (Tori-
katu 74, Oulu). Illan kirjana on Juha-Pekka 
Koskisen «Kuinka sydän pysäytetään».
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustelemaan 
illan kirjasta. Samalla sovitaan syksyn 
muut kokoontumiset. Piirin vetäjänä on isä 
Tuukka Rantanen.

TIISTAISEURAT

Kempeleen tiistaiseura, kts. www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala p. 040 5181 
071, helja.rahikkala@gmail.com

Martinniemen tiistaiseura, 
kts www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen 
p. 040 725 5535 

Meri-Lapin tiistaiseura kokoontuu Kemin 
kirkolla syyskaudella -16 seuraavasti:
ke 28.9. ; ke 26.10. ja ke 23.11.
Ohjelmassa on aina klo 18 alkava ehtoo-
palvelus, jonka jälkeen kokoonnumme srk-
salin puolelle iltateelle ja keskustelemaan 
sovitusta aiheesta.
Meri-Lapin tiistaiseuran retki Valamoon 
kultaisen iän leirille toteutuu 12.-14.9.16.
Mukaan mahtuu vielä muutama.
Lisätietoja retkestä ja muistakin 
tiistaiseuraan liittyvistä asioista saa Kerttu 
Junnoselta, puh. 050-3556580 tai kerttu.
junnonen@gmail.com

Oulun tiistaiseura kokoontuu syksyllä 
seuraavasti: 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 
22.11, 13.12.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Raahen tiistaiseura kokoontuu kerran 
kuukaudessa Raahen rukoushuoneella 
(Brahenkatu 2) sekä järjestää kirkkokahvit 
jumalanpalvelusten jälkeen.
Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen 
torstaina 15.9.2016 klo 18.

Motoristikirkko Vihannissa 8.5. 
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 Tervetuloa Oulun seurakunnan 
nuorteniltoihin torstaisin!

Nuortenillat pidetään kerhohuoneella joka toinen torstai klo 
18–21. Luvassa on siis kiireetöntä yhdessäoloa pelien, leffojen, 
keilaamisen, ym. yhdessä tekemisen merkeissä. Illat alkavat 
ehtoopalveluksella, jonka jälkeen siirrymme kerhohuoneelle. 
Aina on tarjolla myös herkullista purtavaa, ja välillä teemme 
herkkuja itsekin.
Syksyn torstai-illat ovat 15.9., 29.9., 13.10., 10.11., 24.11., 8.12. 
Myös perinteinen leffayö on tulossa, josta lisätietoa nuorten 
illoissa.

Lisäinfoa isä Tuukalta, tuukka.rantanen@ort.fi, 044 5115 744

Seuraavista kokoontumisista saa tietoa 
Seutu Majakka -lehdestä, 
seurakunnan kotisivuilta ja rukoushuoneen 
ikkunassa olevasta 
tiedotteesta. Lisätietoja antaa tarvittaessa 
Raahen Tiistaiseuran puheenjohtaja Lea 
Kuusiraati, p. 0400 205942. Tervetuloa 
mukaan toimintaan!

SEURAKUNNAN KIRJASTO 
Torikatu 74, Oulu)
Avoinna sopimuksen mukaan, yleensä 
sunnuntaisin liturgian jälkeen.
Teokset on luokiteltu aiheen mukaan 
aakkosjärjestykseen, ja kirjat sijaitsevat 
seurakuntasalin eteisen kirjakaapeissa. 
Teosluetteloa voi tarkastella myös nettikor-
tistossa (hakutoiminto, aakkosellinen luet-
telo jne.) osoitteessa: https://oosrkkirjasto.
librarika.com/
Lisätietoja: oosrkkirjasto@gmail.com

KATEKUMEENIKURSSI 2016 – 2017 
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille tai kirkkoon 
liittymistä harkitseville kokoontuu 
ehtoopalveluksen jälkeen joka toinen 
torstai kello 18.00 Pyhän Kolminaisuuden 
katedraalissa Oulussa. Mukaan voi 
liittyä myös kurssin alkamisen jälkeen, 
tai halutessaan voi osallistua vain 
tiettyihin iltoihin. Kokonaisuudessaan 
katekumeenikurssi tarjoaa monipuolisen 
perustietopaketin ortodoksisesta uskosta, 
elämästä ja kulttuurista. 
Syksy 2016 
to 22.9. Aloitus: jumalanpalvelukset ja 
kirkkotila, jumalanpalvelustavat
to 6.10. Ortodoksisen uskon pääpiirteitä ja 
ihmiskuva
to 20.10. Yleisesitys ortodoksisesta kirkosta 
Suomessa ja maailmalla

to 3.11. Ikonit ortodoksisessa kirkossa
to 17.11. Raamattu ja traditio
to 1.12. Ortodoksinen kirkkomusiikki
Kevät 2017
to 5.1. Ortodoksinen kirkkovuosi
to 19.1. Sakramentit eli kirkon pyhät 
toimitukset
su 22.1. klo 10 Opetusliturgia
to 2.2. Pyhät ihmiset ja pyhyys
to 16.2. Rukous ortodoksisessa perinteessä
to 2.3. Paasto – miksi ja miten?
to 16.3. Katumus ja mielenmuutos
to 30.3. Kysymysten ilta
la 8.4. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon liittyvil-
le Lasaruksen lauantain liturgiassa

Katekumeeniopetus alkaa myös Kemissä 
ke 28.9. alkaen, katso tarkemmat tiedot: 
www.oosrk.fi /Jumalanpalveluskalenteri/
kemi/ 

ORTODOKSISUUS TUTUKSI 
KEMISSÄ LA 24.9.

Kaikille avoin ortodoksinen kirkko-
päivä Kemin kirkolla (Lehtokatu 31) 
lauantaina 24. syyskuuta,
Liturgia klo 10
Ruokailu kaikille klo 12
Katedraalikuoron konsertti klo 13
Luento ortodoksisesta kirkosta ja 
kulttuurista n. klo 13:30
Kahvit klo 14:30
Papit piinapenkissä eli kyselytunti, 
vapaata keskustelua
Akatistos -rukouspalvelus klo 16
Lämpimästi tervetuloa – vaikka 
ystävien kanssa tai koko perheen 
kera!

KESÄN 2016 KRIPARIN 
JATKIS 18–20.11.

Viikonloppuna 18.– 20.11. pidetään 
kesän 2016 kristinoppileirin jatkis 
Muhoksen Koortilan leirikeskukses-
sa, (Koortilantie 30, 91500 Muhos). 
Luvassa on rentoa yhdessäoloa, 
pelailua ja hyvää ruokaa sekä juma-
lanpalveluksia. Leiripappina toimii 
isä Tuukka Rantanen ja kanttorina 
Helena Matsi, lisäksi mukana on 
kriparilta tuttuja ohjaajia.

Leiri alkaa perjantaina 18.11. klo 
18 tilojen siunauksella, ja päättyy 
sunnuntaina liturgian jälkeiseen 
ruokailuun noin kello 13. Leirin 
hinta on 20 €, ja ilmoittautuminen 
tulee tehdä viimeistään 31.10.2016 
mennessä. Lisätietoja leiristä: puh. 
044 5115 741 (ma–pe klo 9–12), 
oulu@ort.fi  / p. 044 5115 744 
tuukka.rantanen@ort.fi  

OULUN JA LAPIN 
SEURAKUNTIEN 
NUORTENTAPAHTUMA 
OULUSSA 21.–23.10.

Oulun ja Lapin seurakunnat 
järjestävät viikonlopputapahtuman 
nuorille (14–25 v.) 21.–23.10. Oulus-
sa (Torikatu 74). Luvassa on rentoa 
hengailua, yhteisiä jumalanpalve-
luksia, vanhoja ja uusia kavereita 
SEKÄ Super Park tai Eedenin kylpylä 
tai Escape Room tai Megazone... 
Tapahtuma on maksuton Oulun ja 
Lapin seurakunnan nuorille (sisäl-
täen majoitukset, ruokailut sekä 
ohjelman). Lue tarkemmat tiedot 
Oulun seurakunnan nettisivuilta 
(www.oosrk.fi ). Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot isä Tuukka Rantanen /
044 5115 744 (tuukka.rantanen@
ort.fi ) tai kanttori Tuuli Lukkala
(tuuli.lukkala@ort.fi ) 10.10. 
mennessä. 
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OULUN SEURAKUNTA 

KRIPARIMUISTOJA
2016

 Kuoroharjoitukset kuusessa.

Vuoden 2016 kriparilaiset juhlaliturgian jälkeen.

Auringonpaistetta riitti joka päivälle.
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Auringonpaistetta riitti joka päivälle.

Päiväleirin ponomarit.

Vesisodan veteraanit.

Vasta vihitty diakoni Kari ja puolisonsa Maarit Paakkola
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Kyllä kajahtaa!

Askartelua Oulun päiväleirillä.
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VAASAN SEURAKUNTA  

VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Koulukatu 45
65100 VAASA
www.ortvaasa.fi 
vaasa@ort.fi
Facebook: Vaasan ortodoksinen 
seurakunta

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
keskiviikkoisin klo 11–14.

Virkatodistukset kirkon keskus-
rekisteristä (ma-pe klo 9–15), 
p.  0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi

Ville Kiiveri, kirkkoherra 
020 6100 499 / 040 962 0063
ville.kiiveri@ort.fi

Laura Aho, kanttori 
020 6100 497 / 040 5698 304
laura.aho@ort.fi

Henkilökunnan vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Kirkkoherran tervehdys

Mahdollisuuksia ja kohtaamisia

Hengellisen elämän yksi tärkeimmistä 
aspekteista on meille annettu mahdol-
lisuus. Me olemme saaneet lahjaksi 
elämän, meille on annettu mahdollisuus 
tehdä hyvää ja pahaa, me voimme katua 
ja tehdä parannuksen. Meille on annettu 
Kristuksessa mahdollisuus iankaikki-
seen elämään.

Sen vuoksi meidän jokaisen arki 
on täynnä mahdollisuuksia: uusia ih-
misiä, uusia työtehtäviä. Minä sain 
yhden elämäni tärkeimmistä mahdolli-
suuksista, kun esipaimenemme kutsui 
minut joulukuussa hoitamaan Vaasan 
seurakuntaa.

Sain tehdä papin työtä monien ihanien ihmisten kanssa, joiden sanoissa ja 
teoissa näkyi rakkaus Kirkkoamme kohtaan. Monet seurakuntalaiset avasivat 
kotinsa minulle ja keskustelimme pitkään elämästä ja hengellisyydestä. Sain osal-
listua heidän elämänsä suuriin juhliin mutta saanut olla myös mukana valtavan 
surun, pettymysten ja epäonnistumisten hetkellä.

Lämmin kiitos isä esipaimenelle kaikesta tuesta ja luottamuksesta jota olet 
minulle osoittanut. Luottamuselimet, kirkkomme ja rukoushuoneidemme 
isännöitsijät sekä vapaaehtoiset rakastavat seurakuntaamme paljon ja tekevät 
pyyteetöntä työtä yhteiseksi hyväksemme. Kiitos jokaiselle seurakuntalaiselle, 
jonka olen tavannut sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme! Palkitkoon Jumala 
hyvät tekonne viimeisenä päivänä.

Lisäksi haluan kiittää perhettäni: Maria, Auraa ja Joelia. Perheellisen papin 
on tasapainoiltava kahden perheen välillä mutta tällä kertaa uhraus oli tavallista 
suurempi, kun isä oli viikot poissa toisella paikkakunnalla. Paljon uskoa, kärsiväl-
lisyyttä ja toivoa on tarvittu!

 
***
 

Mahdollisuudessa on loppujen lopuksi kysymys vain siitä hetkestä, kun kohtaam-
me toisen ihmisen. Millaisen mahdollisuuden me annamme hänelle? Näemmekö 
hänessä Jumalan kuvan ja kohtelemmeko häntä kuin kohtelisimme Kristusta? 
Otammeko hänet vastaan samalla kunnioituksella kuin Aabraham otti vastaan 
kolme vierasta Mamren tammistossa. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus 
joka muokkaa yhteisöämme. Kukaan meistä ei ole valmis ihminen vaan me 
kaikki kehitymme paljolti sen mukaan, miten meitä kohdellaan ja miten meidät 
otetaan vastaan.

Ville Kiiveri

kirkkoherra
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PIETARSAARI
PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
isännöitsijä Leif Sandvik, p. 050 593 9148

Su 9.10. klo 10 liturgia
Su 13.11. klo 10 liturgia
Su 11.12. klo 10 liturgia

LAPUA
PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä Ritva Pajula p. 050 5690 488

Su 2.10. klo 10 liturgia 
Su 30.10. klo 10 liturgia
Ma 21.11. klo 10 liturgia, 
 Jumalanäidin temppeliintuonti
Su 18.12. klo 10 liturgia
Ma 26.12. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI
SEINÄJOEN ORT. RUKOUSHUONEEN
KANNATUSYHDISTYS
Päivölänkatu 32, Seinäjoki

To 15.9. klo 18 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)
Su  25.9. klo 10 liturgia
To  6.10 klo 18 hetkipalvelus 
 (maallikkopalvelus)
To  20.10 klo 18 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)
To  3.11. klo 18 pieni ehtoonjälkeinen 
 palvelus (maallikkopalvelus) 
Su  4.12. klo 10 liturgia

VAASA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Jari Vikman p. 0500 933 743

La 1.10 klo 10 liturgia, 
 Jumalanäidin suojelus
La 1.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su 2.10. klo 10 hetkipalvelus
Ke 4.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 8.10 klo 18 ehtoopalvelus
Ke 12.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 15.10. klo 18 vigilia, 
 KS Joensuun piispa Arseni
Su 16.10. klo 10 liturgia, 
 KS Joensuun piispa Arseni
Ke 19.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 22.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su 23.10. klo 10 Jaakobin liturgia
Ke 26.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 29.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su 30.10. klo 10 hetkipalvelus
La 5.11. klo 18 ehtoopalvelus
Su 6.11. klo 10 liturgia
Ke 9.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 12.11. klo 18 ehtoopalvelus
Su 13.11. klo 10 hetkipalvelus
Ke 16.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 19.11. klo 18 vigilia 
Su 20.11. klo 10 liturgia
Ke 23.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 26.11. klo 18 ehtoopalvelus
Su 27.11. klo 10 hetkipalvelus
Ke 30.11. klo 18 ehtoopalvelus

La 3.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su 4.12. klo 10 hetkipalvelus
Ma 5.12. klo 18 vigilia
Ti 6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 pyhä Nikolaos
Ke 7.12. klo 18 ehtoopalvelus
La 10.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su 11.12. klo 10 hetkipalvelus
Ke 14.12. klo 18 ehtoopalvelus
La 17.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su 18.12. klo 10 hetkipalvelus
Ke 21.12. klo 18 ehtoopalvelus
La 24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Su 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymä
To 5.1. klo 18 vigilia
Pe 6.1. klo 10 liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys, Kristuksen kaste

KOKKOLA
PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö,
p. 045 671 6716

La 1.10. klo 10 liturgia, 
 Jumalanäidin suojelus
Pe 4.11. klo 18 vigilia
La 5.11. klo 10 liturgia, 
 Karjalan valistajien juhla
Su 27.11. klo 10 liturgia
Su 4.12. klo 10 liturgia
La 24.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymän aatto

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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Metropoliitan kotitsasounassa Harr-

strömissä vietettiin praasniekkaa 7.8. ja 

palvelukseen osallistui papiston lisäksi 

yli 70 henkilöä. 
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VAASAN SEURAKUNTA  

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA

LOKAKUU

1.10. klo 13 Ortodoksinen kirkko tutuksi 
osa 1, aihe: kirkkovuosi, Vaasan kaupungin-
kirjasto, 2.krs, os. Kirjastonkatu 13, Vaasa
 
8.10. klo 13 Ortodoksinen kirkko tutuksi, 
osa 2, aihe: jumalanpalvelukset, Vaasan 
kaupunginkirjasto, 2.krs, os. Kirjastonkatu 
13, Vaasa

15.10 klo 13 Ihminen kuvissa ja Jumalan 
kuva ihmisessä
ihmiskuvaa pohtimassa KS piispa Arseni 
sekä kuvataitelija Fritz Jakobson, srk-Sali 
os. Koulukatu 45, Vaasa

22.10. klo 19 veisuja Jumalanäidille, 
pyhän Nikolaoksen kirkko. Vapaaehtoinen 
käsiohjelma maksu, rahat lahjoitetaan 
hyväntekeväisyyteen.

MARRASKUU
 
5.11. klo 12  Pyhyys ja pyhät ihmiset, 
luennoitsijana TM Maria Hattunen, srk-Sali 
os. Koulukatu 45, Vaasa
  
18.-20.11. Yksiäänisen laulun –kurssi, 
pyhän Nikoaloksen kirkossa
Vaasan ortodoksinen seurakunta sekä 
Suomen bysanttilaisen musiikin seura 
järjestävät yhteistoimintana yksiäänisen 
laulun –kurssin. Kouluttajana kurssilla toi-
mii TT Jaakob Olkinuora. Ilmoittautumiset 
sähköpostitse 1.11. mennessä os.  laura.
aho@ort.fi . Ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoita osoitteesi ja mahdolliset ruoka-
aineallergiat. Kurssille osallistuja huolehtii 
itse viikonlopun majoituksen ja sekä 
perjantain ja lauantain ruokailut. Kurssin 
hinta on 50€. Hinta sisältää opetuksen, 
materiaalin sekä sunnuntain kirkkolou-
naan. Lisätietoja voi kysellä sähköpostitse 
kanttori Laura Aholta.

 JOULUKUU
 
6.12. klo 9.30 alkaen Pyhän Nikolaoksen 
kirkon praasniekka kirkossa sekä srk-
salilla Nikolaos-juhla sekä juhlavuoden 
päätös, os. Koulukatu 45, Vaasa. Nikoalos-
juhlassa tarjolla joulupuuroa, joululauluja 
ja pöytäteatteriryhmä Aaronin parran 
esitys sekä muita mahdollisia esityksiä. 

 
17.12. klo 11-14 Joulumyyjäiset, 
srk-Sali, Koulukatu 45. Myyjäisiin 
tarvitaan apua. Haluatko tehdä myyjäisiin 
käsitöitä tai leivonnaisia? Haluatko tulla 
myyjäksi myyjäisiin? Haluatko tehdä jotain 
muuta myyjäisten hyväksi? Ilmoita asiasta 
kanttori-Lauralle sähköpostitse laura.aho@
ort.fi . 
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Vaasan seurakunnan kristinoppileiri pidettiin jäl-

leen Lintulan luostarissa kesäkuussa. Leiripappina 

toimi isä Andrei Sotsov ja leirinjohtajana Laura 

Aho. 

Lapualla vietettiin liturgiaa, jossa siunattiin siu-

nattiin lapsia koulutielle 
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Seinäjoen alueen ortodokseilla oli suuri 
päivä lauantaina 6.8.2016, Herran Jeesuk-
sen Kristuksen kirkastumisen juhlana, 
kun matkapappi isä Andrei Sotsov toimitti 
Seinäjoen puolisen vuotta toimineella ru-
koushuoneella sen ensimmäisen liturgian. 

Kanttorina palveluksessa toimi Lili 
Pihlajamäki ja alttariapulaisena Kimmo 

Höykinpuro. 16 neliön rukoushuonee-
seen ja eteistilaan oli kokoontunut 14 
henkeä. Liturgian jälkeen nautittiin kii-
reettömästi ”seurustelun sakramentista” eli 
kirkkokahveista.

Seinäjoen ortodoksisen rukoushuo-
neen kannatusyhdistys on toiminnan 
alusta alkaen järjestänyt tilassa maallik-

kopalveluksia parin viikon välein. Lisäksi 
noin kerran kuussa on pidetty ortodoksia-
piiri. Jatkossa tavoitteena on vakiinnuttaa 
aktiivinen toiminta sellaiselle tasol-
le, että tila voitaisiin virallisesti vihkiä 
rukoushuoneeksi. 

Teksti ja kuvat Maria Ojanen

Ensimmäinen liturgia Seinäjoen rukoushuoneella
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Georgios Voittajan kirkko edustaa karjalaista ja 
pohjoisvenäläistä kirkonrakennusperinnettä, ja siitä 
on nopeasti tullut pyhiinvaelluskohde ja nähtävyys. 
Pyhän Georgios Voittajan kirkon sisätilat ovat 
todellinen käsityön taidonnäyte.

Kirkkokahvila
Kirkon kupeessa on kahvila, joka 
on avoinna touko-elokuussa, 
ryhmille myös muina aikoina 
ennakkovarauksena.
Tarjolla on perinteistä 
lähiruokaa, kotileivonnaisia ja 
oman tilan luomuhunajaa. 

PYHÄN GEORGIOS 
VOITTAJAN KIRKKO

Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi

Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi 
Tiedustelut: info@stgeorge.fi   / +358 44 725 75 48
Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen 
(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)

VAASAN SEURAKUNTA  

Vaasan seurakunnassa asuvat etiopialaiset toimittivat Vaasan pyhän Niko-

laoksen kirkossa liturgian jonne osallistui runsaasti väkeä. 

Simo Haavisto vihittiin diakoniksi 29.5. Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkossa.
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Tervetuloa pikalomalle kreikkaan

Zeppelin :
zeppelin@crecian.fi

Kauppakeskus Zeppelin
044 700 4002

www.crecian .fi

Oulu:
crecian@crecian.fi

kirkkokatu 55
08 3111 555

Rio Bravo Zeppelin
044 7004 002

zeppelin@riobravo.fi

Rio Bravo Oulu
044 7004 004

oulu@riobravo.fi

www.riobravo.fi

Ravintola Rio Bravo
Kauppakeskus Zeppelin

Tervetuloa hauskaan ja rentoon 
meksikolaiseen tunnelmaan!

Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen

 sMBR Oy

Pitkäaikaisella 

kokemuksella mm. :

• perukirjat, 

• perinnönjaot, 

• testamentit ym.

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU

 Puh. +358 400 693 806

www.heikkikukkonen.com

Koulutusta seurakunnallisen 
palvelun tueksi

Seurakunnassa on tarjolla monenlaisia palvelutehtäviä: 
paitsi erilaisissa luottamustehtävissä, seurakuntalaiset 

voivat toimia esimerkiksi toimintapiirien vetäjinä, 
kirkkolaulajina, kirkon isännöitsijän apulaisina, 

lukijoina tai – vihkimysten myötä – jopa papillisissa 
tehtävissä.

Valamon opisto tarjoaa ympäri vuoden maksullisia 
kursseja, joista monet antavat lisävalmiuksia erilaisissa 
palvelutehtävissä toimimiseen tai auttavat muuten vain 

syventämään suhdetta kirkkoon ja sen opetukseen. 

Tänä syksynä tarjolla on mm. seuraavaa:

Kirkkolaulu tutuksi: Liturgian lauluja 14.–16.10.2016

Ortodoksisuus tutuksi: ”Uskon….” Idän kirkon oppi ja 
traditio 4.–6.11.2016

Lukijakurssi 9.–11.12.2016

Liturgiikkaa diakoneille ja papeille IV: Sakramentit ja 
pyhät toimitukset 2.–4.12.2016

Piispainkokous suosittelee kaikkia oman toimen ohessa 
papillisissa tehtävissä toimivia osallistumaan tähän 

Valamon opiston koulutusohjelmaan. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kurssit@valamo.fi  tai 
puhelimitse 017-570 1401.
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Marian sydän

Kirjallisuudentutkija Erich Auerbach kirjoitti vuonna 1946, 
että evankeliumit olivat kirjallisuuden muotona jotakin uutta 
antiikin kirjallisuuteen nähden. Auerbach otti esimerkiksi 
kohtauksen, jossa Pietari kieltää Jeesuksen. Auerbachin 
mukaan kohtaus oli radikaali, sillä siinä dramaattiset ja 
pelastushistorialliset elementit yhdistyivät tavalliseen ihmiseen 
ja banaaliin tilanteeseen. Pietarin hahmo oli täydellisen 
mielenkiinnoton antiikin kirjallisten ideaalien näkökulmasta. 
Evankeliumi kuvasi kuitenkin Pietarin kautta, miten luoma-
kunta hylkäsi luojansa, osoittaen samalla tarkkaa psykologista 
silmää ja kuvaten tavallisen ihmisen sielunelämää.

Marian hahmo evankeliumeissa on vielä salatumpi, mutta 
samalla Maria on yksi niistä harvoista, joiden sisäistä 
elämää ylipäätään kuvataan. Kristuksen syntymän jälkeen 
vanhurskas Simeon siunasi hänet ja ennusti, että ”miekka” on 
käyvä Marian sydämen läpi ”että monen sydämen ajatukset 
tulisivat ilmi”. (Luuk. 2:35) Samaan sydämeen Maria kätki 
myös paimenten sanat, jotka julistivat Vapahtajan syntymää.  
Ja samoin hän teki, kun Jeesus varttui ja kasvoi viisaudessa.

Tämä salattu sydän on kirkon mysteeri. Marian hahmo 
vastustaa äänekästä toimintaa, aktiivisuutta ja politiikkaa. Se 
kätkee, jotta enemmän tulisi ilmi. Marian hahmokaan ei ole 
sankarillinen, mutta ei myös nöyristelevä. Maria myöntyy 
Jumalan tahtoon, mutta Simeonin sanat paljastavat hänelle 
myös traagisen puolen, joka hänen pojassaan odottaa. 

Patristinen aika näki Mariassa ja Kirkossa ilmiselvän, ja samalla 
tyypillisesti salatun, yhteyden. Marian neitseelliset ominaisuudet 
heijastuivat myös kirkkoon. Varhaiset kirkolliset ajattelijat, 
kuten Origenes ja Ambrosius, kutsuivat Mariaa ”kirkolliseksi 
sieluksi”. Näin he kuvasivat ajatusta, jossa kirkon jäsenen 
tietoisuus on yksityistä suurempi, yhteinen. Uudempana aikana 
mystisemmät kuvat ovat astuneet syrjään kirkkokuvastosta, ja 
kirkko on ryhdytty näkemään enemmän sosiologisena yhteisönä 
kuin Kristuksen ruumiina ja Marian helmana. Kirkko ei ole 

Jumalan feminiininen puoli, se ei ole oma jumalansa. Mutta 
kenties Jumalaäidin roolia olisi tarpeen korostaa uudelleen juuri 
siinä merkityksessä, että hän ”ymmärtää” enemmän sydämeen 
haudatuista aarteista ja luurangoista kuin opetuksista tai teoista.

Jumalansynnyttäjä pysyy suurilta osin hiljaa evan-
keliumeiden tapahtumien aikana. Hänessä olisi ollut 
vielä vähemmän kirjallisia aineksia sankaritarinoihin. Mutta 
hänen kätketty sydämensä lyö tapahtumien taustalla.  

Ari Koponen
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