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Kannen kuva: Kiuruveden kirkon peruskivenmuu-

raus 25.2.1956. Toimittajina isä Lauri Mitronen ja 

pappismunkki Paavali. Kuva: Kiuruveden seurakunta. 

Kuvankäsittely: Reeta Parkkinen.

Kiuruveden seurakunnan taival itsenäisenä seura-

kuntana päättyy vuoden lopussa. Kirkon elämä 

seurakunnan alueella kuitenkin jatkuu, rukoustuli ei 

sammu.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien tiedotuslehti  
numero 4 / 2015
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’Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, 
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.’ (Johan-
nes 1:14) 

Tämä Johanneksen evankeliumin kohta kertoo siitä kuinka Kristus, iankaikkinen 
Sana, syntyy Lihaksi, tulee ihmiseksi ja elää meidän keskellämme. Me tässä ajassa elävät 
kristityt tiedämme, että evankelista Johannes viittaa Kristukseen Jumalan Sanana. Tä-
mä Johanneksen evankeliumi luetaan pääsiäisyönä mutta yhtä lailla se sopisi luettavaksi 
myös jouluna. Tästä ymmärrämme että joululla ja pääsiäisellä on kiinteä yhteys toisiinsa.

Kysymys Kristuksen kahdesta luonnosta (jumalallinen ja inhimillinen) ja yhdes-
tä persoonasta ei ollut kuitenkaan vielä ratkennut evankeliumien kirjoittamisen aikaan. 
Apostoli ja evankelista Johannes on silti Pyhän Hengen johdatuksesta pystynyt muotoi-
lemaan nuo sanat jotka ilmaisevat nämä Kristuksen kaksi luontoa ja yhden persoonan. 
Miksi tämä on niin olennaista? Siksi että ymmärtäisimme millaisesta tapahtumasta Va-
pahtajan syntymässä luolassa on kysymys.

Kristuksen, tosi ihmisen ja tosi Jumalan, syntyminen ihmiseksi on kristinuskon suuri 
salaisuus. Jumala tuli meidän keskellemme, eli meidän kanssamme, eli meidän elämäm-
me, kuoli meidän puolestamme ja antoi meille iankaikkisen elämän. Mikä voisikaan olla 
kalliimpi lahja ihmiskunnalle kuin tämä? Kristinuskon Jumala on kaltaisemme, mikä 
suuri ja ihmeellinen asia! Kristuksen syntymisen salaisuus ei kuitenkaan ollut Jumalan 
luomistyön päätepiste vaan siitä koitti uusi alku. Pyhä Athanasios, Aleksandrian piispa 
(noin 296–373) sanoi Kristuksen lihaksi tulemisesta. ”Hän tuli ihmiseksi, jotta me voi-
simme tulla Jumalaksi”.  

Ihmisen kasvu kohti jumaluutta alkaa joulun tapahtumista. Kristuksen syntymästä 
ihmisen ja Jumalan välinen suhde vahvistui aivan uudella tavalla. Sanan tulee tulla lihak-
si eli todeksi myös meissä. Kristittyinä meidät on puettu Kristukseen kasteen kautta. Me 
emme enää kuulu tähän maailman vaan Jumalan valtakuntaan. Kristittyinä elämme tässä 
maailmassa mutta emme tästä maailmasta. Meidät on luotu elämään Jumalan yhteydessä 
kasvamaan kohti hänen kaltaisuuttaan rauhassa ja keskinäisessä rakkaudessa eläen hil-
jaista ja rauhallista elämää.

Sanan eläväksi tuleminen edellyttää pyrkimystä myös elää sanan mukaan. Kristuksen 
opetuksia ei tule pelkästään miettiä, vaan toteuttaa niitä elämässämme. Suurin opetus ja 
kehotus meille on rakastaa lähimmäistämme – eikä tämä tarkoita vain mietiskelyä, vaan 
käytännön tekoja. Toimiessamme näin sana voi muuttua meissäkin lihaksi. Mitä enem-
män olemme yhtä Jumalan sanan kanssa, sitä enemmän Jumala meissä tulee näkyväksi. 
Tällöin myös toteutuu elämän syvin tarkoitus elää jatkuvassa yhteydessä Jumalan ja lä-
himmäistemme kanssa. 

Tätä joulua eivät kaikki voi viettää yhdessä rakkaimpiensa kanssa. Tässä maailmas-
sa on paljon levottomuutta, särkyneisyyttä, kodittomuutta ja maanpakolaisuutta. Tänä 
jouluna voisimme miettiä miten voisimme ilahduttaa niitä, joille ei ole sijaa majatalos-
sa tai jotka syystä tai toisesta viettävät yksinäistä joulua. Hyvä teko voi olla pienikin asia: 
puhelinsoitto, vierailu, lahja, ajan antaminen, vierailukutsu. Pääasia, että teemme sen vil-
pittömästi ja ilman ajatusta takaisin saamisesta. 

Haluaisin mielelläni kuulla miten tämän paaston tai joulun aikaan olet ajatellut lä-
himmäistä. Pyydän sinua lähettämään minulle viestin miten olet muistanut lähimmäistä 
tänä jouluna. Palaan näihin viesteihin Paimen-Sanomien ensi vuoden numerossa. 

Juletid är snart här och det är dags att planera hur vi fi rar jul. Men planering menar 
jag hur vi som kristna kan sprida julens budskap om kärlek och omtanke till de männis-
kor som av en eller annan orsak fi rar jul ensamma eller i fj ärran länder utan sina käraste 
och närmaste omkring sig. Jul är någonting som borde delas med alla, dessvärre är det 
inte alltid så. Julens budskap om att Gud blev människa är ett budskap som är avsett för 
hela mänskligheten. Omkring oss fi nns det många som inte är lika lyckilgt lottade som vi 
är. Frågan lyder vad kan vi göra för dessa människor så att också de får jul? Jag vill gärna 
höra vilka konkreta åtgärder du har gjort. Skicka mig e-post eller kort och berätta. Jag vill 
gärna återkomma till detta i nästa års Paimen-Sanomat. 

Ensimmäinen vuosi Oulun metropoliittana on takana. Haluan kiittää teitä kaikkia, 
joita olen vuoden aikana tavannut. Kiitos kauniista sanoista, muistamisesta ja esirukouk-
sista! Suunnittelen paraikaa ensi vuoden vierailuja hiippakunnassa. Jos emme vielä tänä 
vuonna tavanneet, toivottavasti ensi vuonna! 

Hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille! 
Kristus syntyy – kiittäkää! 
Kristus födes – lovsjungen! 

Oulun metropoliitta Elia 

metropoliitta.elia@ort.fi  

Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu

Tässä maailmassa mutta ei 
tästä maailmasta

Kuva: Pentti Potkonen
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Joulukuun ensimmäisenä päivänä tuli 
kuluneeksi 36 vuotta siitä kun isä Antero 
otti vastaan kirkkoherran tehtävät Kiuru-
veden seurakunnassa. Vuoden päättyessä 
viime lokakuussa 65 vuotta täyttänyt isä 
Antero siirtyy eläkkeelle ja saattelee seu-
rakuntansa uudelle taipaleelle Iisalmen 
kirkkoherran alaisuuteen.

- Aika on mennyt nopeasti. Ihmeelli-
sen nopeasti, tosiaan, huokaa isä Antero.

Isä Antero siirtyi Kiuruvedelle 
aikanaan Jyväskylän seurakunnasta, jossa 
hän oli toiminut kanttorina kaksi vuotta. 
Jossain vaiheessa suunnitelmissa oli myös 
Lapin matkapapin paikkaan hakeutumi-

nen, mutta kun Kiuruveden paikka tuli 
avoimeksi, päätös hakemisesta oli helppo 
tehdä.

- Olen syntynyt Kiuruvedellä, tämä 
tuntui oikealta paikalta minulle. Ja hyvä 
täällä on ollutkin. Vuosien mittaan ovat 
jotkut koittaneet houkutella muuallekin, 
mutta kun elämä oli asettunut tänne niin 
lähteminen ei käynyt edes mielessä.

Näin siitäkin huolimatta, että kyseessä 
on ollut poikkeuksellisen työläs seura-
kunta. Pitkien välimatkojen lisäksi sen 
haasteena on ollut alusta saakka huomat-
tavan niukka taloudellinen tilanne.
- Kirkkoherran työn omasta kokemuk-
sestaan tuntenut isänikin neuvoi, että älä 
lapsikulta sinne Kiuruvedelle hae, siellä 
eivät rahat riitä.

Eivätkä ne teoriassa olekaan riit-
täneet. Seurakunnan verokertymä on 
pyörinyt jatkuvasti noin sadan tuhannen 
euron tuntumassa ja sillä rahalla on 
pitänyt maksaa palkat, seurakuntatyön 
muut menot ja neljän pyhäkön ylläpito- ja 
korjauslaskut.

- Jos kanttorin palkkaaminen olisi 
ollut pakollista, seurakunta olisi kaatunut 
jo kauan sitten. Nyt olemme selvinneet 
viimeiset 21 vuotta ilman kanttoria ja 
siitä saamme olla kiitollisia erityisesti 

Vilho Hutulle ja Aimo Maksimaiselle, 
jotka ovat jaksaneet palvella seurakuntaa 
ahkerasti vielä eläkevuosinaankin.

Toista pappia seurakunnassa ei ole 
ollut koskaan ja kanslistikin on palkattu 
vain viideksi tunniksi kahtena päivänä 
viikossa.

- On ollut tekemistä. Tällaisessa 
seurakunnassa ei saa pelätä työtä tai sitä, 
että asiat eivät järjesty. Kun on tullut 
vaikea tilanne vastaan, olen kääntynyt 
rukouksessa Pyhän Nikolaoksen ja Juma-
lanäidin puoleen. Olen uskaltanut pyytää 
rohkeasti, koska en ole pyytänyt itselleni 
vaan koko seurakuntaperheelle. Aina on 
kaikki kääntynyt parhain päin.

Seurakuntaelämä onkin ollut vireää. 
Jumalanpalveluskalenteri on suunniteltu 
niin, että liturgia toimitetaan kerran kuus-
sa jokaisessa pyhäkössä. Myös vigilioita ja 
ehtoopalveluksia on toimitettu, mutta ne 
on jouduttu keskittämään lähinnä Kiuru-
vedellä sijaitsevaan Pyhän Nikolaoksen 
kirkkoon. 

Tiistaiseuroja on seurakunnassa toi-
minnassa useampiakin, eikä sieltä puutu 
edes venäjänkielistä toimintaa. Kolmen 
vuoden ajan kerran kuussa kokoontunut 
Samovaarikerho on venäjänkielinen kes-
kustelukerho, joka on toiminut monille 

Pieni seurakunta jättää
suuren perinnön

Jälleenrakennuskaudella, vuonna 1950 perustettu Kiuruveden seurakun-
ta yhdistyy vuoden vaihtuessa Iisalmen seurakuntaan. Vuosikymmeniä 
niukkuudessa elänyttä seurakuntaa paimentanut rovasti Antero Petsalo 
uskoo laumansa oppineen, että seurakuntaperhettä ei rakenneta rahalla 

vaan rakkaudella.
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maahanmuuttajille myös väylänä kirkon 
jäsenyyteen. Isä Anteron opetus on 
tulkattu siellä suomesta venäjäksi.

Kiuruvedellä on kuitenkin tiedetty 
jo pitkään, että yhdistyminen toisen 
seurakunnan kanssa on jossain vaiheessa 
välttämättömyys. Ensimmäisen kerran 
asia nousi esiin jo kymmenisen vuotta 
sitten, jolloin se herätti seurakuntalaisissa 
valtavaa vastarintaa. 

- Nyt oli oikea aika tehdä tämä päätös. 
Seurakuntalaiset ovat ymmärtäneet, että 
muita vaihtoehtoja ei enää ole jäljellä.

Isä Antero uskoo, että Iisalmen seura-
kuntaan liittymisen myötä ortodoksisen 
kirkon läsnäolo heikkenee jonkin verran 
Kiuruveden seurakunnan alueeseen 
kuuluneilla paikkakunnilla. Esimerkiksi 
Pyhäsalmella ja Haapavedellä sijaitsevissa 
tsasounissa ei välttämättä enää voida 
toimittaa liturgiaa joka kuukausi.

- Olen pyrkinyt siihen, että jokaisen 
pyhäkön ympärillä olisi elävä pyhäkköyh-
teisö, joka huolehtii sekä pyhäköstä että 
siellä rukoilevista ihmisistä. Mielestäni 
tähän on myös päästy, joten olen luotta-
vainen tulevaisuuteen katsoessani. Meillä 
on täällä aktiivisia ja moneen kykeneviä 
kirkon jäseniä.

Isä Antero pitääkin Kiuruvedellä ko-
ettua köyhyyttä eräänlaisena siunauksena.

- Olen kokenut, että seurakunnan 
riippuvuus vapaaehtoisista auttajista 
on innostanut ihmisiä tuomaan oman 
osaamisensa seurakunnan käyttöön. 
Esimerkiksi laulutaitoiset seurakuntalaiset 
eivät ole lannistuneet kanttorin puutteesta 
vaan päinvastoin sitoutuneet lujasti teh-
täväänsä kirkkolaulajina. Karvoskylässä 
toimii jopa kymmenhenkinen kirkkokuo-
ro – sekin talkookanttorin johdolla.  

Talkootyö on myös omiaan sitout-
tamaan ihmisiä seurakuntaan ja kirkon 
liturgiseen elämään.

- Kaikki pyhäköt on remontoitu 
viime vuosina talkoovoimin. Erityisen 
hienoa oli seurata, miten seurakunnan 
miesväki aktivoitui, kun Nivalan Kar-
voskylässä sijainnutta tsasounaa alettiin 
remontoida kirkoksi. Kirkon rakenta-
minen osoitti monelle, että jokainen voi 
palvella Jumalaa omilla taidoillaan ja elää 
uskoaan todeksi omin käsin tekemällä. 
Nyt näitä miehiä näkee paljon myös 
jumalanpalveluksissa.

Kiuruvedellä kenelläkään ei ole ollut 
varaa ajatella, että seurakunta pyörii 
mukavasti palkatun henkilöstön voimin. 

Seurakunnan jäsenet ovat oppineet, että 
palvelujen tuottajan sijaan seurakunta on 
jäsentensä muodostama yhteisö, jonka 
toiminnasta kantavat vastuuta kaikki 
yhdessä. Tämä on se perintö, jonka isä 
Antero haluaa jättää muistoksi Kiuruve-
den seurakunnasta.

- Jokaisella seurakuntalaisella on 
velvollisuus tuoda oma panoksensa 
seurakunnan toimintaan. Vain näin 
seurakunnasta tulee elävä yhteisö, 
todellinen seurakuntaperhe. On hyvä, jos 
seurakunnassa on riittävästi työntekijöitä, 
mutta kirkon todellinen kaunistus on 
rukoileva kirkkokansa. Sitä ei voi ostaa 
millään rahalla.

Isä Antero elää kuten opettaa. Jos 
terveyttä riittää, hän haluaa itsekin jatkaa 
kirkon ja seurakuntalaisten palveluksessa 
– toimia rippi-isänä ja toimittaa säännöl-
lisesti liturgioita. 

- Mitenkäs sitä pappi eläkkeelle jäisi? 
Kyllä minä tykkään siitä kun soitellaan.

Maria Hattunen
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1948 Kiuruveden tiistaiseura perustetaan Suistamon 
 tiistaiseuran perinteen jatkajaksi.

1950  Toiminta alkaa itsenäisenä seurakuntana. 
 Seurakunnan väestö koostuu suurimmalta osin 
 suistamolaisista ja soanlahtelaisista evakoista. 
 Seurakunnan jäsenmäärä n. 2000 henkeä. 
 Isä Olavi Petsalo ensimmäinen kirkkoherra. 
 Ortodokseja Kiuruveden seurakunta-alueen 
 väestöstä noin kaksi prosenttia.

1952 Isä Mikael Kuha valitaan kirkkoherraksi. 
 Isä Mikael hoitaa tehtävää aina vuoteen 1979 
 saakka.

1957  Kiuruveden pyhän Nikolaoksen kirkko vihittiin 
 käyttöön.

1962 Arkkipiispa Paavali vihki Pyhäsalmen, Kytökylän 
 ja Karvoskylän tsasounat käyttöön. 
 Jälleenrakentamiskausi seurakunnassa päättyy.

1979 Isä Antero Petsalo kirkkoherraksi. Isä Antero 
 johtaa seurakuntaa vuoden 2015 loppuun saakka.

1980  Oulun hiippakunta perustetaan ja Kiuruvesi 
 liitetään neljän muun seurakunnan kanssa uuteen 
 hiippakuntaan.

1982  Pyhän Nikolaoksen kirkon seinämaalaustyö 
 aloitetaan. Viimeistely jatkuu edelleen. 
 Kiuruveden kirkko oli ensimmäinen sotien 
 jälkeen jälleenrakennuslain mukaan rakennettu 
 temppeli, jossa aloitettiin koko kirkon seinä- ja 
 kattopintojen täyttäminen ikoniaiheilla.

1995  Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka 
 Bartolomeos vierailee seurakunnassa 
 ensimmäisen kerran 
 (toisen kerran vuonna 2013)

1998 Koko maassa ainutlaatuinen tieikonikappeli
  valmistuu.

2011 Kirkolliskokous päättää seurakunnan 
 lakkauttamisesta vuoden 2015 lopussa. 
 Ortodokseja seurakunta-alueen väestöstä noin 
 puoli prosenttia.

2015 Seurakunnan yhteisöllisesti kokoama, 
 historioitsijan kirjoittama kirja seurakunnan 
 65-vuotisesta taipaleesta ilmestyy. 

Aikajana: Jaana Luttinen/toimitus

 

Kiuruveden seurakunnan vaiheet 

YTT, FM Jaana Luttisen kirjoittama ”Ortodoksinen kirkkopolkumme – Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan historia 1950-2015” julkaistiin 
lokakuussa. Kirjassa kuvataan värikkäästi sekä seurakunnan historiaa että seurakuntaa osana jälleenrakennuskauden yhteiskunnallisia oloja. 

Kirjan hinta on 40 euroa ja sitä voi tilata kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijöiltä tai sähköpostitse osoitteesta jarmo.pylkkonen@kotinet.com 
tai puhelimitse numerosta 040 540 7510 / Leena Pietikäinen. Tilauksia otetaan vastaan myös kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Postitse 

lähetettäviin tilauksiin lisätään postimaksu. 

Kiuruveden kirkon keskeneräinen ikonostaasi ennen kirkon valmistumista. 

Vasemmalla isä Olavi Tajakka, keskellä isä Mikael Kuha ja oikealla isä Olavi 

Petsalo. 

Arkkipiispa Paavali vihkimässä Kytökylän tsasounaa.
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Seurakuntalaisten retki Uuteen Valamoon 1950-luvun lopulla. Retkeläiset pysähtyivät suistamolai-

sen kauppiaspariskunnan Toivoloiden luona Kosolan kylässä. 

Ortodoksisen kirkon jälleenraken-
nuskauden suuri kertomus alkaa 
oikeastaan vuodesta 1944. Viimeistään 
tuon vuoden lopusta saakka alettiin 
odottaa kirkkokunnan jälleenraken-
nusta. Vuonna 1947 solmittu Pariisin 
rauhansopimus sinetöi lopullisesti sen, 
että paluuta Karjalaan ei enää ollut.

Laatokan Karjalaan kuuluvista kun-
nista Salmissa, Suistamolla ja Suojärvellä 
enemmistö väestä kuului ortodoksiseen 
kirkkoon. Lisäksi ympäröivissä kunnissa, 
kuten Impilahdella, Soanlahdessa ja 
Korpiselässä oli huomattava ortodoksinen 
vähemmistö. Luovutetun alueen väestöstä 
ortodokseja oli kaikkiaan noin 55.000.

Maanhankintalain perusteella 
kotinsa menettäneet ortodoksikarjalaiset 
sijoitettiin laajalle alueelle Savoon, 
Keski-Suomeen, Pohjois-Karjalaan ja 
Oulun lääniin. Alkuperäinen suunnitelma 
oli sijoittaa karjalaiset mahdollisimman 
yhtenäiselle alueelle. Todellisuudessa 
uudet asutustilat sijaitsivat noin yhdeksän 
kertaa laajemmalla alueella kuin ne 
olivat olleet Laatokan Karjalassa. Tämä 
vaikeutti huomattavasti kirkon toimintaa. 

Ortodoksisen kirkon tilanne 
näytti monessa mielessä lohduttomalta. 
Lukujen perusteella kirkkokunta oli 
menettänyt noin 90 prosenttia omai-
suudestaan. Kirkon jäsenistä noin 70 
prosenttia oli joutunut siirtolaisuuteen. 
Karjalaan jääneet 18 seurakuntaa 
jatkoivat toimintaansa niin sanottuina 

siirtoseurakuntina. Monin paikoin 
ortodokseja myös oudoksuttiin. 

Uusien seurakuntien perustaminen 
oli välttämätöntä. Kirkollishallituksen 
sihteeri Aleksi Perola otti tehtäväkseen 
ryhtyä valmistelemaan valtiovaltaa 
myötämieliseksi kirkkokunnan jälleen-
rakentamiselle. Ilman valtiovallan tukea 
rakentaminen ei tulisi onnistumaan. 
Kirkollishallitus toivoi, että Suomen 
ortodoksisen kirkon vuonna 1918 
saavuttama eräänlainen kansankirkko-
asema vaikuttaisi asiassa positiivisesti.

Aluksi Perolan työ näytti toivotto-
malta. Vuoden 1945 eduskuntavaaleissa 
äärivasemmisto sai murskavoiton. SKDL 
sai 49 paikkaa eduskuntaan ja pääsi 
hallitukseen. Kommunistit suhtautuivat 
kielteisesti kansankirkkoasetelmiin. Miten 
uusi eduskunta saataisiin myötämieliseksi 
uskonnollisen yhteisön toiveille? 

Kenties kirkkoyhteistyö voitiin 
liittää suuret mitat saavuttaneeseen 
kulttuuriyhteyksien vahvistamiseen 
Neuvostoliiton kanssa? Perola pohti 
jopa Suomen ortodoksien liittämistä 
takaisin Moskovan patriarkaattiin siinä 
toivossa että tämä kääntäisi myös 
SKDL:n jälleenrakennuslain puolelle.

Jälleenrakennuslaki tuli eduskunnan 
käsittelyyn 21.12.1949. Kirkollishallituk-
sessa lain läpimenoa epäiltiin viimeiseen 
saakka, mutta se hyväksyttiin lopulta ”lä-
pihuutojuttuna”. Lain mukaan perustettiin 
14 uutta seurakuntaa. Määrää pidettiin 

tarpeeseen nähden riittämättömänä, 
mutta varsinkin Perola iloitsi, että jäl-
leenrakennuslaki oli ylipäätään annettu. 

Perola jätti luostarit pois jälleenra-
kennuslain valmistelusta, sillä hän arveli 
niiden mukanaolon vaikeuttavan lain 
läpimenoa. Myöhemmin häntä harmitti: 
”Samalla nuijankopautuksella olisimme 
saaneet luostaritkin lain piiriin!” Luosta-
reiden tosin arveltiin katoavan Suomesta 
muutamassa vuodessa, joten niitä ajatel-
tiin tukea sen aikaa muita väyliä pitkin.

Uusille seurakunnille oli rakennettava 
kirkot ja hautausmaat. Vain Tampereen 
seurakunnalla oli kirkko valmiina. Myös 
suuri määrä kappeleita rakennettiin. 
Eräänlainen seurakuntien keskittymä 
muodostui Pohjois- ja Etelä-Savoon.

Uusien seurakuntien rakentaminen 
oli hengellisesti ja ortodoksisen uskon-
toidentiteetin kannalta perusteltua. Suuri 
merkitys oli myös sillä, että ortodoksisuu-
desta tuli osa suomalaista kulttuurista ja 
uskonnollista maisemaa. Kirkon julkisuus 
sai aivan uudenlaista nostetta. 

1960-luvulle tultaessa nousivat 
kuitenkin esiin jo ensimmäiset 
muutoksen merkit. Elinkeinorakenteen 
muutos ja sitä seurannut muuttoliike 
etelän kasvukeskuksiin alkoi hiljalleen 
pienentää pienviljelijätaustaisten uu-
sien seurakuntien jäsenmäärää.

Jälleenrakennusajan aktiivisuu-
della oli kuitenkin kauaskantoiset 
seuraukset. Suomessa tiedotusvälineet 
löysivät ortodoksisen kirkon 1960-luvulla. 
Suomalaisten käsitys ortodoksisesta 
kirkosta muuttui aiempaa avoimemmaksi. 
Arkkipiispa Paavali (virassa 1960-1987) 
korosti usein kirkon alkukristillisiä 
juuria ja onnistui näin nostamaan 
huomattavasti kirkon profi ilia. Alkoi 
kirkkoon liittymisten ja palaamisten aika.

2000-luvun kirkko on jälleen 
uusien haasteiden edessä. Vaikka kirkon 
jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa, 
ulkoinen rakentaminen on entistä 
vähäisemmällä sijalla. Odotukset liittyvät 
kirkon sisäisen hengellisen elämän vah-
vistamiseen, kansainväliseen asemaan ja 
uskontojen väliseen vuorovaikutukseen. 

TT Juha Riikonen

Syrjäseutujen kirkosta arvostetuksi vähemmistökirkoksi
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Jumala on kanssamme

Kristuksen syntymän ja ylösnousemuk-
sen juhlat, joulu ja pääsiäinen, liittyvät 
läheisesti toisiinsa. Ne ovat kristittyjen 
tärkeimmät päivät, sillä ne muuttavat ih-
misen elämän perustavaa laatua olevalla 
tavalla. Juhlat toistuvat joka vuonna, ne 
muistuttavat Jeesuksen elämästä, syn-
tymästä kuolemaan. Mutta kirkon 
ymmärryksessä Jeesusta ei ole ilman Kris-
tusta; Jumalaa ei voi erottaa ihmisestä. 
Siten juhlilla on Jeesuksen elämän maal-
lisen, ”historiallisen” ulottuvuuden lisäksi 
Kristuksen ikuisen elämän ulottuvuus.  

Kristuksen syntymä ja pääsiäinen 
ovat Jeesuksen elämän alku- ja päätepiste, 
mutta ne edustavat myös koko maailman 
alkua ja loppua. Jouluna, kun Jumala tulee 
ihmiseksi, hän astuu samaan luomistyö-
hön johon hän osallistui Isän ja Hengen 
kanssa ennen aikojen alkua. Kristuksen 
syntymä on siis uusi luominen, uusi elämä 
joka koskee koko todellisuutta, ei vain ih-
misiä tai heidän syntejään.

Jouluna lapsena syntyvä uusi elämä ei 
merkitse ainoastaan syntiinlankeemuk-
sessa katkenneen yhteyden palauttamista, 
vaan kokonaan uutta luomista Kristukses-
sa. Kirkkoisät pohtivat oliko Kristuksen 
määrä tulla joka tapauksessa maailmaan 
vai tuliko hän vain syntiinlankeemuk-
sen ”pakottamana”. Mutta Jumalassa ei ole 
pakkoa, hänessä on vain jatkuvaa ja ikuis-
ta antamista. Pyhä Athanasios Suuri näki, 
että itse luominenkin olisi ollut vailla sy-
vempää mieltä, ellei Pojan olisi määrä tulla 
ihmiseksi. Näin joulun juhla on syvän teo-
loginen juhla, itse kristinuskon olemuksen 
juhla; mutta se on myös konkreettisen 
ilon, uuden näyn juhla joka avautuu Ju-
malan tullessa ihmiseksi.

Näin joulu on samalla muiste-
lua alkuperäisestä luomistyöstä, aivan 
samaan tapaan kuin pääsiäinen on tu-
levaisuuden muistelua, ylösnousseen 
Kristuksen tulevan valtakunnan valon aa-
vistelua. Molemmat kuitenkin tapahtuvat 

nykyhetkessä ja määrittävät sitä. Jou-
lu tapahtumana on kaikua 9 kuukautta 
aiemmin Marian myöntäviin sanoihin ”ta-
pahtukoon sinun tahtosi” – samat sanat, 
jotka Kristus lausuu ennen astumistaan 
kärsimyksiinsä.

Joulu avautuu monella tavalla. Osalle 
se on vain päivä, osalle taas osattomuuden 
kokemus, kun taas eräille joulu on yhdes-
säolon ja yhteyden juhlaa. Moniko viettää 
joulua Jumalan syntymäpäivänä? Onko 
tämä se päivä, jota olemme odottaneet, 
aiemman lupauksemme mukaisesti: ta-
pahtukoon sinun tahtosi? Joulu on päivä, 
jolloin voimme tarkistaa onko ymmärryk-
semme Jumalan tahdosta oman tahtomme 
kaltainen. 

Sillä joulu on paitsi tulevan, niin myös 
kanssakäyvän Jumalan juhla. Joulun sa-
noma on ”Emmanuel” – eli Jumala on 
kanssamme. Jouluvigiliassa kuoron lau-
lamat Jumala on kanssamme – lauselmat 
ovat veisua taivaallisen rauhan lapselle. 
Tämä rauha ei ole vain hiljentymistä tai si-
säänpäin kääntymistä, vaan jouluaamun 
pimeää valoa, talven tummassa hiilessä 
kytevää pääsiäisen valoa. Joka on nähnyt 
nukkuvan pienen lapsen, voi ilman sen-
timentaalisuuden pelkoa tunnistaa miten 

vaivattomasti maa ja taivas yhdistyvät. 
Joulun ihmettä ei tarvitse etsiä, sillä se on 
kaiken ihmeellisessä yksinkertaisuudes-
sa. Tähti, lapsi, hiljaisuuden vaistomainen 
kääntyminen kohti taivasta, Jumalaa. 

Ja vaikka emme jaksaisi kiivetä yli pa-
kettivuorten ja kahlata mainosvalojen 
halki, Kristus syntyy joka tapauksessa. 
Joulun jumalanpalvelusteksteissä toistuu 
enkelten kuoro, joka laulaa sanomattomin 
äänin silloinkin kun ihminen ei pysty. En-
keleiksi ihmisistä ei ole; ja silti Jumala tuli 
nimenomaan ihmiseksi, ei enkeliksi. Jou-
luna järkkyvät luonnonlait ja ihmisten 
hierarkiat murtuvat; mutta tämä vallanku-
mous ei tapahdu räjähteillä tai väkivallalla, 
vaan hiljaisesti, miltei vaivihkaa. 

 Joulunvietosta toteaa pyhä Gregorios 
Teologi (300-luku):

”Viettäkäämme juhlaa jumalalli-
seen tapaan, ei niin kuin maan päällä 
vietetään...viettäkäämme juhlaa joka on 
meidän omamme tai pikemminkin mei-
dän Herramme, joka ei tullut ihmiseksi 
heikkoudesta vaan tuli parantamaan; 
hän ei tullut luomaan, vaan luomaan 
uudelleen.”

Ari Koponen

Joulu on pääsiäisen tavoin hämmästyttävän muutoksen juhla. 
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Paimensanomia kedolta

Kristuksen synnyinyönä enkelikuoro lauloi: ”Jumalan on kunnia 
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” 
Tätä enkelten laulua koetamme me ihmisetkin jäljitellä. Jokaisessa 
aamupalveluksessa luetaan tämä sama teksti, joka on välittynyt 
meille Luukkaan evankeliumissa. Kirkon perinne ei kuitenkaan 
ole säilyttänyt meille melodiaa, jota enkelit lauloivat.
Tässä tiivistyy kirkkomusiikkimme luonne: muuttumattomat 
tekstit puetaan yhä uudelleen uuteen musiikilliseen pukuun. 
Toisin sanoen sanat pysyvät ennallaan, mutta sävelet muuttuvat. 
Tosin Suomen kirkkoa on vasta pari vuotta sitten ravistellut 
liturgian veisujen sovittaminen ”uuteen” Raamatun 
suomennokseen, joka on peräisin vuodelta 1992 ja jota on käytetty 
luetuissa teksteissä jo siitä lähtien. Mutta tässäkään tapauksessa 
itse alkuteksti ei ole muuttunut. Luulenpa, että kirkkolaulussa 
osaltaan tulee näkyväksi se todellisuus, jossa kirkko elää: kukin 
sukupolvi julistaa Kristuksen muuttumatonta ja kertakaikkista 
ilosanomaa samoilla teksteillä kuin ennen, omassa ajassaan eläen 
ja omalla äänellään, tekstit erilaiseen musiikkiin pukien.

Kristuksen syntymäjuhlan jumalanpalvelusten lauluja on 
sävelletty Suomessa vähän. Itse asiassa kanttoreilla on valittavanaan 
todella niukasti erilaisia sävelmiä vaihtuvien tekstien osalta. 
Tilanne parani viime vuonna, kun Johannes Teologin Laulajat 
(joka tunnettiin ennen nimellä Joensuun yliopiston ortodoksinen 
kuoro) julkaisi levyn Täyttyköön kaikki ilolla. Lukijoina toimivat 
pastori Mikko Sidoroff  ja kirkkomusiikin opiskelija Markus 
Hänninen. Kuoroa johtaa kirkkomusiikin opettaja, diakoni Petri 
Nykänen ja sen laulajat ovat pääosin kirkkomusiikin opiskelijoita.

Levy edustaa valistunutta ja liturgista laulua tukevaa tyyliä, 
jossa levylle kootaan liturgisia kokonaisuuksia – tässä tapauksessa 
Kristuksen syntymän aamupalvelus evankeliumeineen (Matt. 
1:18-25) ja alku- ja loppusiunauksineen. Kyseessä on Suomen 
ensimmäinen kyseisen juhlan palveluksiin sävelletty musiikillinen 
kokonaisuus.

Täyttyköön kaikki ilolla -levyn musiikin on säveltänyt Leonid 
Bashmakov. Veisut ovat syntyneet vuosina 2012-2014, useimmat 
Nykäsen ja Johannes Teologin Laulajien pyynnöstä.

Leonid Bashmakov on laaja-alainen ja arvostettu säveltäjä, joka 
on antanut ammattitaitonsa pyyteettömästi kirkon käyttöön. Hän 

säveltää kirkon lähtökohdista omaleimaista ja tuoretta musiikkia, 
jota laulajien on hyvä laulaa. Hän pysyy kirkkomusiikin perinteen 
sisällä ja täyttää tyylikkäästi kaikki liturgisen laulun vaatimukset. 
Lisäksi hän osaa ottaa huomioon kirkkokuorojen edellytykset 
käyttää musiikkia liturgisessa yhteydessä. Petri Nykänen 
mainitseekin hänet levyn kansivihkosessa aivan oikeutetusti 
yhtenä aikamme huomattavimpana suomalaisen kirkkomusiikin 
säveltäjänä.

Levyn otsikko tulee stikiiroista evankeliumin jälkeen: 
”Täyttyköön tänään kaikki ilolla, sillä Kristus on syntynyt 
Neitseestä. -- Tänään Betlehem ottaa vastaan hänet, joka aina 
istuu Isän kanssa, tänään enkelit ylistävät lapsukaista tavalla, joka 
sopii vain Jumalalle.” 

Kristuksen syntymäjuhla on kristityille mysteeri, salaisuus. 
Paradoksi on, että neitsyt synnyttää lapsen, ja että Jumala, joka 
on iankaikkinen ja ääretön, tulee ihmiseksi rajattuun aikaan ja 
paikkaan. Juhlaan liittyvä ilo on siis ennemminkin ihmettelevää ja 
oivaltavaa kuin riehakasta ja irrottelevaa.

Juhlan kanonin alussa kirkko antaa meille myös toimintaohjeet: 
”Kristus maan päällä, yletkää korkeuteen!” Koska Jumala tuli 
ihmiseksi, meillä ihmisillä on nyt mahdollisuus jumaloitua ja 
kohota taivaaseen seuraamalla Kristusta. 

Levy tarjoaa kuuntelijoille tilaisuuden tutustua Kristuksen 
syntymäjuhlan aamupalvelukseen ja sen sisältämään hymno-
grafi aan. Se on varmasti tervetullutta vaihtelua myös suurelle 
yleisölle, jolle kaupataan vuosittain valtava määrä joulun 
ydinsanoman ääreltä kauas karanneita joululevyjä. 

Mainittakoon vielä, että tällä joululevyllä ei lauleta kertaakaan 
sanaa joulu.

Heikki Hattunen

Täytyyköön kaikki ilolla -levy soitetaan kokonaan Radio 
Classicin taajuudella 25.12. kello 21.00 alkaen. Radio Classic 
kuuluu Oulussa. Kanavan kuuluvuusalueen ulkopuolella 
lähetystä voi seurata kanavan nettiradion kautta. Sen osoite 
on www.radioclassic.fi . 
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Teofanian juhlassa kirkko juhlii Kristuksen kastetta. Juhlan 
toinen nimi, Epifania, kertoo ajasta jolloin Jumala Kolmi-
naisuutena ilmestyi ihmisille Kristuksen kasteen yhteydessä. 
Kun Johannes Kastaja kastoi Jumalan pojan, Isän ääni kuului 
taivaasta ja Pyhä Henki laskeutui alas kyyhkysen hahmossa. 

Monet isät puhuvat juhlasta myös valon juhlana, sillä 
teofania on ollut alkukirkon ajoista saakka yleinen kateku-
meenien kastepäivä. Meilläkin toimitetaan tässä juhlassa 
kasteita ja muistutetaan jo kastettuja kasteen merkityksestä. 
Juuri tässä juhlassa kirkko opettaa miten ihminen luodaan 
uudestaan kasteessa. Siinä synnymme uudelleen vedestä 
ja hengestä täyttääksemme Johanneksen evankeliumissa 
Kristuksen esittämän vaatimuksen: ”Totisesti, totisesti: jos 
ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään 
Jumalan valtakuntaa” sekä ”jos ihminen ei synny vedestä ja 
Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.” (Joh. 3:3,5)

Täällä Keniassa Teofania on hyvin rakastettu juhla. 
Useimmat kristityt tietävät, että tänä päivänä kirkoissa 
toimitetaan vedenpyhitys.

Monissa ortodoksisissa maissa vedenpyhitys toimitetaan 
elävän veden äärellä. Olen kuullut, että Suomessa vesistöt ovat 
talvisin jäässä ja vedenpyhitystä varten tehdään avantoja. Minus-
ta tämä kuulostaa eksoottiselta! Meillä vedenpyhitys toimitetaan 
kirkossa vesiastian äärellä. Keniassa on toki järviä, jokia ja 
jopa merialue, mutta me emme ole veden määrän suhteen yhtä 
onnekkaita kuin suomalaiset. Keniassa luonnonveden käyttöä 
vaikeuttaa myös se, että kaikki vesistöt eivät ole puhtaita.

Kun vesi on pyhitetty, seurakuntalaiset ottavat sitä 
pulloihin ja vievät sitä kotiin nautittavaksi joka päivä. Pulloa
 täydennetään aina välillä raikkaalla vedellä ja niin se riittää 
seuraavaan vedenpyhitykseen saakka. 

Juhlapalveluksen jälkeen papisto kiertää kodeissa ja 
maatiloilla siunaten jokaisen erikseen. Päivä on rankka 
papeille jotka kävelevät kodista toiseen aina yömyöhään saak-
ka. Vitsailenkin aina, että tämä päivä pitää papistomme 
kolesterolitasot hyvin kurissa! Kun olen saanut oman 
kierrokseni päätökseen, olen niin poikki, etten jaksa edes 
hikoilla. Se ei ole kuitenkaan vielä mitään: suuremmissa 
seurakunnissa nämä kierrokset voivat kestää viikonkin. 

Vesi on yhteyden symboli. Kaikki maailman vedet 
liittyvät toisiinsa ja Kristuksen kasteen kautta mekin 
liitymme omassa kasteessamme yhdeksi Kirkoksi ja tulemme 
saman Isän pojiksi ja tyttäriksi. Vaikka liturgisen vuoden 
kulkuun liittyy eri puolilla maailmaa erilaisia paikallisia 
perinteitä, erot ovat lopulta marginaalisia. Kirkossa olem-
me kaikki keskenämme hengellisiä sisaruksia.

Pastori Evangelos Thiani

Nairobin ortodoksisella pappisseminaarilla työskentelevä pastori 
Evangelos Th iani on Paimen-Sanomien ystävyyskirjeenvaihtaja 
Keniassa. Oulun ja Lapin seurakunnissa viime elokuussa vieraillut 
isä Evangelos on opiskellut teologiaa ja kasvatustieteitä sekä 
Australiassa että Yhdysvalloissa. Viime syksynä hän aloitti 
Filantropian tuella kehitysmaatutkimuksen jatko-opinnot.

Teofania – Kristuksen kasteen juhla

Kirje Keniasta
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Ol en lukenut kirjoja noin kymmenvuotiaasta alkaen. Siitä mitä luen, mieleen jää har-
voin mitään pysyvää. Satojen kirjojen joukossa on vain muutama, joista mieleeni on 
lähtemättömästi painunut jokin kohtaus. Yksi näistä on kymmenisen vuotta sitten 
lukemani pieni kirja, jonka alussa kuvataan lasten leikkiä rannalla. Kirjan päähen-
kilö kävelee ystävänsä kanssa satamaan, jossa he pysähtyvät katsomaan poikia, jotka 
heittelevät litteitä kiviä mereen. Kirjoittaja kuvaa leikkiä seikkaperäisesti: ”Rannalta 
poimitaan aaltojen sileäksi hioma kivi ja se otetaan vaakasuorassa asennossa sormien 
väliin. Heittäjä kumartuu ja viskaa kiven pyörivässä liikkeessä kiitämään pitkin aalto-
ja.” Leikki on tuttu itsellenikin. Tiedän miltä tuntuu olla rannalla poimimassa sopivaa 
kiveä. Kun kivi löytyy, tunnen kädessäni sen muodon ja painon. Aistin heittäjän jän-
nityksen; pyyhkäiseekö kivi aallon harjaa siten, että se nousee jatkamaan hyppyjään 
vai hajottaako se veden pinnan ja vajoaa sen alle.

Miksi muistan juuri tämän kohtauksen? Syy ei ole vain kuvatun leikin tuttuu-
dessa vaan siinä, että kuvaus on kirjoitettu noin 1800 vuotta sitten. Poikien ”leipien 
heiton” kuvaus sisältyy Marcus Minucius Felixin teokseen Octavius. Minuun vaikutti 
voimakkaasti se, että saatoin omakohtaisesti liittyä niin kauan aikaa sitten kirjoitet-
tuun tekstiin. Minä olisin voinut olla yksi kuvauksen pojista, koska olen ollut kiviä 
ystävieni kanssa heittelevä poika. Kuvaus leikistä synnytti ajan ja paikan ylittävän 
yhteyden. Jos kuvattiinkin roomalaisessa satamakaupungissa joskus ammoin leik-
kineitä poikia, kuvattiin myös minun lapsuuteni leikkiä. Jotain kesäistä 1970-luvun 
lopun päivää Kouvolassa tai 1980-luvun alun Riihimäellä.

Työssäni olen saanut lukea runsaasti teologista kirjallisuutta. Kaunokirjallisuu-
den tapaan mieleen jää parhaiten se, mikä luo ajat ylittäviä yhteyksiä. Vahvimmin 
olen kokenut yhteyttä kirkon jumalanpalveluksesta kertoviin varhaisiin teksteihin. 
En voi unohtaa Justinos Marttyyrin (k. 165) kuvausta vainojen ajan liturgiasta. Pal-
jon olen unohtanut, mutta kyseisen tekstin muistan. Minkä takia? Samasta syystä 
kuin muistan nuo ajan hämärään kadonneet pojat: kuvattu asia on minulle kokemuk-
sena tuttu. Minä olisin voinut olla yksi Justinoksen mainitsemista kristityistä, jotka 
leivän ja viinin ylle luetun rukouksen jälkeen yhteen ääneen lausuvat ”amen”. Olisin 
voinut olla joku heistä, koska olen yksi heistä. Tiedän miltä tuntuu seisoa kirkossa 
hetkenä, jolloin pappi anoo Pyhää Henkeä laskeutumaan läsnä olevan seurakunnan 
ja ehtoollisaineiden päälle. Tiedän, miltä tuntuu lausua rukouksen yhteydessä yh-
teen ääneen ”amen” toisten seurakuntalaisten kanssa. Jos Justinos kuvaakin liturgiaa 
varhaisessa Rooman seurakunnassa, kuvaa hän myös minun kokemustani omassa 
seurakunnassani.

Lapsuus, leikit, liturgia, kokemus pyhyydestä. Kaiken unohtamani keskellä muis-
tan ainakin ne. Muistan kivet, jotka ovat leipiä. Muistan leivän, joka on Kristuksen 
ruumis. Kahdenlaisen leivän kautta liityn itseni ylittäviin asioihin ja yhdistyn eri pai-
koissa ja aikoina eläviin ihmisiin.

Pekka Metso

teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Kaksi leipää

Kuva: Ari KoponenValmistautuen 
kohti paastoa ja 

pääsiäistä
Vuonna 2016 pääsiäinen on gregoriaa-
nisen kalenterin mukaan harvinaisen 
aikaisin, jo 27. maaliskuuta. Suuren paas-
ton valmistusviikot alkavatkin jo hyvin 
pian jouluajan päättymisen jälkeen. 

Ensimmäisen kerran kirkko tuo 
paastoteeman esille jo tammikuun kym-
menentenä päivänä, jolloin kirkossa 
luetaan evankeliumijakso, jossa kerrotaan 
Sakkeuksesta – lyhyestä miehestä, jo-
ka kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen 
omin silmin. 

 Varsinaiset valmistusviikot alka-
vat 17.1., publikaanin ja fariseuksen 
sunnuntaina.

Paaston valmistusviikot tuovat kirk-
koon katumusveisut, jotka lauletaan 
vigiliassa tai aamupalveluksessa aina 
publikaanin ja fariseuksen sunnuntaista 
viidenteen paastosunnuntaihin asti.

Valmistusviikkojen aikaan kirkos-
sa lauletaan myös rakastettua veisua 
”Baabelin virtain vierillä”. Se lauletaan 
kirkkovuoden mittaan vain kolmesti: 
tuhlaajapojan sunnuntain, tuomiosun-
nuntain ja sovintosunnuntain vigiliassa 
tai aamupalveluksessa. 

Helmikuun kahdeksantena alkaa 
ensimmäinen paastoviikko – puhtaak-
si viikoksi kutsuttu ankara paastoviikko, 
jonka liturgiseen olemukseen kuuluu An-
dreas Kreetalaisen katumuskanoni. 

Valmistusviikkojen ote on siis te-
maattinen ja pedagoginen. Teemana on 
asteittainen kääntymys vanhasta kohti 
uutta.
Vuoden 2016 valmistusviikkojen sunnun-
tait ovat seuraavat:
10.1. Sakkeuksen sunnuntai (myös teofa-
nian jälkeinen sunnuntai)
17.1. Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
24.1. Tuhlaajapojan sunnuntai
31.1. Tuomiosunnuntai (paastossa lihasta 
luopuminen)
7.2. Sovintosunnuntai (paastossa maito-
ruoasta luopuminen)
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Monia saattaa yllättää, että uskonnol-
linen johtaja, joka pääasiassa huolehtii 
”hengellisistä” ja pastoraalisista asioista, 
osallistuu ”maalliseen” tai poliittiseen 
keskusteluun. Mitä tekemistä voisi 
sielun pelastumisella olla maapallosta 
huolehtimisen kanssa? On yleistä, että 
kysymykset luonnonvaroista ja ilmas-

tonmuutoksesta nähdään tiedemiehille, 
teknokraateille ja lainsäätäjille kuuluviksi.

Emme voi lähestyä maailmaa 
tai vastata sille kahdella eri tavalla, 
uskonnollisella ja maallisella. Emme 
saa erottaa ihmisarvoon, -oikeuksiin tai 
yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuu-
teen liittyviä kysymyksiä ekologisten 

ongelmien, kestävän kehityksen ja 
luonnonsuojelun kysymyksistä.

Jos arvostamme ajatusta, että 
jokainen yksilö on tehty Jumalan kuvaksi 
samalla arvostaen jokaista Jumalan 
luoman maailman osasta, tällöin on vain 
johdonmukaista pitää huolta toisistamme 
ja koko maailmasta. Uskonnollisessa 
puheessa tämä tarkoittaa sitä, että 
tapa jolla suhtaudumme luontoon ja 
maailman monimuotoisuuteen heijastaa 
suoraan tapaa jolla suhtaudumme 
Jumalaan ja toisiin ihmisiin.

Uskonnon rooli maailmassa
Ystävät, haluaisin aluksi korostaa, että 
uskonnolla on nykymaailmassa myöntei-
nen ja syvällinen osa ja tehtävä. Alkanut 
vuosituhat on täynnä merkkejä jostain, 
jota voisimme kutsua ”Jumalan paluuksi”, 
ja joka merkitsee uskonnon aseman 
ja tarkoituksen uudelleenarvioimista 
julkisessa elämässä. Uskonto on eräs 
keskeisiä ihmiselämän osa-alueita, eikä 
sitä voida enää typistää yksityisasiaksi tai 
henkilökohtaiseksi uskonharjoitukseksi.

Elämme taloudellisen kriisin 
aikaa, minkä sosiaaliset seuraukset 
ovat ilmeisiä koko maailman tasolla. 
Katsoisin, että pohjimmiltaan kriisissä 
on kyse ”solidaarisuuden kriisistä”. Olen 
vakuuttunut, että ihmiskunnan tulevai-
suus on tiukasti sidoksissa uudenlaisen 
solidaarisuuden kulttuurin syntyyn.

Solidaarisuus merkitsee käsitteenä 
kokonaista yhteiskunnallista ajattelua, 
jonka pilareina ovat vapaus, anteliaisuus 
ja oikeudenmukaisuus. Se pitää sisällään 
kamppailun oikeudenmukaisen yhteis-

Luomakun nan varjelu ja 
ekologinen oikeudenmukaisuus

Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos piti marraskuun neljäntenä päivänä Th e Oxford Union 
-keskustelufoorumilla puheen, jossa hän luonnehtii ilmastonmuutosta ihmissydämen kriisiksi ja 
rohkaisee meitä mielenmuutokseen. Patriarkka osallistuu parhaillaan Pariisissa koolla olevaan 

kansainväliseen ilmastokokoukseen.
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kunnallisen järjestyksen takaamiseksi, 
jossa myös ihmisen arvoa kunnioitetaan 
ehdoitta, ilman erottelua tai jaottelua 
sosiaalisen tai taloudellisen aseman 
tai etnisen taustan perusteella.

Solidaarisuuden kriisi ja 
ekologinen kriisi
Edellä kuvatun solidaarisuuden 
kulttuurin suurin uhka on nykyinen 
talousajattelu, jota voisimme kutsua 
markkinoiden ja voiton fundamenta-
lismiksi. En ole oppinut taloustieteilijä, 
mutta uskon että talouden tulisi pal-
vella ihmiskuntaa. Ei ole sattumaa, että 
ekonomialla ja ekologialla on sama 
etymologinen juuri. Molemmat sanat 
pitävät sisällään kreikkalaisen oikos-
sanan (talo, koti). Ekonomia merkitsee 
huolenpitoa ja kodinhoitoa; ekologia 
taas viittaa kotimme tutkimiseen ja 
arvostamiseen. Edelleen sanasta johtuu 
myös sana ekumeeninen, joka sisältää 
vaatimuksen huolehtia maailmastamme 
kokonaisuutena, siten että voimme 
kaikki elää yhteisymmärryksessä 
ja oikeudenmukaisuudessa.

Aito usko ei vapauta meitä vastuusta 
maailmaa kohtaan. Päinvastoin: se 
vahvistaa meitä antamaan todistuksen 
sovinnosta ja rauhasta. Siten hylkään 
kaikki typistävät tulkinnat, kaiken 
”taloudellisen reduktionismin”, joka 
palauttaa ihmisen vain taloudelliseksi 
eläimeksi. Lyhyesti sanottuna, vastustan 
yhteiskunnan muuttumista jättisuper-
marketiksi, ihmispersoonan alistamista 
kulutustyrannian alle; vastustan aja-
tusta, että ”olla olemassa” merkitsee 
yksinomaan sitä mitä minä omistan. 

Meidän on kysyttävä itseltämme: 
olemmeko me lännessä valmiita 
uhraamaan kulutusjuhlistamme ja oman-
eduntavoittelustamme? Pystymmekö 
ohjaamaan huomiomme pois omista 
tarpeista toisten tarpeiden suuntaan? Tar-
tummeko vastuuseemme jättää kevyempi 
jälki maapallolle tulevien sukupolvien 
hyväksi? Meidän on pakko valita välittä-
vämme; muutoin emme välitä lainkaan.

Tiedemiehet ovat arvioineet, että 
ilmaston lämpenemisestä kärsivät eniten 
jo entisestään heikommassa asemassa 
olevat. Siten ekologinen kriisi on 
suoraan yhteydessä eettisiin haasteisiin, 
jotka liittyvät köyhyyden poistamiseen 
ja ihmisoikeuksien edistämiseen. 
Ihmisolentojen arvokkuus ja oikeudet 
ovat sisäisesti yhteydessä maailman 
kauneuteen, jopa itse maapallon oikeuk-
siin. Kuka uskaltaisi puhua äänettömien 
luonnonvarojen puolesta? Kuka astuu 
esiin puolustamaan maapallon eliöla-
jien moninaisuutta? Hyväksymmekö, 
että olemme se sukupolvi joka työnsi 
ympäristön yli kestokykynsä?

Nämä ajatukset tuovat esiin 
näkökulman, jota olemme pyrkineet 
pitämään esillä: ilmastonmuutos on 
ennen muuta moraalinen ongelma 
ja haaste. Kyseessä on ihmissydämen 
kriisi. Ja ratkaisu ei ole yksin tieteen, 
teknologian tai politiikan käsissä, vaan 
se piilee, kenties lopultakin tärkeimmällä 
tavalla, radikaalissa mielenmuutoksessa, 
uusissa arvoissa, uudessa ajattelumallissa. 

Tämän vuoksi käytän käsitettä me-
tanoia, joka tarkoittaa mielenmuutosta, 
täydellistä muutosta sydämessä, kuvaa-
maan asenteidemme ja toimintamme 
muutosta suhteessa maailmaan. Tämä on 
erittäin tärkeää, sillä kulunut vuosisata 
oli samalla sekä ennennäkemättömän 
tieteellisen kehityksen että ennennä-
kemättömän luonnollisen ympäristön 
tuhoutumisen aikaa. Tiede kertoo meille 
maailmasta, mutta se ei voi koskettaa 
sielun tai sydämen syvyyttä. Nykyään 
me tiedostamme nämä asiat, mutta 
silti jatkamme toimintaamme aivan 
kuin vailla parempaa tietoa. Tieto ei ole 
valitettavasti muuttunut metanoiaksi.

Avoin tulevaisuus: meidän 
valintamme
Tulevaisuus on kuitenkin avoin, ja 
siitä päättäminen on meidän käsis-
sämme. Yhtäältä maailmamme on toki 
kriisissä. Toisaalta koskaan aiemmin 
ihmiskunnan historiassa ei ole ollut 

mahdollista tehdä näin paljon myönteisiä 
muutoksia jotka koskevat yhtä suurta 
ihmisjoukkoa ja maailmanyhteisöä.

Kuten sanottua, valinta on 
meidän! Elämme kriittisiä aikoja, 
joina ihmisten on päätettävä maapallon 
tulevaisuudesta. Maapallon elinvoiman 
ja monimuotoisuuden suojelu on 
pyhä tehtävä ja yhteinen kutsumus. 
Ekumeenisen patriarkaatin kolme vuotta 
sitten järjestämässä kokouksessa entinen 
NASA:n ilmastotieteilijä professori James 
Hansen totesi: ”Vanhempamme eivät 
vilpittömästi tienneet edesottamuksiensa 
vahingoittavan tulevia sukupolvia. Mitä 
tulee omaan sukupolveemme, voimme 
vain teeskennellä ettemme tiedä.”

Lopuksi
Ehkä nyt näette miksi uskonnollinen joh-
taja on huolissaan ekologisesta kriisistä. 
Olen varma, että minun on puhuttava 
joulukuussa Pariisissa mahdollisimman 
voimallisesti muutoksen ja oikeudenmu-
kaisuuden puolesta. Tämä on moraali- ja 
kunniakysymys; tämä on lupauksemme 
ja toivomme koko maailmalle. 

Ei ole liian myöhäistä toimia, 
mutta varaa odotteluun ei myöskään 
ole. Etenkään toimettomuuteen ei ole 
varaa. Olemme kaikki yhtä mieltä 
planeettamme luonnonvarojen suojelun 
tarpeesta; nämä varat eivät ole loputto-
mia eikä niiden arvo ole neuvoteltavissa. 
Olemme kaikki samassa veneessä.

+ patriarkka Bartolomeos

Lyhentäen kääntänyt Ari Koponen
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KAJAANIN SEURAKUNTA

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

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

Reijo Marjomaa, vt. kirkkoherra
p.  040 848 5380

Hannakaisa Mönttinen, kanttorin 
tehtävien hoitaja
p.  045 873 6889

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

KAJAANIN SEURAKUNTA

Seurakunnassamme on takana työteliäs ja vai-
herikas vuosi. Myös päättyvä valtuustokausi 
oli haastava ja vaati luottamushenkilöiltä usei-
ta vaikeita päätöksiä. Tätä valtuustokautta 
leimasi erityisesti avoin ja rakentava keskuste-
lu ja keskinäinen luottamus. Muistetaan, että 
luottamushenkilöt antavat asiantuntemuksen-
sa ja elämänkokemuksensa seurakunnan 
hyväksi tehden tätä työtä vapaaehtoisina. Seu-
rakuntamme tärkeä voimavara näyttääkin 
olevan vapaaehtoistyössä ja sitoutuneisuu-
dessa. Ilman vapaaehtoistyötä lastenkerhot, 
osa vanhustyöstä ja monet talkoilla toteute-
tut tehtävät olisivat jääneet tekemättä tai ne 
olisi pitänyt järjestää ostopalveluna. Jatkos-
sa kannattaa kuitenkin pohtia, voiko esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön toteutus 
olla yksin vapaaehtoisten vastuulla. Vapaaehtoiset osoittivat uskomme lähimmäi-
senrakkauteen pakolaisten saapuessa Kajaaniin syksyllä. Useat seurakuntamme 
jäsenet tekivät pitkiä päiviä hätämajoituspaikassa auttaen ja opastaen turvapai-
kan hakijoita elämisen alkuun Kajaanissa. Vapaaehtoiset ovat oivaltaneet sen, että 
meidän itse pitää tulla lähimmäiseksi kaikille eikä valikoiden kysellä, kuka on 
lähimmäiseni. Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille siitä pyyteettömästä työstä, jo-
ta olette rakkaudella tehneet lähimmäistenne, seurakuntanne ja Kirkon hyväksi.

Kuluneena vuonna on myös ilahduttanut jumalanpalveluksissa kävijöiden ja 
katumuksen sakramenttiin osallistuneiden määrän lisääntyminen seurakunnas-
samme. Meidät kasteessa puetaan vanhurskauden vaatteeseen, jonka valkoinen 
väri kertoo puhtaudesta. On väistämätöntä, että elämän menossa kastepuku 
tahriintuu. Vaikka yritämme parhaamme, me ihmiset olemme heikkoja ja erehty-
väisiä. Yksikään ihminen ei ole täydellinen. Kirkko tarjoaa aina mahdollisuuden 
kastepuvun puhdistamiseen katumuksen sakramentissa ja rohkeasti on tätä mah-
dollisuutta käytetty. Kristus kutsuu meitä katumukseen myös näin joulupaaston 
aikaan. 

Kristus syntyy – kiittäkää!

Reijo Marjomaa, pastori
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KAJAANI

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17 KAJAANI

JOULUKUU
La  1 9.12. klo 17 vigilia ja katumuksen 
 sakramentti
Su  20.12. klo 10 liturgia
To  24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus
Pe  25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia

TAMMIKUU
Su  3.1. klo 10 liturgia
Ti 5.1. klo 17 vigilia
Ke  6.1. klo 10 suuri vedenpyhitys ja 
 liturgia
Ke  13.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  23.1. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ekumeeninen ilta
Su 24.1. klo 10 liturgia
Ke  27.1. klo 17 ehtoopalvelus

HELMIKUU
La  6.2. klo 17 vigilia

Su  7.2. klo 10 liturgia
Su  7.2. klo 17 suuri ehtoopalvelus
To  11.2. klo 17 katumuskanoni
La  13.2. klo 17 vigilia ja katumuksen 
 sakramentti
Ke  17.2. klo 17 EPL-liturgia
La  27.2. klo 17 vigilia
Su  28.2. klo 10 liturgia

SOTKAMO
JUMALANSYNNYTTÄJÄN SUOJELUK-
SEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO

JOULUKUU
La  26.12. klo 10 liturgia

TAMMIKUU
Ke  6.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 16.1. klo 18 ehtoopalvelus
Su  17.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
Ti  9.2. klo 17 katumuskanoni
Ke  24.2. klo 17 EPL-liturgia

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

TOIMINTAA KAJAANIN SEURAKUNNASSA 

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO

JOULUKUU
To  24.12. klo 23 liturgia

TAMMIKUU
Su  10.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
Ke  10.2. klo 17 katumuskanoni
Su  21.2. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI

TAMMIKUU
Pe  1.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
Su  14.2. klo 10 liturgia

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron 
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 
seurakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan 
jumalanpalvelusmusiikkia. Kuoroon kuuluu 
12 jäsentä ja lisää mahtuu. Ilmoittautumi-
set kuoroon harjoitusten aikana tai kanttori 
Kaisa Mönttiselle puh. 045 873 6889

LASTENKERHOT
Lasten- ja nuorten kerhot toimivat säännöl-
lisesti Kajaanissa ja Sotkamossa. Kerhoissa 
askarrellaan, leikitään ja tehdään kaikkea 
mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaanissa 
ohjaus voi tapahtua myös venäjän kielellä. 
Tarkempia tietoja kerhoajoista ja –paikoista 
saa paikallislehdistä, ilmoitustauluilta ja 
ohjaajilta. Kajaanissa Tarja Hukkanen puh. 
0500 773 094 ja Sotkamossa Andra Aldea-
Löppönen puh. 044 202 7401

LUKIJAKERHO
Lukijakerho jatkaa toimintaansa. Lukijaker-
hossa on tavoitteena maallikkopalvelukset 
ja niiden itsenäinen toimittaminen. Ensim-
mäisen kerran kokoonnutaan seurakunta-
salissa ke 13.1.2016 klo 15.00. Kerhoa vetää 
isä Reijo Marjomaa puh. 040 848 5380

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

KATEKUMEENIKURSSIT
Kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille, 
kirkkoon liittymistä harkitseville ja myös 
kirkkoon jo liittyneille perusopetusta 
ortodoksisuudesta. Ensimmäinen 
kokoontuminen ke 13.1. klo 17.30 Kajaanin 

kirkossa ehtoopalveluksen jälkeen. Kurssia 
vetää isä Reijo Marjomaa.

KRIPARIT 2016
Kajaanin seurakunta järjestää tulevan 
vuoden aikana eri mahdollisuuksia 
seurakunnan nuorille suorittaa kristinoppi-
koulu eli ns. kripari. Tällaisen tapahtuman 
tavoitteena on koota seurakunnan nuoria 
yhteen tapaamaan toisiaan. Tapahtuman 
aikana opetus keskittyy aikuistumiseen 
liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on myös 
osallistuminen katumuksen mysteerioon 
ja sen jälkeen Herran Pyhään Ehtoolliseen 
päätösliturgiassa. Kristinoppikoulua kos-
keva tiedote ja kyselylomake lähetetään 
jokaiselle tulevana vuonna 14 tai 15 vuotta 
täyttävälle kotiin alkuvuodesta. Lisätietoja 
saa kirkkoherran virastosta puh. 045 606 
2197
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Äänioikeuttaan käytti 7,2 % äänioikeutetuista. 
Hiljaisinta äänestyspaikoilla oli Paltamossa ja 
Vaalassa. Mielenkiintoinen vaalikamppailu 
käytiin Suomussalmen ja Kuhmon välillä, 
joista molemmista oli kaksi ehdokasta ja 
valituksi saattoi tulla vain yhteensä kolme. 
Suomussalmen ja Kuhmon äänestyspaikoilla 
kävi lähes sama määrä äänestäjiä. Suomussal-
mi voitti tämän kamppailun ja sai molemmat 
ehdokkaansa valtuustoon.

Uuden valtuuston keski-ikä on noin 57  
vuotta. Nuorin seurakunnan valtuuston 
jäsen on 32-vuotias ja vanhin 77-vuotias. 
Ensikertalaisia on viisi ja entisiä edelliskau-
delta tai aikaisemmilta kausilta on seitsemän 

valtuutettua. Uudessa valtuustossa on sekä 
kokemusta että nuoruuden intoa.

Maahanmuuttajia ei valtuustovaaliin ollut 
asetettu ehdolle, vaikka heidän osuutensa 
suhteutettuna jäsenmäärään olisi teoriassa 
oikeuttanut yhteen valtuustopaikkaan. 
Varsinkin Kajaanissa maahanmuuttajat 
äänestivät aktiivisesti.

Uusi valtuusto järjestäytyy ensimmäisessä 
kokouksessaan tammikuussa ja valitsee mm. 
seurakunnanneuvoston, kiinteistölautakun-
nan ja kaikkien pyhäkköjen isännöitsijät.

Uusi valtuusto kaudelle 2016-2019
Halonen Veikko, Sotkamo
Hukkanen Sakari, Kajaani
Kyllönen Ulla, suomussalmi 
Lumpo Noora, Kajaani
Mäkiaho Seija, Kajaani
Seppänen Laila, Kajaani
Säppi Jyrki, Kajaani
Taurovaara Martti, Kajaani
Tikkunen Matti, Kajaani
Toivonen Tuija, Sotkamo
Vainio Lea, Suomussalmi
Valtanen Eila, Kuhmo

Reijo Marjomaa
Vaalilautakunnan puheenjohtaja

KAJAANIN SEURAKUNNAN VAALIN TULOKSESTA

Minun nimeni on Pitko. Olen 
rodultani Istrian ajokoira ja beagle. 
Synnyin 11.3.2014 Kuhmossa lähellä 
Nivan kylää, Tarjan ja Jukan pienessä 
kennelissä. Isäntäni isä Kauko oli kysellyt 
pikkuserkultaan Eevalta, että tietäisikö 
hän, mistä saisi pikku  koiranpennun ja 
niinpä Eeva oli kertonut syntymästäni. 
Niinpä isä Kauko ja ruustinna Ritva sitten 
hakivatkin minut. Kun tulimme nykyiseen 
kotiini, niin yllätyin, koska vastassa 
oli Roy- koira. Jos minä yllätyin, Roy 
suorastaan järkyttyi nähdessään minut. 
Olihan Roy ollut ainut koira perheessä 
ja nyt tulin minä. Aluksi Roy oli vähän 
mustasukkainen ymmärrettävistä syistä.

Ajan myötä ystävystyimme. Roy 
opetti minua. Aina kun isä Kauko 
laittoi ruokaa, niin istuimme isäntäni 
vieressä. Tiesimme, että saamme ma-
kupaloja ja niitähän me saimmekin.

Oli sunnuntai viime syksynä. Isä 
Kauko toimitti liturgian Kuhmon 
kirkossa. Palveluksen jälkeen hän vihmoi 
minut pyhitetyllä vedellä kirkon pihalla. 
Ymmärsin, että se oli Jumalan siunaus.

Kohta on tulossa Kristuksen synty-
mäjuhla. Viime joulun aaton aattona Roy 
sairastui. Häneltä alkoi takajalat pettää. 
Sitten aattoaamuna isä Kauko laittoi meille 
aamupalaa, eikä Roy tullut syömään, vaan 
jäi makoilemaan sohvalle. Kun isä Kauko 
lähti toimittamaan jumalanpalvelusta Kui-

vajärvelle, niin Roy ei tullut saattamaan, 
kuten aina oli tehnyt. Kun tuli iltapäivä, 
Roy meni eteiseen. Silloin tiesin, että isä 
Kauko oli tulossa ja näin myös tapahtui. 
Sen jälkeen Roy meni makuuhuoneeseen 
yksinäisyyteen. Ruustinna Ritva laittoi 
oven kiinni ja itki. Ajattelin, että mitä nyt?

Isä Kauko sanoi: ”Sinne ei saa mennä”. 
Vasta tunnin kuluttua isä Kauko meni 
katsomaan ja hänkin itki. Silloin tajusin, 
että Roy oli kuollut. Minulle tuli ikävä olo, 
mutta isä Kauko lohdutti. ”Nyt on tulossa 
Kristuksen syntymäjuhla ja Hän on voitta-

nut kuoleman”. Sitten hän jatkoi: ” Kaikki 
ihmiset, me eläimet ja koko luomakunta 
on Jumalan luomaa, eikä Hän hylkää 
luotujaan”. Silloin minulle tuli hyvä olo.

On tulossa Kristuksen syntymäjuhla. 
Toivotan Teille kaikille, ennen kaikkea 
lapsille, valoisaa joulun aikaa.

Kristus syntyy - Kiittäkää!

Terveisin Pitko- koira Kuhmosta

(Kirjoittaja on eläkkeellä oleva 
rovasti Kauko Ivanoff  puh.0400 275 111)

Pitkon murinat
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KIURUVEDEN SEURAKUNTA

Seurakuntamme yhdistyy vuoden alussa Iisalmen ortodoksisen seurakunnan 
kanssa. Kirkkomme ja tsasounamme jatkavat kuitenkin toimintaansa entiseen ta-
paan aktiivisten seurakuntalaistemme hengellisinä koteina. Jumalanpalveluksia 
pidetään säännöllisesti edelleen temppeleissämme. Jokaista rukoilijaa tarvitaan 
samalla tavalla kuin ennenkin toimimaan talkoohengessä omien taitojensa ja 
mahdollisuuksiensa mukaan Jumalan kunniaksi. 

Kiitos Teille siitä, että olen saanut kulkea 
kanssanne yhdessä kohti Taivasten valtakuntaa. 
Olen saanut toimittaa kanssanne satoja liturgioita 
ja lukemattomia muita jumalanpalveluksia. Olen 
saanut toimia hengellisenä ohjaajananne ja rippi-
isänänne kirkkopolullamme kohti pelastusta. 

Jään eläkkeelle vuoden vaihteessa, mutta se 
ei tarkoita sitä, että me eroaisimme lopullisesti. 
Asumme edelleen vaimoni kanssa Kiuruvedel-
lä ja terveyteni ja mahdollisuuksieni mukaan palvelen pyydettäessä kirkoissa ja 
rukoushuoneissa pappina ja hengellisenä isänä teitä kaikkia hoitaen. Rippi-isä ei 
jää koskaan eläkkeelle, vaan hengellinen ohjaus ja isällinen tuki jatkuvat voimi-
en mukaan. 

Isoisäni, rovasti Aleksanter Pevtsov Suistamolla ja isäni kirkkoherra Olavi 
Petsalo Kauhavalla ja täällä Kiuruveden seurakunnan alueella ohjasivat teidän 
vanhempianne, sukulaisianne ja teitä hengellisessä kasvussa. Nyt minä olen 
saanut 36 vuoden ajan hoitaa ja ohjata teitä kulkemaan pelastuksen tietä kohti 
taivasten valtakuntaa. Jos olen auttanut teitä kaittaviani lähemmäksi Kristusta ja 
eteenpäin hengellisessä kasvussa, olen onnistunut papin työssäni.

Aina, kun olen lähtenyt Kiuruveden tieikonilta ajamaan eteenpäin, olen pyy-
tänyt Kristusta lähettämään Pyhän Nikolaoksen ja pyhät enkelit varjelemaan ja 
suojelemaan meitä kaikilta vahingoilta, vaaroilta ja pahuudelta.

Enkelien päivänä 8. marraskuuta saimme toimittaa liturgian Karvoskylän kir-
kossa Jumalan pyhien enkelien ympäröimänä. Neljä ponomaria kantoi ripidejä, 
enkelien ja kerubien kuvia saatoissa ja he seisoivat ripidit kädessään alttaripöy-
dän ympärillä eukaristian aikana luoden tunnelman enkelivoimien todellisesta 
läsnäolosta. Koko kirkkokansa, yli 40 henkeä, ylensi itsensä kuvaamaan keru-
beja kerubiveisun sanoin. Kristus oli keskellämme ja toimitti liturgiaa taivaassa 
enkelivoimien kanssa. (Pyhän Ambrosiuksen rukous liturgian edellä)... ”tämä tai-
vaallinen ja jumalallinen uhritoimitus, jossa oleellisesti syödään Sinun Ruumiisi 
ja juodaan Sinun Veresi, jossa taivaalliset yhtyvät maallisiin, jossa enkelit itsekoh-
taisesti ovat läsnä, jossa Sinä itse ihmeellisellä ja sanoin selittämättömällä tavalla 
olet sekä pappi että esiintuotu uhri.” Tämä pyhä liturgia jäi erityisen rakkaana ko-
kemuksena sydämeeni. Toivon, että näitä jumalallisia liturgioita voin toimittaa 
edelleen usein Jumalan kunniaksi ja meidän kaikkien pelastukseksi.

Hyvää Kristus lapsen siunaamaa jouluaikaa ja armorikasta alkavaa vuotta 
2016 Teille kaikille. KRISTUS SYNTYY – KIITTÄKÄÄ!

Siunaten, kiittäen ja esirukouksianne pyytäen,

Antero Petsalo

Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

Kristuksessa rakkaat seurakuntalaiset

KIURUVEDEN SEURAKUNTA

Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherranvirasto
Niemistenkatu 6, 74700 KIURUVESI
p.  044 775 2278

Kirkkoherranvirasto on avoinna:
Ke klo 11 – 13.
Virasto on suljettuna 11.–29.12.2015

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

Antero Petsalo, kirkkoherra (lomalla 
9.–22.12.2015 ja eläkkeellä vuoden 
vaihteesta)
Luhtapolku 3, 74700 Kiuruvesi
p.  050 527 1026
antero.petsalo@ort.fi 

Iisalmen seurakunnan kanslia
Kyllikinkatu 8, 74100 IISALMI
p.  0206 100 441

Kanslia on avoinna ma-ke klo 9–12. 

Rovasti Olavi Matsi 
(jumalanpalvelukset ja sielunhoito)
p. 0206 100 442

Rovasti Timo Mäkirinta
(hallinnolliset asiat)
p. 0206 100 382

Jatkossa seurakuntalehtenä toimii Aamun 
Koitto. Vuoden 2016 ensimmäinen Aamun 
Koiton numero ilmestyy 18.1.2016.
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KIURUVEDEN SEURAKUNTA

KARVOSKYLÄ

PYHÄN KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
KIRKKO
Jokikyläntie 7
Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen
040 5706 936

JOULUKUU
La  26.12. klo 10 Liturgia, toinen 
 joulupäivä.

TAMMIKUU
La  30.1. klo 18 Vigilia. Palveluksen 
 toimittaa piispa Arseni.
Su  31.1. klo 10 Liturgia, suomi-slaavi. 
 Palveluksen toimittaa piispa Arseni.

KIURUVEDEN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

KIURUVESI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Niemistenkatu 6
Isännöitsijä Aune Lipitsäinen
050 919 5973

JOULUKUU
Su  13.12. klo 10 Liturgia. Palveluksen 
toimittaa arkkipiispa Leo.
To  24.12. klo 14 Suuri ehtoopalvelus
To  24.12. klo 22.30 Jouluyön vigilia ja 
 liturgia
Su  27.12. klo 10 Liturgia. Palveluksen 
 toimittaa metropoliitta Elia. 
 Palveluksen jälkeen isä Anteron 
 eläkkeellelähtöjuhla Kiuruveden 
 kulttuuritalolla.

TAMMIKUU
Ti  5.1. klo 18 Vigilia
Ke  6.1. klo 10 Liturgia. 

KIURUVEDEN SEURAKUNNAN 
VALTUUSTOVAALITULOS

Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan 
valtuuston vaali toimitettiin 1. – 8.11.2015. 
Äänestämässä kävi 71 henkilöä, joten 
äänestysprosentti oli 17,75 %.
Kiuruveden ja Iisalmen ortodoksisten 
seurakuntien yhdistymissopimuksessa on 
maininta, että nykyisen Kiuruveden orto-
doksisen seurakunnan alueelta valitaan 
uuteen Iisalmen seurakunnan valtuustoon 
1/3 valtuutetuista eli kolme valtuutettua.

Valituksi tulivat:
Jarmo Muiniekka
Jarmo Pylkkönen
Irina Trifonova

Ortodoksinen kirkkopolkumme 
-historiakirja on saatu painosta ja se 
on jo monen kiinnostuneen luettavana. 
Kirjaan haluttiin talteen seurakunnan 
historia seurakuntalaisten näkökulmasta 
ja muistoista käsin kirjoitettuna.

Varmasti kaikille kirjatyössä 
mukana olleille tämä työ oli matka omille 
juurille. Tietojen kerääminen tehtiin 
pääosin talkootyönä. Toimikunnan 
jäsenet keräsivät valokuvia ja muistoja 
seurakuntalaisilta ja työstivät erilaisia 
aineistoja. Näin saimme tehdä monia 
matkoja ihmisten muistoihin seurakun-
nan alkuvaiheista. Myös historiakirjan 
kirjoittaja Jaana Luttinen haastatteli 
nykyisiä ja entisiä seurakuntalaisia ja sai 
siten arvokasta aineistoa kirjaa varten. 

Suuri osa tiedoista löytyi seurakun-
nan arkistosta. Toimikunnan jäsenet 
lukivat pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja ja 
lehtiä ja vinkkasivat sitten tärkeimmistä 
tapahtumista historiankirjoittajalle, joka 
perehtyi niihin sitten tutkijan otteella.

Seurakuntalaiset mukana kirjan teossa

Kirja alkaa seurakunnan juurilta 
Raja-Karjalasta Suistamolta ja Soan-
lahdelta, karjalaisten evakkomatkasta 
ja sijoittumisesta uusille asuinsijoilleen 
Pohjois-Savoon ja Pohjanmaalle. 
Tämä sukupolvi rakensi seurakunnan 
tyhjästä, vaikka omakin elämä oli ra-
kennettava alusta. Omasta kirkosta ja 
sen perinteestä ei haluttu luopua, vaan 
uskomalla tulevaan haluttiin se siirtää 
tulevillekin sukupolville. Kirja onkin 
sekä historiateos että kunnianosoi-
tus edellisille sukupolville. 

Toimikunnassa syntyi myös 
kiinnostavaa keskustelua 70 
vuoden takaisesta evakkovaiheesta, 
ennakkoluuloista ja vieraaseen kult-
tuuriympäristöön joutumisesta. Kaikki 
tämä antoi vertailukohtaa tähän päivään 
ja Euroopan laajuiseen pakolaisaaltoon, 
joka ulottuu nyt Suomeen asti.

Kiitos kaikille kirjan tekemistä 
tukeneille seurakunnan alueen kunnille 
ja kaupungeille, yrityksille ja yhteisöille. 

Erityiset kiitokset kaikille valokuvia, 
tietoja ja muistoja jakaneille. Ilman teidän 
apuanne kirja ei olisi se, mitä se nyt on.

Jarmo Pylkkönen
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 Olimme juuri muuttaneet Kiuruvedelle, 
kun isästäni tuli kirkon isännöitsijä. 
Sen myötä me pojat – minä ja veljeni 
Markus ja Mikko – aloimme kulkea 
mukana kirkossa. En muista, että meitä 
olisi siihen pakotettu tai patistettu. 
Halusimme tulla ja pääsimme mukaan.

Jälkeenpäin ajatellen tuo ajanjakso 
oli hyvin merkityksellinen. Silloin 
juurruimme kirkkoon. Kirkkoherra isä 
Antero otti meidät alttariin ponomareiksi. 
Saimme tehtävän, jonka vuoksi kirkkoon 
lähdettiin uudestaan ja uudestaan. 
Ponomarina toimiminen oli meille 
ortodoksisuuden koulu. Jumalanpalve-
lukset tulivat tutuiksi. Kun myöhemmin 
siirryin kuoroon, ei minun enää tarvinnut 
opetella liturgian ja vigilian lauluja. Olin 
oppinut ne alttarissa ulkomuistista.

Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunta 
eli mukanamme monin tavoin. Outi 
Petsalon Tuohuskerhossa askarreltiin 
ja valmisteltiin ohjelmaa seurakunnan 
juhliin. Kanttori Marja-Leena Kuronen 
(nyk. Kugler) perusti lapsikuoron, 
jossa lauloimme veljeni Markuksen ja 
naapurin Domnan kanssa. Pääsimme 
jopa televisioon, kun kirkostamme 
lähetettiin pääsiäisyöpalvelus. Muistan, 
kun tulimme unenpöpperöisinä 
stikarit päällä alttarista kuoron viereen 

ja aloitimme ”Mirhaa tuovat naiset”. 
Tuskin ymmärsimme laulamastamme 
mitään, mutta hetki oli mieleenpainuva.

Lapsina elimme mukana kirkko-
vuoden kierrossa kokien sen omalla 
tavallamme. Jokavuotisia kohokohtia 
olivat ainakin Nikolaos-juhla, joulu ja 
pääsiäinen. Erityisen rakkaat muistot 
liittyvät palmusunnuntaihin, jolloin 
kiersimme veljieni kanssa virpomassa. 
Valmistelut aloitettiin viikkoja aiemmin. 
Oksat siunattiin lauantaivigiliassa ja 
palmusunnuntaiaamuna varhain aloi-
timme kierroksemme. Pakkasta ja lunta 
oli vielä ja hanki kantoi, kun kuljimme 
vitsoinemme lähistön ortodoksikodeissa. 
Ensimmäisen kierroksen jälkeen 
palasimme kotiin ja isä lähti kuljettamaan 
meitä vielä autolla kauemmas. Lopulta 
päädyimme kummisetämme maatilalle 
20 kilometrin päähän. Sieltä matka 
jatkui vielä kirkkoon liturgiaan. 

Palmusunnuntain muistoon tiivistyy 
jotain olennaista lapsuuden kirkosta ja ko-
tiseurakunnastamme. Me lapset saimme 
olla mukana ja tuoda oman panoksemme 
seurakunnan elämään. Meitä arvostettiin 
ja rakastettiin. Olimme tärkeitä. Olimme 
osa Karjalasta lähtenyttä sukupolvien 
ketjua, jonka perinteisiin ja uskoon pää-
simme osallisiksi Ylä-Savon perukoilla. 

Kiuruveden kirkkomaalta löydän 
monta tuttua nimeä. Omat isovanhem-
pani, läheiset ja kaukaiset sukulaiset sekä 
monet tutut ihmiset ovat saaneet sieltä 
leposijansa. Lapsuuden virpopaikkoja 
ei enää ole. Kiuruveden seurakunnan 
perintö elää kuitenkin meissä vielä täällä 
olevissa, missä sitten asummekin. Sen tur-
vissa ortodoksin taivalta on hyvä jatkaa.  

Tuomas Sidoroff 

Osaksi sukupolvien ketjua 
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Lapin ortodoksinen seurakunta 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi

lappi@ort.fi , www.ort.fi /lappi 

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 

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Muutoksen tuulia seurakunnassa

Meillä seurakuntalaisilla on syytä iloon, sil-
lä olemme saaneet seurakuntaan kanttorin myös 
Rovaniemelle. Seurakunnanvaltuusto valitsi kant-
torin toimeen teologian maisteri Tuuli Lukkalan 
Oulusta. Nyt seurakunnan henkilöstötilanne on 
normalisoitunut. Seurakuntatyötä tekevät tulevai-
suudessa kirkkoherra ja kanttori toimipaikkanaan 
Rovaniemi ja pappi ja kanttori toimipaikkanaan 
Ivalo. Me seurakunnan työntekijät pyrimme myös 
kehittämään seurakunnan toimintaa entisestään. 
On kuitenkin tärkeää muistaa, että työntekijät ovat 
vain osa seurakuntaa, jonka muodostamme me 
kaikki yhdessä. Toivon, että jokainen seurakunta-
lainen voi omalla työpanoksellaan yksin ja yhdessä 
olla rakentamassa yhteisöämme. 

Henkilöstömuutosten lisäksi myös seura-
kuntamme kiinteistöissä tapahtuu muutoksia. Jo pari vuotta valmiina olleet 
Rovaniemen kirkon remonttisuunnitelmat on vihdoin saatettu toteutuksen as-
teelle. Remontti on jo alkanut ja se jatkuu alkutalven ajan. Säätilasta riippuen 
ulkopuolisia töitä saattaa jäädä vielä kevääksikin.  Remontin yhteydessä kirkon 
esteettömyyttä parannetaan uusimalla kirkon portaat ja rakentamalla uusi luis-
ka. Kirkon ilmanvaihto uusitaan ja kirkon sisätilat kunnostetaan. Samalla kirkon 
sisätilat muuttuvat väritykseltään entistä tasapainoisemmaksi kokonaisuudeksi.

Muutokset seurakunnassa eivät jää edellä mainittuihin, sillä syksyn vaaleissa 
seurakuntaan on valittu myös uusi seurakunnanvaltuusto. Haluan kiittää kaikkia 
valtuutetun tehtävään ehdolle suostuneita ja onnitella kaikkia valituksi tulleita. 
Haluan aivan erityisesti kiittää kaikkia nykyisen valtuuston toimikaudella luotta-
mustehtävissä toimineita. Suuret kiitokset työstänne yhteisömme hyväksi!

Kristuksen syntymäjuhlan iloa ja rauhaa toivottaen,

Jaakko Vainio, kirkkoherra
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ROVANIEMI 
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
(Kirkon remontin ajan palvelukset 
Petsamo-salissa)
Ounasvaarantie 16

JOULUKUU
La 12.12. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia
Su 13.12. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
To 24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
Pe 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymä

TAMMIKUU

La 9.1. klo 18 vigilia
Su 10.1. klo 10 liturgia
La 16.1. klo 18 vigilia
Su 17.1. klo 10 liturgia
La 23.1. klo 18 vigilia
Su 24.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
Ma 1.2. klo 17 vigilia, Herran temppeliin 
 tuominen
Ti 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin 
 tuominen
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
Su 7.2. klo 13 ehtoopalvelus, 
 sovintosunnuntai

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

JOULUKUU
La 19.12. klo 18 vigilia
Su 20.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä 
Pe 25.12. klo 8 liturgia, 
 Kristuksen syntymä
To 31.12. klo 17 vigilia

TAMMIKUU 
Pe 1.1. klo 10 liturgia
Ti 5.1. klo 18 vigilia, Teofania, 
 Jumalan ilmestyminen
Ke 6.1. klo 10 liturgia, Teofania,
 Jumalan ilmestyminen
Ke 13.1. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus

To 14.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 15.1. klo 10 aamupalvelus
Ke 20.1. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 21.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 22.1. klo 10 aamupalvelus
La 23.1. klo 18 vigilia
Su 24.1. klo 10 liturgia
Ke 27.1. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 28.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 29.1. klo 10 aamupalvelus

HELMIKUU 
Ma 1.2. klo 17 vigilia, Herran temppeliin 
 tuominen
Ti 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin 
 tuominen
Su 7.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 sovintosunnuntai

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA 
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Siikajärventie 64 A

Su 13.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
La 16.1. klo 18 vigilia
Su 17.1. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 10 liturgia

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065

Ma  14.12. klo 18 vigilia, pyhittäjä Trifon 
 Petsamolainen, temppelijuhla
Ti 15.12. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, 
 pyhittäjä Trifon Petsamolainen, 
 temppelijuhla
La 26.12. klo 10 liturgia
La 9.1. klo 18 vigilia
Su 10.1. klo 10 liturgia
La 30.1. klo 18 vigilia
Su 31.1. klo 10 liturgia

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie

To 24.12. klo 12.30 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä

IVALO
MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

La 16.1. klo 10 liturgia

IVALO
KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7- 9

La 12.12. klo 10 liturgia
La 23.1. klo 10 liturgia

KEMIJÄRVI
VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

La 30.1. klo 10 liturgia 

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

To 24.12. klo 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja 

To 24.12. klo 10.30 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
Su 31.1. klo 10 liturgia

LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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LAPIN SEURAKUNTA

TERVETULOA KUOROON!

Kirkkokuoron harjoitukset Rovaniemellä 

torstaisin klo 17.30–19.30 Petsamo-salissa, 

Ounasvaarantie 16.

Kuorossa lauletaan monipuolisesti veisuja 

erilaisista ortodoksisista kirkkolaulu-

perinteistä.

Kirkkokuorossa ja jumalanpalveluksis-

sa laulaminen edellyttää kiinnostusta 

ortodoksiseen kirkkolauluun, laulu- ja 

nuotinlukutaitoa sekä sitoutumista 

kuorotyöskentelyyn. Kaikki uudet ja 

vanhat laulajat ovat tervetulleita 

kanttorin laulatettaviksi!

Ota yhte yttä:

Tuuli Lukkala

040 809 2877

tuuli.lukkala@ort.fi 

ROVANIEMEN TIISTAISEURAN 
KOKOONTUMISET

28.11. Osallistumme Ortodoksisen 
Kamarikuoron joulukonserttiin 
Rovaniemen lut.kirkossa klo 15
13.12. Jouluun valmistautuminen 
juhlaliturgian jälkeen Petsamo-
salissa. Joulupuuroa ja ohjelmaa.
Kevään 2016 kokoontumiset   
Petsamo-salissa kello 13
19.1. Tiistaiseuran vuosikokous
16.2
28.2. Paastoateria ja myyjäiset paas-
tokeräyksen hyväksi liturgian jälkeen 
11.30 (Huom.aika)
15.3. Paastosoppaa ja virpovitsojen 
valmistusta
20.4.
18.5. Kevättalkoot

LAPIN SEURAKUNNAN 
VALTUUSTOVAALIN TULOS

Seurakunnassa toimitettiin seura-
kunnanvaltuuston vaali 1.–14.11. 
Äänestysprosentti oli 11.

Uusi seurakunnanvaltuusto kaudelle 
2016–2019: 
Veikko Feodoroff 
Irja Jefremoff 
Hanna-Maria Kiprianoff 
Armas Hakkola
Pia Tuukkanen
Meeri Ylinampa
Anniina Maikkula
Irene Oikkonen-Pistokoski
Sirkku Raatikainen-Mattas.

Inarin kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen (viides vasemmalta) aloitti Ivalon avoi-

mienovien torstain viikon vieraana. Kahvittelun lomassa olemme saaneet 

tavata hänen lisäkseen mm. Siidan johtaja Sari Valkosen ja kirjailija Seppo 

Saraspään.

Ekumeeninen iltakirkko Ivalossa. Seurakunnan alueen luterilaisten seura-

kuntien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. 

Hautauspalvelus Kolarinsaaren kirkossa. Laajan seurakunnan alueella ei 

ole omia pyhäkköjä joka kolkassa. Paikalliset luterilaiset seurakunnat on-

neksi antavat kirkkotiloja käyttöömme. 

Anastasia Sverloff  (kolmas vasemmalta) ohjaa lempeästi kolttakäsityöläis-

ten uutta ryhmää Ivalossa

Kuvat: Anneli Pietarinen
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Herään pimeään aamuun. Pukeudun 
nopeasti, olin kerrankin etsinyt vaatteet 
valmiiksi illalla. Kiirehdin unisena ulos 
ja olen keskellä pohjoisen luonnon 
talvista näytelmää. Tumman taivaan 
vastakohtana hohtavat valkoiset hanget. 
Vilkaisen ylös, tähdet tuikkivat 
vierivieressä. Tunnen itseni pieneksi.  

On jouluaamu, pyhä aamu. 
Kirkkomatka on lyhyt. Ihmisiä ei ole 

liikkeellä, autojen ääniä ei kuulu. Huh, 
miten kylmää, onneksi otin villatakin. 
Kirkon eteisessä toivotamme toisillemme 
hiljaa hyvää joulua. Isännöitsijä on sytyttä-
nyt lampukat, kanttori järjestelee nuotteja.

Aamupalvelus alkaa. Kirkkokansaa 
on vähän, kello on vasta kahdeksan. 
Olemme kaukana isoista kirkoista ja 
palveluksen toimittajia on vähän, mutta 
silti saamme kokea juhlatunnelman 
tänä kauniina pakkasaamuna. Minun 
on helppo elää todeksi troparia, jossa 
kerrotaan lapsesta ja tähtien palvelijoista, 
jotka kumartavat Herraa. Kuulemme 
rukouksia myös kolttasaameksi. Palvelus 
jatkuu, ihmisiä tulee lisää. Tiedän, 
että kaikkialla kristikunnassa pienissä 
ja isoissa kirkoissa luetaan evankeliumi 
monilla kielillä. Kuulemme tutut sanat: 

”Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasa-
retin kaupungista ja meni verollepanoa 
varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin 
Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin 
sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlat-
tunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.” 

Joulu on tullut - Kristus syntyy, 
kiittäkää!

 Sitten eteisestä kantautuu vaimeita 
ääniä, kuin tonttujen ääniä. Ensiksi 
oven tempaisee auki pieni poika, kasvot 
tulvillaan iloa. Hei, tässä minä olen! 
Sisääntulo on näyttävä. En ole koskaan 
nähnyt niin innokasta kirkkoon 
saapujaa. Vaikka minulla on täysi 
tekeminen laulamisen kanssa, en halua 
menettää tuota näkyä. Seuraavaksi 
pelmahtaa sisälle pikkuveli, viimeisenä 
tulevat isosisko ja äiti juhlavaatteissa, 
molemmilla on kukka hiuksissa.

Lapset löytävät kaikenlaista puuhaa. 
Voisiko tuohuksia jo sammuttaa? 
Lähtisivätkö maton kiinnitysruuvit irti? 
Välillä tulee kinaa – on tukalaa seisoa 
paikallaan. Äidin syliin on tunkua. 

Lapset tietävät, että liturgian koho-
kohta on edessäpäin. Hyvissä ajoin heistä 
innokkain seisoo valmiina aivan oikeassa 
paikassa. On tärkeää olla ensimmäisenä, 

että varmasti ehtii. Jostain kumman 
syystä pikkuveli saa olla tänään melkein 
samassa rintamassa, mutta ei yhtään 
edellä. Kun pyhä ehtoollinen on nautittu 
ja jälkiviini ja leipä onnellisesti saatu, he 
ottavat rusinapaketit ja istuvat penkeille.

Minulla on paljon oppimista. 
Miten voisin tulla lapsen kaltaiseksi, 
että pääsisin taivasten valtakuntaan? 
”Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me 
lähdemme Herran huoneeseen”, näinhän 
sanotaan kirkkoontulorukouksessa. 
Milloin minä olen rynnännyt kirkkoon 
niin innokkaasti, että ovi pysyy tuskin 
saranoissaan? Enkö usein keksi tekosyitä, 
ettei tarvitsisi lähteä? Katsellessani lapsia 
sain elämäntaitokurssia roppakaupalla.  

On loppurukouksen ja ristinsuutelun 
aika. Tiedän, kuka lapsista odottaa 
etulinjalla. Joskus hän ottaa varaslähdön. 
Onneksi isä ymmärtää, että on odoteltu 
tarpeeksi. Poika suutelee ristiä ja juoksee 
kiireesti pukemaan. Kun tulen kirkosta, 
hän on jo pihalla keinumassa. Hän 
huikkaa heippa ja lisää vauhtia. 

Kävelen kotiin, on vieläkin hämärää. 
Nyt voin sytyttää joulun kynttilät ja ihailla 
ikkunastani näkyvää taivaankantta.

Seija Vauramo

Joulun lapsia

Lapin ponomari Pietari
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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 
4.-10.4.2016

2. pappi Tuukka Rantanen 
7.-14.3.2016

Kanttori Juhani Matsi 
7.-14.3.2016

2. kanttori Helena Matsi 
2.-11.3.2016

Kirkkolaulusta

Kirkkolaulun kehittäminen on yksi tärkeimmistä seurakuntamme työn pai-
nopistealueista nyt ja tulevina vuosina. Tähän tavoitteeseen ovat sitoutuneet 
seurakunnan johto, työntekijät ja päättävät elimet. Tälle pyrkimykselle on saa-
tu myös hiippakunnan piispan siunaus ja monien seurakuntalaisten vahva tuki.

Tämä kuvastaa sitä, miten tärkeä osa ortodoksisen 
kirkon elämää on kirkkolaulu ja kuinka monelle meistä 
se on sydämen asia. Kirkkolaulu on yhdessä ikonimaala-
uksen kanssa keskeinen osa kirkollista kulttuuriamme.

Kirkkolaulua johtaa ja kehittää seurakunnassamme 
kanttori Juhani Matsi. Kyse on pitkästä kehityskulusta, 
prosessista, jota hän toteuttaa kollegansa Helena Matsin 
kanssa. Oulun seudulla on lähes 200 000 asukasta. Us-
komme, että tästä ihmismäärästä löytyy potentiaalisia 
laulajia kirkkoomme.  

Kiitämme kunnioittavasti kaikkia niitä, jotka ovat vii-
me vuosikymmeninä kantaneet vastuuta kirkkolaulusta 
katedraalissamme ja koko seurakunnassamme. Taus-
talla on pitkäaikaista, eräiden kohdalla jopa elinikäistä 
sitoutumista. Se on ollut merkittävä lahja pyhälle kirkol-

lemme. Nämä ihmiset ovat olleet esimerkkinä uskollisuudesta ja sitoutumisesta. 
Nyt on kuitenkin tullut aika ojentaa soihtu seuraavalle sukupolvelle. Pitkään 

vastuuta kantaneet ovat nyt jääneet kirkkokuorotoiminnasta eläkkeelle. Kirk-
kolaulun osalta ollaan nyt eräänlaisessa saumakohdassa tai pikemmin uudessa 
alussa. Määrätietoinen työ on jo aloitettu.  Sen ensi hedelmistä olemme jo saaneet 
nauttia Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa Oulussa.

Tarkoituksena on saattaa kirkkolaulu hyvälle tolalle ja kestävälle pohjalle en-
sin seurakunnan keskuksessa Oulussa. Sitten panostetaan Kemin seutuun.

Jos joku on kiinnostunut ortodoksisesta kirkkolaulusta ja omaa musiikillista 
lahjakkuutta, ottakoon rohkeasti yhteyttä kanttori Juhaniin. Laittakaamme sana 
kiertämään. Tämä kutsu on myös ekumeenisesti avoin. Tärkeimpänä pääsyvaati-
muksena on hyvä sävelkorva. 

Kirkkolaulamista voi harrastaa myös kerran viikossa kokoontuvassa 
kirkkolaulupiirissä, johon ei ole tasovaatimuksia. Piiri kokoontuu Oulun seura-
kuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 12–13.

Lisäksi tänä syksynä on aloitettu lapsikuoro, joka kokoontuu seurakuntakun-
takeskuksessa torstaisin klo 17–18. Lapsikuoroa johtaa kanttori Helena Matsi. 

Tervetuloa laulamaan kukin kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Marko Patronen, kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA  

24  •  PAIMEN-SANOMAT



OULU 

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

JOULUKUU
ke  2.12. klo 18 ehtoopalvelus
to  3.12. klo 18 ehtoopalvelus
la  5.12. klo 18 vigilia
su  6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
ke  9.12. klo 10 liturgia koululaiset
ke  9.12. klo 18 ehtoopalvelus
to  10.12. klo 18 ehtoopalvelus
la  12.12. klo 18 vigilia, ikonien siunaus
su  13.12. klo 10 liturgia
ke  16.12. klo 18 ehtoopalvelus, 
 srk:n joulunvalmistusjuhla
to  17.12. klo 18 ehtoopalvelus
la  19.12. klo 18 vigilia
su  20.12. klo 10 liturgia
ke  23.12. klo 18 ehtoopalvelus
to  24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
pe  25.12. klo 9 aamupalvelus
pe  25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu
su  27.12. klo 10 liturgia
to  31.12. klo 18 uuden vuoden 
 rukoushetki

TAMMIKUU
pe 1.1. klo 10 liturgia, Kristuksen ympäri-
 leikkauksen muisto, Basileios Suuri
la 2.1. klo 18 vigilia
su 3.1.klo 10 liturgia
ti 5.1. klo 18 vigilia
ke 6.1. klo 10 liturgia ja suuri veden-
 pyhitys, teofania, Herran kaste
ke 6.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 7.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 9.1. klo 18 vigilia
su 10.1. klo 10 liturgia
ke 13.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 14.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 16.1. klo 18 vigilia
su 17.1. klo 10 liturgia
ke 20.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 21.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 23.1. klo 18 vigilia
su 24.1. klo 10 liturgia
ke 27.1. klo 18 ehtoopalvelus

to 28.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 30.1. klo 18 parastasis, yleinen 
 vainajien muisto
su 31.1. klo 10 liturgia, Yle radio 1, 
 maahanmuuttajatapahtuma

HELMIKUU
ma 1.2. klo 18 vigilia
ti 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin 
 tuominen
ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 4.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 6.2. klo 18 vigilia
su 7.2. klo 10 liturgia
su 7.2. klo 18 sovintosunnuntain suuri 
 ehtoopalvelus
ma 8.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ti 9.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 10.2. klo 18 suuri katumuskanoni
to 11.2. klo 18 suuri katumuskanoni
pe 12.2. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la 13.2. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 yleinen katumuksen sakramentti
su 14.2. klo 18 liturgia
ke 17.2. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to 18.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 20.2. klo 18 vigilia
su 21.2. klo 10 liturgia
ke 24.2. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia, Amerikan 
 metropoliitta Tihon
to 25.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 27.2. klo 18 vigilia
su 28.2. klo 10 liturgia

KOLMEN PYHÄN ESIPAIMENEN 
KAPPELI 
Nummikatu 30 B

pe 29.1. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, 
 kappelin praasniekka

MUHOS

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

to 24.12. klo 10 jouluaaton ehtoopalvelus 
 ja liturgia
la 23.1. klo 10 liturgia
ma 8.2. klo 18 suuri katumuskanoni
su 21.2. klo 10 liturgia

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

HAUKIPUTAAN 
MARTINNIEMI

PIETARIN JA PAAVALIN SEKÄ ARSENI 
KONEVITSALAISEN RUKOUSHUONE
Martinniementie 206
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054

la 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla
la 6.2. klo 10 liturgia

KEMI

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

la 12.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus, 
 Lucia-juhla
su 13.12. klo 10 liturgia
to 24.12. klo 15 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
pe 25.12. klo 9 aamupalvelus
ke 20.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 30.1. klo 10 liturgia, yleinen vainajien 
 muisto
ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
ti 9.2. klo 18 suuri katumuskanoni
la 13.2. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 yleinen katumuksen sakramentti
su 14.2. klo 10 liturgia
ma 15.2. klo 18 ehtoopalvelus
ti 16.2. klo 18 akatistos
ke 17.2. klo 9 ennen pyhitettyjen lahjojen 
 liturgia

TORNIO

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

su 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
to 24.12. klo 13 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
la 16.1. klo 10 liturgia
su 7.2. klo 10 liturgia
to 11.2. klo 18 suuri katumuskanoni
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VIHANTI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

la 5.12. klo 10 liturgia
la 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla
ti 2.2. klo 10 liturgia, Herran 
 temppeliintuominen
la 20.2. klo 10 liturgia

RAAHE

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

la 19.12. klo 10 liturgia
ti 5.1. klo 10 liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys
ke 10.2. klo 18 suuri katumuskanoni
la 27.2. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

la 12.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 praasniekka, metropoliitta Elia
to 24.12. klo 14 jouluaaton rukoushetki
la 20.2. klo 10 liturgia

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
(kirkon vieressä)

la 19.12. klo 11 liturgia

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA 
KERHOT

VIRPOVITSATALKOOT OULUSSA 
LA 19.3.
Virpovitsatalkoot Lasaruksen lauantaina 
19.3. klo 10 alkavan liturgian ja yhteisen 
keittolounaan jälkeen klo 12-14. Talkoissa 
valmistetaan virpovitsoja palmusun-
nuntaita varten. Virpovitsat siunataan 
talkoiden lopuksi noin klo 14. Virpovitsat 
voidaan myös tuoda siunattavaksi illan 
vigiliaan klo 18. Seurakunta järjestää 
koristelumateriaalin. 
Lisätietoja www.oosrk.fi  ja Oulun ortodok-
sinen seurakunta, p. 044-5115 741. 

VIRPOVITSATALKOOT KEMISSÄ 
LA 19.3.
Virpovitsatalkoot Kemissä Lasaruksen 
lauantaina 19.3. klo 15 alkaen. Seurakunta 
hankkii koristeluun tarvittavan materiaalin. 
Virpovitsat siunataan suuressa ehtoopalve-
luksessa klo 18. 
Lisätietoja www.oosrk.fi  ja kanttori Helena 
Matsi, p. 044 5115 748.

LASTEN PÄÄSIÄINEN OULUSSA 
MA 28.3. 
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja 
yhteinen lounas.
Koululaisten pääsiäinen Oulussa ti 29.3. ja 
Kemissä pe 1.4.
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja 
yhteinen lounas.
Tiedustelut: Oulun  ortodoksinen seurakun-
ta, p. 044-5115 741 / kanttori Helena Matsi, 
p. 044 5115 748 

OULUN SEURAKUNNAN VARTTUNEEN 
VÄEN VIRKISTYSLEIRI  KEMISSÄ MA–KE 
15.-17.2.2016
Paikka: Saarenottan kurssi- ja leirikeskus 
Kemi  (Sotisaarentie 130)
Tapahtuma on tarkoitettu 65 vuotta 
täyttäneille ja liikkumiskykyisille Oulun 
ortodoksisen seurakunnan jäsenille. Virkis-
tystapahtuman hinta 50 € / hlö, sis. matkat 
(Oulusta ja Haukiputaalta, pysähdys Kemin 
ort. kirkolla), majoittumisen leirikeskuk-
sessa, täyden ylöspidon sekä ohjelman. 
Maksu kerätään paikan päällä. Tapahtuman 
teemana on rukous.
Tarkempi ohjelma julkaistaan 
seurakunnan nettisivuilla www.oosrk.fi  
ja lähetetään kirjeitse kaikille ilmoittau-
tuneille. Leirillä on paikkoja 20 hengelle 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 22.1.2016 
mennessä Oulun ortod. seurakunta, p. 044 
5115 741 tai oulu@ort.fi   
Tervetuloa mukaan!

LASTENLEIRI KEMISSÄ 1.–3.4.
Merilapin alueen 7–15-vuotiaille lapsille 
järjestetään perinteinen viikonloppuleiri, 
ohjelmassa mm. leikkejä, liturgia, syömistä, 
saunomista ja ulkoilua.
Leiri alkaa perjantaina 1.4. klo 16 Saarenot-
tan leirikeskuksessa (Sotisaarentie 130), ja 
päättyy sunnuntaina 3.4. klo 14. Ilmoittau-
tumiset kanttori Helena Matsille helena.
matsi@ort.fi  / 044 5115 748 viimeistään 
27.3. mennessä. Leirimaksu 15 euroa.

KRISTINOPPILEIRI KESÄLLÄ 2016
Oulun ortodoksinen seurakunta 
järjestää vuonna 2001 syntyneille nuorille 
kristinoppileirin 17.–23.7. Koortilan leiri-
keskuksessa Muhoksella (Koortilantie 30, 
91500, Muhos).
Leiri alkaa sunnuntai-iltana 17.7. ja päättyy 
lauantaina 23.7. Päätösliturgia toimitetaan 
Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalis-
sa (Torikatu 74) sunnuntaina 24.7. klo 10.
Kriparin ohjelmaan kuuluu ortodoksisuu-
teen tutustumista, jumalanpalveluksia, kes-
kustelua ryhmissä, leikkejä ja pelailua sekä 
mukavaa yhdessäoloa. Osallistumismaksu 
on seurakunnan jäsenille 100 euroa/hlö. 
Maksu sisältää täysihoidon (ruokailut ja 
majoitus).
Ilmoittautuminen leirille (nimi, synty-
mäaika, yhteystiedot) viimeistään 30.3. 
mennessä sähköpostitse tai puhelimitse: 
oulu@ort.fi  / 044 5115 741.
Tarkempi infotilaisuus kriparista 
järjestetään nuorille ja heidän huoltajilleen 
keväällä 2016. Infotilaisuuteen lähetetään 
erillinen kutsu ilmoittautuneille.

HALUATKO OHJAAJAKSI LEIREILLE? 
Oulun ortodoksinen seurakunta hakee 
kevään ja kesän leireille ohjaajia. Ohjaajan 
tulee olla vähintään 15-vuotias ja mie-
lellään kristinoppileirin käynyt. Ohjaajia 
haetaan seuraaville leireille:
-Lastenleiri Kemissä 1.–3.4.2016
-Lasten päiväleiri 30.5–3.6.2016 Oulun 
srk-keskuksessa
-Kristinoppileiri 17.–23.7.2016 Muhoksella 
Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinoh-
jaajakoulutus tai koulutukseen tulee 
osallistua kevään 2016 aikana. Tietoja 
koulutuksesta saa ONL:n sivuilta: www.onl.
fi  sekä seurakunnasta. Seurakunta maksaa 
ensimmäistä kertaa kurssille osallistuvien 
osallistumismaksun. Ohjaajat valitaan ensi-
sijaisesti Oulun ortodoksisen seurakunnan 
alueen hakijoista. Lisätietoja: oulu@ort.fi  / 
044 5115 741. 
Vapaamuotoiset hakemukset 30.3.2016 
mennessä sähköpostitse oulu@ort.fi  tai 
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osoitteeseen: Oulun ortodoksinen seura-
kunta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen 
merkintä ”ohjaaja”. 

LASTEN PÄIVÄLEIRI KESÄKUUSSA 2016 
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin ala-asteikäisille lapsille (7–13v.) 
6.–10.6. (ma-pe) seurakuntakeskuksessa 
(Torikatu 74). Päivän aikana leikitään, pela-
taan ja tehdään muuta mukavaa yhdessä 
sekä osallistutaan lyhyisiin rukoushetkiin 
ja opetustuokioihin. Leiripäivien aikana 
osallistujille tarjotaan ateria ja välipala. 
Leirin hinta on seurakunnan jäsenille 25 
euroa. Ilmoittautuminen 16.5. mennessä 
oulu@ort.fi  / 044 5115 741.

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA
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 14.1. 
alkaen torstaisin klo 17.00–18.00 (Torikatu 
74). Kuorossa lauletaan helppoja kirkko-
lauluja ja lastenlauluja. 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 20.1., 3.2., 17.2., 16.3., 
4.4., 20.4.

PERHEKERHO OULUSSA
Perhekerho kokoontuu 14.1. alkaen 
torstaisin klo 9.30–11.30 Oulun seurakun-
takeskuksessa (Torikatu 74 ). Kerho on 
tarkoitettu lapsille, heidän vanhemmille, 
isovanhemmille, kummeille ja ystäville. 
Ohjelmassa on aina yhteinen rukous, 
pientä tarjoilua, leikkiä ja keskustelua.
Tervetuloa!

KATEDRAALIKUORO
Katedraalikuoro harjoittelee torstaisin klo 
17.00–19.00 seurakuntasalilla (Torikatu 74, 
Oulu)
Vuoden 2016 alussa harjoitellaan paasto- ja 
pääsiäisveisuja, ja kuorolaisille on tarjolla 
myös laulutunteja ja stemmaharjoituksia.
Tällä hetkellä kuorossa on 12 laulajaa ja 
lisää otetaan kaikkiin ääniin – koelauluja 

järjestetään jokaiselle kiinnostuneelle!
Ota rohkeasti yhteyttä: 
kanttori Juhani Matsi, puh. 044-5115743, 
juhani.matsi@ort.fi 

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 12.00–13.30 Oulun seurakuntasalissa. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan! Kirkko-
laulupiirissä lauletaan yksiäänisesti kirkko-
veisuja liturgiasta, pyhiinvaeltajien lauluja 
ja kansanlauluja.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi.

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. 
Tiistai klo 18.00–20.30, Oulun ortodok-
sinen seurakuntakeskus (Torikatu 74), 
seurakuntasali 
Kevät 2016
2.2. Risti – voiton ja kirkkauden merkki 
1.3. Jumalan johdatus ortodoksisen 
käsityksen mukaan
15.3. Kirkon perhekäsitys
12.4. Ikonit, hartauselämän virvoitus
26.4. Hengellinen ohjaus kirkon traditiossa
17.5. Liturginen elämä – ilon ja riemun 
lähde

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Käymme läpi Ilmestyskirjaa. Vastuuhenkilö 
Johannes Mäntymäki, puh. 040 410 2882. 
Tiistai klo 18.00–20.30, Oulun ortodoksinen 
seurakuntakeskus, (Torikatu 74), kerhohuo-
ne: 19.1., 16.2., 23.2., 22.3., 29.3., 5.4., 10.5. 

KIRJALLISUUSPIIRI 
kokoontuu keväällä 2016 keskiviikkoisin 
klo 18.00 ehtoopalveluksen jälkeen kerho-
huoneella (Torikatu 74, Oulu) seuraavasti:
- ke 20.1. Metropoliitta Panteleimon: ”Koh-
talokas Leningradin matka”. Iltaa varten 
voi lukea myös aiemmat Koskijärvi-sarjan 
dekkarit ”Murha kirkonkylässä” (2011) sekä 
”Murha näyttämöllä” (2013).
- ke 6.4. Pyhä Paisios Athosvuorelainen: 
”Kristityn kilvoitus – Hyveet ja paheet”
- ke 11.5. Laura Lindstedt: Oneiron (Finlan-
dia -palkinto vuonna 2015)
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustelemaan 
illan kirjasta. Piirin vetäjänä on isä Tuukka 
Rantanen.

TIISTAISEURAT
Kempeleen tiistaiseura. Kevätkauden 2016 
kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala p. 040 5181 
071, helja.rahikkala@gmail.com

Martinniemen tiistaiseura Kevätkauden 
2016 kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen p. 040 725 
5535 

Meri-Lapin tiistaiseura kokoontuu pe 
27.11. Ortodoksisen kamarikuoron konsert-
tiin Kemin ev.lut. kirkkoon klo 18, ke 2.12. 
klo 18 Kemin kirkolla, la 12.12. klo 16 suuri 
ehtoopalvelus ja Lucia-juhla. Kevätkauden 
aloitamme keskiviikkona 20.1. Tervetuloa 
uudet ja entiset jäsenet suunnittelemaan 
tiistaiseuratoimintaa! Tammikuun lopulla 
osallistumme Kemin lumilinnan ekumee-
nisen kappelin vihkiäisiin. Lisätietoja pj. 
Kerttu Junnonen, puh.050-3556580. kerttu.
junnonen@gmail.com

Oulun tiistaiseura kokoontuu tiistaisin klo 
17 seurakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu) 
seuraavasti: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 5.4., 
19.4., 3.5. sekä 24.5.  Lisätietoja, pj. Ahti 
Pyörnilä, ahti.pyornila@saunalahti.fi , p. 050 
3826 669

Raahen tiistaiseura kokoontuu Raahen 
rukoushuoneella (Brahenkatu 2), katso 
tarkemmat kokoontumisajat www.oosrk.fi  
Lisätietoja pj. Lea Kuusirati p. 0400 205 942.

KATEKUMEENIKURSSI
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. Lisätiedot: isä Tuukka Rantanen, p. 
044 5115 744. tuukka.rantanen@ort.fi 

Kevät 2016
to 7.1. Ortodoksinen kirkkovuosi
to 21.1. Sakramentit eli kirkon pyhät 
toimitukset
to 4.2. Paasto ja rukous
to 18.2. Katumus ja mielenmuutos
to 3.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys
la 19.3. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon 
liittyville Lasaruksen lauantain liturgiassa
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OULUN SEURAKUNTA 

Tervetuloa Oulun ortodoksisen seurakunnan nuorteniltoihin!
 Tervetuloa Oulun ortodoksisen seurakunnan nuorteniltoihin!
Nuortenillat pidetään kerhohuoneella yleensä kuukauden 1. per-
jantaina klo 17–21, joskus myöhempäänkin. Tervetuloa rentoon 
seuraan ja kiireettömään iltaan pelien, leffojen, keilaamisen, 
ym. yhdessä tekemisen merkeissä. Iltoihin sisältyy lyhyt ru-
koushetki, ja aina on tarjolla myös herkullista purtavaa. Välillä 
teemme herkkuja itsekin.

Kevätkauden perjantai-illat ovat 5.2., 4.3., 8.4. ja 6.5.
Huom! Perinteinen LEFFAYÖ pidetään pe 1.1. klo 18 alkaen! 
Tervetuloa kukkumaan :)

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

Assyrialaisten kuoro lauloi liturgiassa 11.10.

Oulun venäläistaustaisten tarjoama zakuskapöytä liturgian jälkeen 1.11. Kanttori Helena Matsi johtamassa Oulun lapsikuoroa.
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Sydämelliset kiitoksemme
 arkkipiispa Leolle, metropoliitta Elialle, isä Marko Patroselle, 

isä Tuukka Rantaselle, isä Eino Hynniselle, kanttori Juhani Matsille, 
Oulun ortodoksiselle seurakunnalle, Pyhien Sergein ja Hermanin 

Veljeskunnalle ja toiminnanjohtaja Sergius Collianderille,
Kempeleen ev.lut. seuraku nnalle ja kirkkoherra 

Kimmo Helomaalle, Martinniemen, Muhoksen, Oulun, Raahen, 
Vihannin tiistaiseuroille ja Oulun Seudun Ikonimaalareille sekä 

’monille yksityisille henkilöille muistaessanne meitä 
30-vuotisjuhlapäivänämme 4.10.2015.

Kempeleen tiistaiseura

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnalle ja Kempeleen 
tiistaiseuralle saamistamme huomionosoituksista.

Kultainen ansiomerkki  Heljä Rahikkala
Pr onssinen ansiomerkki Meeri Joensuu, Ritva Still

Metropoliitta Elia siunasi kanttori Juhani Matsin toimeen 11.10. Diakoni Osmo Kurola luennoi ikoneista katekumeenikurssilla 5.11.

K
u

v
a

: T
u

u
kk

a
 R

a
n

ta
n

e
n

K
u

v
a

: T
u

u
kk

a
 R

a
n

ta
n

e
n

Kemin vaalialue
Antero Hyytiäinen
Markku Volotinen 

Kuusamon vaalialue
Seppo Pyy

Muhoksen vaalialue
Heikki Tajakka

Oulun vaalialue
Virpi Andreou 
Jukka Jokiranta 
Petri Patronen
Heljä Rahikkala
Juha Suistio
Heljä-Marja Surcel 
Anita Valkama

Vihannin vaalialue
Leila Ristiluoma-Tirilä

OULUN SEURAKUNNAN VALTUUSTOVAALIN TULOS

 Seurakunnanvaltuuston jäseniksi toimikaudelle 2016–2019 
valituksi tulivat seuraavat henkilöt:

Äänioikeutta vaalissa käytti 143 seurakunnan jäsentä. 
Äänestysprosentti oli 7,6 %.
Seurakunnanvaltuuston vaali toimitettiin 1.-15.11.2015. 
Tarkemmat tiedot osoitteesta www.oosrk.fi /vaalit2015

Oulun seurakunnanvaltuuston vaalin äänestäjiä Oulussa 1.11.
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Kanttori Helenan johtamat kaikuharjoitukset jatkokriparilla Muhoksella
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OULUN SEURAKUNTA 

Oulun uusi katedraalikuoro liturgiassa 11.10.

Rovasti Eino Hynninen toimittamassa aikuiskastetta Vihannin tsasou-

nassa 7.11. 

Oulussa piispallisessa liturgiassa 11.10. palveli myös arkkimandriitta Niko-

dim Murmanskista.

Veljekset isä Olavi Matsi ja kanttori Juhani Matsi duetoivat juhlassa 11.10.
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Oulun uuden kanttorin toimeenasettamisjuhlassa kuultiin myös Anssi 

Mäkisalon haitaria.

K
u

v
a

: T
u

u
kk

a
 R

a
n

ta
n

e
n

Vedenpyhitys Vihannin praasniekassa 1.10. 
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Ristisaatto Vihannin praasniekassa 1.10. 
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VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Koulukatu 45
65100 VAASA
www.ortvaasa.fi 
vaasa@ort.fi

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

Kirkkoherran tervehdys

Ei enempää

Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja 
raskautetut, niin minä annan teille levon. (Matt. 
11:28)

Maailmallisen joulujuhlinnan keskellä kirk-
komme kutsuu meitä hiljentymään ja löytämään 
rauhan ja hengellisen rikkauden jumalanpal-
veluksista. Jumala elää hiljaisuudessa, hänen 
äänensä voimme kuulla heti, kun rauhoitamme 
itsemme kiireeltä ja käännämme tarkkaavaisuu-
temme Jumalan puoleen. Mihin hiljentyminen 
voisi meidät johtaa? Miettimään kulunutta vuot-
ta ja sitä miten Herran armo on ollut kanssamme 
niin monin eri tavoin.  

Monelle elämästä on tullut suoritus. Suo-
rittaminen tähtää tulevaisuuteen ja odotamme 
päivää, kun olemme järjestäneet olomme it-
sellemme niin hienoiksi, että voimme alkaa nauttia elämästämme. Entä jos 
heräisimme nyt unestamme ja huomaisimme ettemme tule koskaan saamaan 
mitään enempää? Jumalan olikin antanut jo kaiken tarpeellisen mitä me onnea 
varten tarvitsemme? 

Kirkko tiivistää joulun sanoman yhteen lauseeseen: Jumalan sana tuli lihaksi. 
Hänen Sanansa, jolla maailma on luotu, se sama Sana, jota me luemme jumalan-
palveluksissa, on tullut ihmiseksi keskellemme. Hän ei ole enää vain tekoja tai 
sanoja vaan Hän on nyt yksi meistä. Kun mietimme joulun sanomaa, emme voi 
sivuuttaa Jumalan rakkautta ihmiskuntaa kohtaan.  

Sen vuoksi Kristuksen syntymäjuhla on kiitoksen juhla. Enkelit toivat pai-
menille ilosanoman meidän pelastuksestamme. Ylistäen Jumalaa taivaissa he 
julistavat rauhan maan päälle: Voimien Herra on meidän kanssamme. 

Jumalan rauha on annettu meidän sisällemme. Me elämme valmiissa maail-
massa. Kaikki mitä tarvitaan pelastusta varten, on valmista. Enempää me emme 
tarvitse. Ja samaan aikaan me olemme keskeneräisiä kaikella tapaa ja tämä elämä 
on valmistautumista iankaikkiseen elämään. Hengellisen elämän alku on pysäh-
tymisessä ja silmien avaamisessa tähän todellisuuteen, jossa elämme.

Siunattua Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Ville Kiiveri

kirkkoherra

VAASAN SEURAKUNTA  
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VAASAN SEURAKUNTA  

PIETARSAARI

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

To 24.12. klo 15 ehtoopalvelus 
Su 10.1. klo 10 liturgi på svenska 

VETELI

Honkakappeli, Emäntäkouluntie 52
La 16.1. klo 10 liturgia 
 
SEINÄJOKI 

Keskuskatu 32, Etelä-Pohjanmaan 
musiikkiopisto

Pe 15.1. klo 17 ehtoopalvelus
 (maallikkopalvelus)
Pe 29.1. klo 17 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)
Pe 12.2. klo 17 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)
 
KAUHAJOKI

La 23.1. klo 17 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)
Ma 1.2. klo 17 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)
 
ALAVUS

LILI JA SAMI PIHLAJAMÄEN 
KOTITSASOUNA
Dahlbontie 59, Sääskiniemi

To 31.12. klo 17 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)
La 6.2. klo 17 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Kari Leino 
p. 050 467 8217

JOULUKUU
La 19.12. klo 18 vigilia 
Su 20.12. klo 10 hetkipalvelus 
To 24.12. klo 18 ehtoopalvelus 
Pe 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,
 Kristuksen syntymä 
Pe 31.12. klo 18 ehtoopalvelus 
 
TAMMIKUU
La 2.1. klo 18 vigilia 
Su 3.1. klo 10 hetkipalvelus 
Ti 5.1. klo 18 vigilia. Herran kaste, 
 Teofania 
Ke 6.1. klo 10 Liturgia, ristisaatto ja suuri 
 vedenpyhitys. Herran kaste 
To 7.1. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 8.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 9.1. klo 18 vigilia 
Su 10.1. klo 10 hetkipalvelus 
Ma 11.1. klo 18 ehtoopalvelus
Ti 12.1. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 13.1. klo 18 ehtoopalvelus
To 14.1. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 15.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 16.1. klo 18 vigilia 
Su 17.1. klo 10 liturgia, Publikaanin ja 
 fariseuksen sunnuntai 
Ma 18.1. klo 18 ehtoopalvelus
Ti 19.1. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 20.1. klo 18 ehtoopalvelus
To 21.1. klo 18 Ekumeenisen rukousviikon 
 ristisaatto, ehtoopalvelus ja iltatee 
Pe 22.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 23.1. klo 18 ehtoopalvelus
Su 24.1. klo 10 hetkipalvelus 
Ma 25.1. klo 18 ehtoopalvelus 
Ti 26.1. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 27.1. klo 18 ehtoopalvelus
To 28.1. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 29.1. klo 8 liturgia, Basileios Suuren, 
 Gregorios Teologin ja Johannnes 
 Krysostomoksen päivä 
Pe 29.1. klo 18 panihida, 
 Vainajien muistelupäivä 
La 30.1. klo 18 ehtoopalvelus 
Su 31.1. klo 10 hetkipalvelus 
 

HELMIKUU
Ma 1.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ti 2.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
To 4.2. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 5.2. klo 18 ehtoopalvelus 
La 6.2. klo 18 vigilia 
Su 7.2. klo 10 liturgia. Laskiaisrieha, 
 Sovintosunnuntai 
Su 7.2. klo 18 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus ja paastoon 
 laskeutuminen

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä Irma Koskela, 
p. 040 741 5613

Su 13.12 klo 10 liturgia 
Pe 18.12. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri 
La 26.12. klo 10 liturgia 
Pe 8.1. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri 
Ke 20.1. klo 18:30 ekumeeninen ilta, 
 lisätietoja seurakunnan nettisivuilta.  
Su 31.1. klo 10 liturgia, Tuomiosunnuntai 

KOKKOLA

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

Su 20.12. klo 10 liturgia 
To 24.12. klo 13 ehtoopalvelus 
Su 3.1. klo 10 Jaakobin liturgia, 
 70 apostolin muisto
La 23.1. klo 18 vigilia 
Su 24.1. klo 10 piispallinen liturgia, 
 KS piispa Arseni, Tuhlaajapojan 
 sunnuntai 
Ma 1.2. klo 18 ehtoopalvelus, aamu-
 palvelus, vedenpyhitys ja liturgia, 
 praasniekka 

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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JUHLAVUODEN AVAUS
Vaasan seurakunta viettää 150-vuotisjuhlaa 
ja juhlavuoden avaus teofaniana 6.1. 
Kirkkokahvit seurakuntasalilla liturgian 
jälkeen. 
 
OHJAAJAHAKU 7.1.-15.2.2016
Vaasan ortodoksinen seurakunta hakee 
ohjaajia kevään ja kesän 2016 perheleirille 
ja kristinoppileirille. Ohjaajahaku pyöräh-
tää käyntiin 7.1.2016. Lähetä vapaamuo-
toinen hakemus määräaikaan mennessä 
joko sähköisesti os. laura.aho@ort.fi  tai 
kirjeitse Vaasan ortodoksinen seurakunta, 
Koulukatu 45, 65100 Vaasa. Hakijan täytyy 
olla vähintään 15 vuotta. Hakemuksessa 
täytyy tulla ilmi, kuka olet, mahdollinen 
työkokemus, harrastuneisuus sekä selvitys 
siitä miksi juuri sinut pitäisi valita ohjaajak-
si. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia 
ei käsitellä. Lisätietoja antaa kanttori Laura 
Aho: puh. 0206 100 497 tai laura.aho@ort.
fi . Perheleirin ajankohta on 20.-22.5.2016 ja 
kriparin ajankohta on 10.-18.6.2016.
 
EKUMEENISEN RUKOUSVIIKON RISTI-
SAATTO VAASASSA 21.1. 
Torstaina 22.1. ekumeenisen rukousviikon 
ristisaatto alkaa luterilaiselta kirkolta klo 

18. Alkuhartauden jälkeen siirrymme risti-
saatossa katoliselle kirkolle. Rukoushetken 
jälkeen jatkamme matkaa ortodoksiselle 
kirkolle, jossa toimitetaan ehtoopalvelus n. 
klo 18:30. Iltatee seurakuntasalilla n. klo 19. 
Tervetuloa!
 

KESÄN KRIPARILLE ILMOITTAUMINEN 
LÄHESTYY!
Vaasan ortodoksinen seurakunta järjestää 
kristinoppileirin Lintulan luostarissa 
10.-17.6.2016. Vuonna 2001 syntyneille 
lähetetään tammikuun 2015 aikana ilmoit-
tautumislomake sekä infokirje. Lisätietoja 
Laura Aho p. 020 6100 497 tai laura.aho@
ort.fi .

SOVINTOSUNNUNTAIN LASKIAISRIEHA 
VAASASSA 7.2. 
Sovintosunnuntaina laskeudumme 
suureen paastoon. Vaasan ortodoksinen 
seurakunta laskeutuu siihen konkreettisesti 
pulkkamäen myötä. Pulkkamäkeen me-
nemme kalarantaan (lapset vanhempiensa 
seurassa) liturgian ja kirkkokahvien jälkeen 
n. klo 12. Omat pulkat ja liukurit mukaan.

Olen Leif Sandvik (64v), ammattini on 
kirjaltaja, työurani olen tehnyt kirja-
painossa ja elokuvateatterissa. Nyt olen 
eläkkeellä, olen ollut joulusta 1995 Pietar-
saaren tsasounan isännöitsijä ja olen myös 
ollut seurakunnan valtuustossa monena 
aiempana kautena. Minulla on vaimo Lilja 
ja kaksi tytärtä. Lapsenlapsia meillä on 
kuusi ja seitsemäs tulossa keväällä. 

Toiveeni tulevalle vuodelle on, et-
tä saisi pitää terveyden ja että saisimme 
alkuun tsasounan siirtämisen ja sitä myö-
ten paremman tulevaisuuden sille. Paras 
onnistumiseni tänä vuonna oli oman kun-
non kohotus ja painon pudotus.

**************

Hei, olen Tanja Davidov, vaasalainen 
valtuutettu, kahden lapsen; 6-vuotiaan 
Lukaksen ja 1,5-vuotiaan Annin äiti. Olen 
koulutukseltani Kauppatieteiden maisteri 
ja ammatiltani Aluemyyntipäällikkö (nyt 

vielä hoitovapaalla). Olen työskennellyt 
viimeiset 15 vuotta vientialanyrityk-
sissä, joista viimeiset seitsemän vuotta 
aluemyyntipäällikön roolissa kuljetusliik-
keessä. Tässä ohessa, viimeiset viisi vuotta, 
olen toiminut myös sivutoimisena yrittä-
jänä kauneusalalla.  

Vaasan ortodoksinen seurakunta 
on ollut minun kotiseurakuntani pi-
an 30 vuotta ja olen toiminut valtuuston 
jäsenenä kolme kautta, josta viimeisim-
män kauden eli neljä vuotta valtuuston 
puheenjohtajana. Viimeiset 1,5 vuotta 
seurakunnassamme on ollut iso projek-
ti käynnissä täydellisen seurakuntasalin 
remontin suhteen ja olen mielestäni on-
nistuneet valtuuston toimien osalta siinä 
hyvin. Ja nyt tulevaisuus uudella salil-
la näyttää todella hyvältä ja siellä on hyvä 
työskennellä ja meillä on ilo aloittaa en-
si tammikuussa kirkkorakennuksemme 
150-vuotisjuhlavuosi ja uusi valtuusto-
kausi. Toivon, että saamme yhtä hyviä 

päätöksiä tehtyä, kuin viime kaudellakin 
ja yhtä hyvässä hengessä

**************

Janika West-Rannanpää, opiskelija 
(yhteiskuntatieteiden maisteri opinnot, 
valm. 2016 kevät). Olen toiminut so-
siaalityöntekijänä lastensuojelussa ja 
aikuispsykiatriassa.

Aiemmat luottamustoimet: Nuorem-
pana toiminut Lihastautiyhdistyksessä.  

Perhetilanne: Perheeseeni kuuluu 2- 
vuotias tyttö, 4- vuotias poika ja aviomies.

 Toiveet tulevalle vuodelle? Suurempia 
henkilökohtaisia toiveita en ole ensivuo-
delle asettanut valmistumisen lisäksi. 
Tietenkin toivon, että saisimme terveitä 
ja onnellisia päiviä. Toiveita laajemmas-
ta perspektiivistä ehdottomasti on, ettei 
maailman meno muuttuisi ainakaan hul-
lummaksi ja, että saisimme elää rauhassa 
ja rakkaudessa. 

Vaasan valtuuston esittely



VAASASSA ALKAA 
IKONIMAALAUSKERHO

Ikonimaalaus kerho kokoontuu 
Vaasan ortodoksiseurakunnan 

salissa. Ryhmä tulee toimimaan 
Valamon kansanopiston 

etäryhmänä.  Opetus tapahtuu 
Suomenikonimaalareiden 
opetusohjelman mukaan. 

Kokoontumiset keväälle 22.-24. 1 
ja 20.-22.5. 2016 sekä etäopetus 

Valamossa 15.-17.4. 2016. Mukaan 
voi tulla pitempään maalanneet 
tai aloittelevat. Ilmoittautumiset 

opettajalle 
Liisa Holst  www.liisaholst.fi , 

liisa.holst@kolumbus.fi 

KIITOS!
Kari Leino, Vaasa
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VAASAN SEURAKUNTA  

Paras onnistumiseni kuluneena vuon-
na? Opintojen suorittaminen loppua 
kohden pikkulapsi perheessä tuntuu tällä 
hetkellä hyvältä. Olin myös yllättynyt saa-
mastani tuesta seurakunnan valtuustosta 
ja minuun kohdistunut luottamus lämmit-
tää kovasti mieltä. 

**************

Simo Haavisto, uskonnonopettaja ja 
aikuiskouluttaja Vaasassa, kirkolliskoko-
uksen jäsen. Olen ollut töissä Lampukassa, 
hiippakuntakansliassa, kasvatustoimessa 
Helsingin seurakunnassa, Vaasan seu-
rakunnan kansliassa, kirkonoppaana ja 
vapaaehtoistyön koordinaattorinakin.

Uuteen vuoteen lähden avoimin 
mielin ja kuluneesta vuodesta jopa häm-
mästellen kuinka onnistuneesti raudat 
ovat pysyneet tulessa yhtä aikaa.
Olen Markus Happo, vanhuuseläke-
läinen. Varsinaisen työurani olen noin 
neljäkymmentä vuotta tehnyt peruskou-
lun erilaisissa opetustehtävissä ala-astella. 
Olen toiminut aikaisemmin Vaasan ort. 
seurakunnan valtuustossa 90-luvulla. 

Tuutha Siekii! Karjalaista kulttuuria 
Pohjanmaalla 2012 - kulttuuriprojektin 
vetäjänä olen toiminut ja nykyisin olen 
Kuortaneen Karjalaiset ry:n puheenjohtaja 
ja Pohjanmaan Karjalaseurojen piirihalli-
tuksen jäsen.

Olen naimisissa Marjan (os. Mylly-
mäki) kanssa ja meillä on kaksi aikuista 
poikaa Samuli 43 v. ja Matias 39 v. ja kuu-
si lastenlasta.

Mitään suuria toiveiden tynnyreitä en 
henkilökohtaisesti tarvitse. Toivon rauhaa 
maailmalle, terveyttä kaikille, tyyntä ja 
rauhallista elämää, että jokaisella lapsella 
maailmassa olisi joku turvallinen aikui-
nen lähellä.

Enpä osaa omilla onnistumisillani 
kehuskella, mutta ehkäpä onnistuin kerää-
mään metsistä aika runsaan marjasaaliin, 
josta ovat päässeet muutkin nauttimaan. 
Parasta kuitenkin on ollut, että olen on-
nistunut käymään aika usein kirkossa ja 
sieltä saadut vaikutukset ovat henkilökoh-
taisessa elämässäni olleet todella parasta.

**************

Karl Hamberg, olen ammatiltani metsäta-
lousinsinööri. Olen naimisissa ja minulla 
on kolme aikuista poikaa. Ammattiura-
ni aikana olen pääasiassa ollut metsäalalla. 
Viimeksi ostin luonnonsuolelualuei-
ta valtiolle. Olen myös ollut erilaisissa 
myyjätehtävissä. Tämän lisäksi olen ol-
lut tehtävissä, jossa olen suunnitellut ja 
toteuttanut vanhojen ja arvokkaiden ra-
kennusten peruskorjausta ja entisöintiä. 

Olen pitkään toiminut seurakunnan 
eri luottamustehtävissä. Olen useamman 

kauden ollut ja olen nytkin Maalahden 
kunnan ympäristölautakunnan puheen-
johtaja. Tänä vuonna olen vihdoin ja 
viimein saanut työskennellä omassa met-
sässä mitä olen pitkään toivonut. 

Tällä hetkellä haluaisin saada koulu-
tustani vastaavaa työtä. 

**************

Olen Eeva Simons, 40-vuotias kol-
men lapsen äiti Vaasasta. Minut valittiin 
toiseksi kaudeksi Vaasan seurakun-
nanvaltuustoon. Koulutukseltani olen 
tradenomi/assistentti ja viestintätie-
teiden kandidaatti. Olen tällä hetkellä 
osa-aikatöissä Datero ry:ssä, joka ylläpitää 
Vaasassa tieto-  ja viestintätekniikka-
keskusta erityisryhmille. Minulla on 
13-vuotias poika ja 10- ja 5-vuotiaat ty-
töt. Mieheni on tietokonealalla. Harrastan 
tanssia, ulkoilua ja liikuntaa. Olen myös 
Vaasan kaupunginvaltuutettu. Minulla on 
selkäydinvamma ja liikun pyörätuolilla. 

Ensi vuodeksi toivon rauhaa ja rak-
kautta sekä Vaasan seurakunnalle 
ikimuistoista juhlavuotta monine mielen-
kiintoisine tapahtumineen. Tänä vuonna 
olen ollut onnellinen uudesta, mukavasta 
työpaikastani.



Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
säätiön hallitus on päättänyt kuluvan 
vuoden apurahoista. Jaettava summa 
oli poikkeuksellisen pieni, vain 2.000 
euroa. Syynä on se, että säätiön keskei-
nen tulonlähde, ravintolana toimiva 
liikehuoneisto Oulussa oli vuonna 2014 
pitkään ilman vuokralaista. Sen löydyttyä 
noin vuosi sitten tilan remontointi vaati 
säätiöltä vielä merkittävän panostuksen.

Fil.kand. Kaisa Mönttinen Kajaa-
nista sai apurahan teologian maisterin 

opintojen loppuun suorittamiseen Jo-
ensuun yliopistossa. Ylioppilas Anna 
Lumisalmi Ivalosta sai tuen opiskeluun 
saamelaismusiikin linjalla Saamelaisten 
koulutuskeskuksessa. Kiuruveden 
lakkautettavan seurakunnan historiakirjan 
julkaisemista tuettiin myös. Kaikki 
apurahat olivat 500 euron suuruisia.

Yksi apurahapäätös oli ehdollinen 
ja ratkeaa lopullisesti myöhemmin. 
Kohde on fi l.kand. Niina Hampisen 
ja fi l. yo Eeva-Kaisa Vähänikkilän tai-

dehistorian alaan kuuluva tutkielma 
Oulun yliopistossa aiheesta Magdalan 
Marian esiintyminen sekä läntisessä 
että itäisessä kirkkotaiteessa.

Hiippakuntasäätiö on perustettu 
kauppias Veera Nikkilän testamenttiva-
roin vuonna 1988. Viime vuoden loppuun 
mennessä se on myöntänyt apurahoja ja 
tunnustuspalkintoja 89.000 euron verran. 
Säätiön hallituksen puheenjohtajana 
toimii fi l.tri Ahti Pyörnilä ja asiamiehenä 
kirjapainoneuvos Seppo Maskonen.

HIIPPAKUNTASÄÄTIÖN  
APURAHAT
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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

KIITOSAKATISTOS

CD-levy á 20 euroa Filantropia ry:n työn 
hyväksi + toimituskulut. 
Tilaus sähköpostilla fi lantropia@ort.fi  
tai tekstiviestillä 044 336 7064. 
Merkitse kappalemäärä, nimi ja osoite.

ORTODOKSISEN KIRKON 
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

JA LÄHETYSTYÖ 

Joulupaastokeräyksellä 
autetaan pakolaisia ja 
tuetaan työtä konfl iktialueilla.

Joulupaastokeräys  

Keräyslupa 2020/2013/3595. 
Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
1.1.2014–31.12.2015. Keräysvarat käytetään 
kansainväliseen työhön aineellisen hädän 
lievittämiseksi ja ihmisten perustarpeiden 
varmistamiseksi. Kuva: IOCC

www.fi lantropia.fi 

ORTODOKSISEN KIRKON 
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

JA LÄHETYSTYÖ 

Filantropian keräystili:
IBAN FI53 5480 0520 0233 08
BIC OKOYFIHH, viite 12454

Aika toimia
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Pyhä Henki ja rakennemuutokset

tekikin kuninkaan muotokuvasta ketun 
tai jonkin toisen eläimen kuvan!

Ihanne on siis jumalallinen, 
pyrkimykset puolestaan inhimillisiä. 
Yksin Jumala antaa armonsa, mutta 
armollisuutta vaaditaan – erityisesti 
muutoksissa – ihmisiltä toisiaan kohtaan. 

Ihmisten keskuudessa armollisuus 
ei ole vain papiston tai piispan oikeus, 
vaan ennen muuta kristittyjen keski-
näistä armollisuutta. Tätä armollisuutta 
tarvitsevat erityisesti hiippakunnan ja 
koko kirkon papisto kirkkokansalta 
– lehden toimitusta unohtamatta. 

Keskinäinen rakkaus on myös 
se asia, jonka tulisi erottaa hyvällä 
tavalla ja ilman vertailua kristityt 
muista, olla tunnistettava Kristus-ikoni 
pakolaisille, hädänalaisille ja muutoin 
elämänmuutosten pyörteissä painiville. 

Kristus syntyy – kiittäkää!

Ari Koponen & Maria Hattunen

Ortodoksisen perinteen suhde 
muutokseen on kaksijakoinen. Muutos 
on yksi muuttumattoman tradition 
jatkumisen elementeistä. Yhtäältä muutos 
pelottaa, toisaalta sen nojautuminen 
pysyvyyteen elävöittää ja lohduttaa. 

Käsillä oleva Paimen-Sanomat 
edustaa itsessään tätä periaatetta. Nyt 
sen toimitus on vaihtunut. Päätoimitta-
jana toimii tästä numerosta alkaen Ari 
Koponen ja toimitussihteerinä Maria 
Hattunen. Toimituksena toivomme, että 
tuttu lehti pysyy teille lukijoille tuttuna 
– samalla kuitenkin myös uudistuen.

Muutoksia tapahtuu myös hiippa-
kuntatasolla. Kiuruveden seurakunta on 
tässä numerossa mukana viimeistä kertaa. 
Tähän muutokseen on olemassa monia 
historiallisia ja rakenteellisia syitä, jotka 
tuntuvat olevan hyvin kaukana kirkon 
ylätasosta ja perimmäisestä tehtävästä. 
Ne on helppo leimata jonkinlaisiksi 
maailmassa toimimisen pyörteissä esiin-
tyviksi välttämättömyyksiksi.

Kirkon ylätaso on kuitenkin 
viime kädessä Pyhän Hengen toimintaa 
yhdessä ihmisten kanssa. Edellä 
mainittu muutoksen kaksijakoisuus on 
siten oleellisesti vapauteen kuuluvaa: 
voimme suhtautua muutokseen pelolla 
tai vastaanottaa sen lahjana, joka avautuu 
koko merkityksessään kanssakulkemi-
sena kohti uutta. Yksiselitteistä ei ole 
sekään mikä osa toiminnasta kuuluu 
Pyhälle Hengelle ja mikä puolestaan 
ihmisille. Vaihtuvat hiippakuntarajat 
ovat ihmisten piirtämiä, mutta koko-
naiskuvasta tulisi aina tulla ikoninen: 
siitä tulisi erottua Jumalan ihmiskasvot.

Kuva-ajatusta voi peilata myös 
varhaiskirkon isän Irenaeos Lyonilaisen 
ajatukseen siitä mitä kirkko on. Irenaeok-
sen mukaan kirkon kaikessa toiminnassa 
tulisi näkyä Kristus. Irenaeoksen mukana 
harhaoppiset olivat juuri niitä, jotka 
sotkivat keskenään tutut elementit saaden 
kuvan näyttämään joltakin aivan muulta: 
mosaiikkipalojen siirtely paikasta toiseen 
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