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Esipaimenen sanaEsipaimenen sana

A word from the Bishop

Metropoliitta Panteleimon

Herran päivä

Kirkon koulu
Kaste ja pääsiäinen

Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemus, on juhlien juhla ja riemujen riemu. Se on 
kristitylle uskon vakuutus ja sinetti myös oman kuoleman jälkeen tapahtuvasta 
ylösnousemuksesta. Pyhä apostoli Paavali toteaa: ”Mutta ellei Kristusta ole herätetty, 
silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne.” (1. 
Kor.15:14) Toivo yleisestä ylösnousemuksesta antaa voimaa kestää arjen elämän tuskaa. 
Se tuo siihen uskoa, toivoa ja mielekkyyttä. Ei kaikki päätykään haudan pimeyteen. 
Elämä jatkuu.

Ylösnousemuksen valoisa muisto ei pysähdy vain pääsiäisjuhlaan, vaan sävyttää koko 
kirkkovuotta. Jokainen sunnuntaipäivä on Kristuksen ylösnousemuksen, pääsiäisen, 
muistopäivä. Se on Herran päivä 1300-luvulla elänyt Tessalonikin arkkipiispa pyhä 
Gregorios Palamas opettaa siitä: ”Sunnuntaita, viikon ensimmäistä päivää, kutsutaan 
myös Herran päiväksi. Herralle se on omistettu, koska hän nousi tuona päivänä 
kuolleista. Näin hän antoi ennalta merkin ja vakuuden yleisestä ylösnousemuksesta, 
jolloin kaikki maallinen työ raukeaa. Pyhitä tuo päivä.”

Kuinka on meidän itse kunkin kohdalla, pyhitämmekö sunnuntain Herran päiväksi vai 
onko se meille samanlainen muiden arkisten päivien pitkässä ketjussa? Tänä päivänä 
yhteiskuntamme ei tue eikä kannusta sunnuntain pyhittämistä. Siitä ei puhuta eikä siihen 
rohkaista. Kirkkojen kellot kyllä kaikuvat pyhäaamuisin, mutta vain harva löytää sinne 
tiensä. Kenellä ei ole halua mennä yhteiseen jumalanpalvelukseen, kenellä on muuta 
tekemistä, mielestään tärkeämpää. Sunnuntain aamupäivästä kilpailevat seurakuntien 
kanssa tänään myös monet muut kirkonmenoja ehkä houkuttelevammat tilaisuudet. 
Ja jos perjantai-ilta on mennyt myöhäiseksi railakkaassa juhlimisessa, lauantai kuluu 
haavoja lääkitessä. Sunnuntai onkin sitten sopiva päivä käyttää kodin siivoamiseen 
uutta viikkoa odotellessa.

Seurakunnan yhteiseen rukoukseen menemme saadaksemme uutta hengellistä voimaa 
elämäämme. Ilman hoitoa sisäinen ihmisemme voi huonosti, sairastuu ja kuoleutuu. 
Siksi kirkko ja yhteinen jumalanpalvelus ovat kristitylle tärkeitä. Pyhä Gregorios 
opettaa: ”Mene Herran päivänä hänen huoneeseensa ja osallistu yhteisiin palveluksiin. 
Vilpittömällä uskolla ja puhtaalla omallatunnolla ota vastaan Kristuksen pyhä ruumis 
ja veri. Aloita uusi, entistä tunnollisempi elämä, uudista itsesi.”

Sunnuntain pyhittämiseen kuuluu myös hyvän tekeminen. Rukoukset ja anomukset 
kirkossa ovat arvokkaita, mutta siunauksen, hyvän mielen ja onnen saamme itsellemme 
myös hyvästä työstä lähimmäisellemme. Usko ja elämä kuuluvat yhteen. Toimintamme 
voi olla hyvinkin pientä, kuten omaisen ja tuttavan muistamista, taikka kädenpuristus 
ja hymy. Niiden vaikutus on kuitenkin suuri, sekä saajalle että antajalle. Se on kuin 
kevätauringon kirkas säde.

Siunattua Kristuksen ylösnousemusjuhlaa!

Christ is risen

Easter, the resurrection of Christ, is ”feast of feast, solemnity of solemnities”. For a chris-
tian it is an assurance of resurrection after one´s personal death. Holy Apostle Paul empha-
sizes: “And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith.” ( 1 
Cor. 15:14)

The hope of universal resurrection gives us strength to live through the challenges of our 
daily life. It delivers faith, hope and deep meaning in it.   

Pyhä isämme 
Konstantinopolin ja 
Uuden Rooman patriarkka 
Fotios  (k. 897) opettaa 
suuren lauantain 
saarnassaan: “Suuri ja 
ihmeellinen salaisuus! 
Kristuksen kärsimys, 
kuolema ja hauta tekee 
tyhjäksi maailmalliset 
himot, kuoleman ja 
Tuonelan!  Kristus kestää 
himojemme aiheuttamat 
julmat kidutukset 
palauttaakseen meille 
jälleen  ihmisyytemme 
alkuperäisen kauneuden. 
Vapahtajan hauta on 
tyhjentänyt ikiaikaiset 
haudat ja täyttänyt ne 
taivaallisilla alttareilla! 
Hänen hautansa kautta 
pahat  henget ovat 
menettäneet valtansa, 
sillä ‘pelastuksen sarvi’ 
(Luuk.1:69) on noussut 
ylös kuolleista.”

Kristuksen ylösnousemus on 
ortodoksisessa perinteessä 
“juhlien juhla”. Pääsiäinen 
merkitsee kuoleman, saatanan 
ja tuonelan tuhoamista, 
uuden ja iankaikkisen elämän 
alkamista Kristuksessa.  
Tyhjän haudan ihme on 
Kirkon uskon ja toivon 
kulmakivi. 
    Pääsiäinen on kirkon 
vanhin ja kunnianarvoisin 
juhla. Pääsiäinen on 
ortodoksisen kirkkovuoden 

keskus ja sydän. 
Varhaisimmat kirjalliset tiedot 
vuosittaisesta kristillisen 
pääsiäisen vietosta ovat 
peräisin toiselta vuosisadalta. 
Itse juhla on kuitenkin 
syntynyt jo apostolisella 
ajalla. 
    Vanhimmat kirjalliset 
lähteet kuvaavat pääsiäisen 
viettoa pitkäksi yölliseksi 
vigiliaksi ja juhlaksi, jota 
edelsi paasto. Kirkon 
alkuaikoina paikallisen 
tavan mukaan pääsiäisen 
viettämistä edelsi yhden 
tai kahden päivän paasto. 
Paasto laajeni jo 200-luvulla 
viikon mittaiseksi. Kirkon 
varhaiskaudet kristityt kokivat 
kirkon valmistautumisena ja 
täyttymyksenä Kristuksessa. 
    Kirkon varhaiskaudella 
kaste koettiin pääsiäisen 
mysteerioksi, ja pääsiäinen 
oli kirkon suuri kastejuhla. 
Kasteella on pääsiäisen 
luonne ja sisältö. Kaste 
on Jumalan valtakunnan 
pyhä salaisuus: Kristus 
on todella ylösnoussut 
ja antaa ihmisille uuden 
elämän mahdollisuuden. 
Kasteessa saatu uusi elämä 
julistaa ihmisen voimallista 
matkaa maailmasta Jumalan 
valtakuntaan. Jumalan 
valtakuntaa ei ole tarkoitettu 
niille, jotka laiskottelevat 
hengellisessä elämässä tai 
odottelevat toimettomina mitä 
elämässä tapahtuu. 
    Ensimmäisten vuosisatojen 
kristityt tiesivät, että 

Jeesuksen vanhemmat toivat vanhan juutalaisen perinteen 
mukaisesti hänet kahdeksan päivän ikäisenä ympärileikatta-
vaksi. Kristillisessä perinteessä ympärileikkauksesta luovut-
tiin jo apostolien aikana. Sen sijaan kahdeksannen päivän 
kohdalle kehittyi nimenanto, joka on kastetta – ihmisen 
henkilökohtaista pääsiäistä – edeltävä toimitus. Sunnuntaina 
27.1.2008 liturgian jälkeen, Ahon perheeseen syntynyt lapsi 
sai nimen Aadam samannimisen pyhittäjämarttyyrin mukaan. 
Nimenannon toimitti isä Raimo Kiiskinen. Kuvassa Aadam 
lepää Annamari Hirvosen sylissä. 
Kuva: Jukka Mäntymäki. 
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Kristus nousi kuolleistapääsiäinen oli heidän oman 
kasteensa muistamista, 
osallistumista ylösnousseen 
ja kuoleman voittaneen 
Kristuksen elämään. He olivat 
vakuuttuneita, että kaikki aika 
oli uudistunut, aivan kuten 
koko maailma oli uudistunut 
heidän omassa elämässään. 
He eivät kutsuneet 
uskoaan uskonnoksi vaan 
ilosanomaksi. He julistivat 
elämällään pääsiäisen 
ilosanomaa ja elivät todeksi 
kirkon uutena elämänä, 
Jumalan valtakunnan 
illattoman päivän odotuksena.
    Kristus tuhosi 
ylösnousemuksessaan 
ihmisen vanhan luonnon, 
synnin ja kuoleman.  Kirkko 
kutsuu meitä tekemään 
Jumalan siunaamaa 
lähetystyötä eli osallistumaan 
Kristuksessa Jumalan 
voittoon maailmasta. 
    Pyhä ehtoollinen 
muistuttaa meitä kaikkia 
yhdistävistä siteistä ja 
kehottaa meitä hylkäämään 
itsekkyytemme.  Kristuksen 
ylösnousemusjuhla osoittaa, 
että Jumala asettuu kärsivän, 
hylätyn ja mitättömän 
ihmisen asemaan. Siinä on 
Jumalan käsittämättömän 
rakkauden salaisuus.
    Kuolleista ylösnoussut ja 
iankaikkisesti Isän kunniassa 
oleva Kristus kuuluu historian 
jokaiseen päivään, jokaiseen 
silmänräpäykseen, koska 
hän elää ja on lupauksensa 
mukaisesti kanssamme nyt ja 
aina. Ylösnousemuksen ilo on 
pyhä salaisuus, joka meidän 
on opittava kokemaan, mutta 
me voimme kokea sen vain 
jos ensin olemme oppineet 
ristin murhenäytelmän.
    Noustaksemme ylös 
kuolleista meidän on kuoltava 
Kristuksessa. Meidän on 
kuoltava kahlehtivalle 
itsekkyydelle, peloille 
ja kaikelle, mikä tekee 
maailman ahtaaksi, kylmäksi, 
köyhäksi ja julmaksi.  Ilman 
ristin kuolemaa ei ole 
ylösnousemusta, joka on iloa 
jälleen löydetystä elämästä, 
iloa Jumalan elämästä, jota 
kukaan tai mikään ei voi ottaa 
kirkon uskollisilta jäseniltä 
pois.
    Kirkon jäsenten katumus 
heijastaa Kristuksen 
ylösnousemuksen 
iloa, johon kätkeytyy 
ihmiselämän tuskan ja 
särkyneisyyden moninainen 
kirjo. Kun Kristus ilmestyi 
ylösnousemuksensa 
jälkeen Tuomaalle, Hän ei 
osoittanut tälle parantuneita 
ja hoidettuja haavoja, vaan 
sanoi: ”Ojenna sormesi: tässä 
ovat käteni. Ojenna kätesi 
ja pistä se kylkeeni. Älä ole 
epäuskoinen, vaan usko.” 
(Joh. 20:27)
    Kristus nousi kuolleista 
haavoineen, ja myös 
meidän on noustava 

kuolleista haavoinemme. 
Kirkon katumus merkitsee 
ihmiselämässä kuolemaa 
ja elämää.  Katumus 
merkitsee ihmisen kuolemista 
Kristuksessa synnille, 
mutta myös uuden elämän 
vastaanottamista Jumalalta.
    Kirkon pyhät ihmiset ovat 
elävä pääsiäinen, he antavat 
meille mahdollisuuden 
kantaa suurta viikkoa läpi 
kirkkovuoden. Heissä elää 
ristin ja ylösnousemuksen 
ykseys, Kristuksen persoona. 
He kulkevat vuosisadasta 
toiseen tietäen, että Kristus on 
heille ennalta kertonut, että 
tässä maailmassa heillä on 
oleva surua, mutta Jumalan 
valtakunta on oleva heidän. 
    He kulkevat raskaita 
ristejä kantaen vihattuina 
ja hyljeksittyinä Kristuksen 
totuuden ja nimen tähden. 
He seuraavat Kristusta, joka 
hyväksyi mahdottoman 
kuoleman jakaakseen 
meidän kanssamme kaiken 
inhimillisen tilamme murheen 
ja tuskan. 
    Kirkon pyhät ihmiset 
kutsuvat meitä, yhä todistavat 
elämällään Kristuksessa, että 
Kristus, pääsiäisen mysteerio 
elää - elämänlanka ei ole 
katkennut.

Isä Jarmo Hakkarainen

Pääsiäinen on Kristuksen 
ylösnousemuksen valoisa 
juhla. Olemme päässeet 
synnin pimeydestä ja 
orjuudesta. Kristus pelasti 
maailman ja meidät ih-
miset ristinkuolemallaan 
ja ylösnousemuksellaan. 
Hän saattoi ennalleen 

Jumalan ja ihmisen väli-
sen suhteen, joka särkyi 
paratiisin syntiinlankee-
muksessa. 

Meillä kristityillä ei ole enää 
kuolemaa. Omalla kuolemal-
laan Kristus voitti kuoleman 
ja antoi meille iankaikkisen 
elämän. Tätä me riemulla 
juhlimme pääsiäisenä ja ilolla 
ei ole rajoja. Laulamme yhä 
uudestaan nopealla tempolla 
pääsiäisen troparia: ”Kristus 
nousi kuolleista, kuolemalla 
kuoleman voitti ja haudoissa 
oleville elämän antoi.”
    Vietämme piinaviikolla ris-
tin pääsiäistä, joka huipentuu 
pitkäperjantaina Jeesuksen 
kuolemaan ristillä. Tätä muis-
telemme ehtoopalveluksessa 
iltapäivällä, kun hautauskuva 
kannetaan keskelle kirkkoa. 
Iltakirkossa osallistumme 
Hänen hautaamiseensa, kun 
hautakuva kannetaan kirkon 
ympäri ja Vapahtaja lasketaan 
kallioon hakattuun hautaan. 
Sunnuntaiyönä ylösnou-
semuksen pääsiäisenä me 
kiiruhdamme ristin perässä 
seurakuntalaisten yhteises-
sä saatossa kirkon kiertäen 
Kristuksen tyhjälle haudalle. 
Pappi kuvaten enkeliä aukai-
see kirkon oven eli vierittää 
kiven hautakammion suulta. 
Kallioon hakattu hauta on 
tyhjä. Seisomme pääsiäisyön 
kirkossa suuressa hautaluolas-
sa alttarin ikään kuin tyhjän 
pienen Jeesuksen hautaluolan 
edessä. Vähitellen kirkko-
lauluja kuunnellessamme 
ymmärrämme jotakin tästä 
koko maailmaa koskettavas-
ta tapahtumasta, Kristuksen 
suuresta teosta ja kuoleman 
voittamisesta. Alttaripöydällä, 

Jeesuksen hautapaaden päällä, 
on kuva käärinliinoista, johon 
on heijastunut ylösnousseen 
Kristuksen ikoni. Kuolemaa 
ei enää ole ja elämä hallitsee. 
Kristus nousi kuolleista!
    Kuitenkin, vaikka kuole-
maa ei enää ole, kristittyinä 
me tiedämme, että ruumiin 
kuolema on meille välttämä-
tön tapahtuma matkallamme 
ylösnousemukseen ja ian-
kaikkiseen elämään. Samoin 
kuin jyvän pitää kuolla, että 
siitä kasvaisi uusi elämä, niin 
on myös ihmisen kohtalo. 
Ortodoksinen kirkko opet-
taa, että Kristukseen uskova 
ihminen on osallinen hänen 
antamastaan iankaikkisesta 
elämästä ja hänen sielunsa 
on ikuinen Kristuksessa. 
Kristuksen ulkopuolella ei 
ole elämää. Myös ihmisen 
kirkastunut ruumis nousee 
haudasta ja liittyy sieluun, 
kun Kristus tulee viimeisinä 
aikoina uudestaan maailmaan 
kirkkaudessa enkeltensä 
ympäröimänä. Tämä maan-
päällinen elämä on lahja Ju-
malalta ja se valmistaa meitä 
ikuisuutta varten. Me saamme 
nauttia tästä elämästä, sen 
suruista ja iloista, Jumalan 
armosta ja Jumalaa kiittäen. 
Kirkon pyhät isät opettavat, 
että jokainen kärsimys, sai-
raus ja tuska, liittää eli tekee 
meidät osallisiksi Jeesuksen 
kärsimyksiin, kun me vain 
kannamme ne nöyrästi Juma-
laa kiittäen. Olemme kärsi-
mystemme kautta osallisia 
Kristuksen kärsimyksistä 
ja olemme osallisia hänen 
ylösnousemuksestaan. Ilman 
koettelemuksia me emme 
kasva ihmisinä kohti pyhyyt-
tä. Ilman kärsimystä ei ole 

ylösnousemusta ja kirkkautta. 
Tiedämme, että kuoleman 
jälkeen alkaa todellinen elä-
mä ylösnousseen Kristuksen 
luona taivaan valtakunnassa. 
Alkaa kahdeksannen päivän 
aika, taivaan valtakunnan aika 
eli iankaikkisuus, jota me 
pääsiäisenä vietämme ilolla ja 
riemulla kirkoissamme.
    Meidän kaikkien kristitty-
jen tehtävä on viedä ylösnou-
semuksen ilosanomaa eteen-
päin. Tämä sanoma lähti heti 
”Aamun koitossa” Kristuksen 
ylösnousemuksen jälkeen 
tyhjältä haudalta ympäri 
maailman. Mutta vieläkään 
kaikki ihmiset eivät ole siitä 
kuulleet tai kaikki eivät siihen 
vielä usko. Ilosanoma ei ole 
koskettanut heidän sieluaan, 
meillä täällä Suomessakaan. 
Sen tähden meidän on tois-
tettava pääsiäisaikana, 40 
päivää, iloista tervehdystä 
” Kristus nousi kuolleista 
- Totisesti nousi! ” kodeis-
samme, työpaikoillamme, 
puhelimessa puhuessamme 
ja kaikkialla liikkuessamme. 
Kirkon vanha perimätieto 
kertoo, miten yksi mirhan-
tuojanaisista,  Magdalan 
Maria, vei Kristuksen tyhjältä 
haudalta ylösnousemuksen 
viestin keisari Tiberiukselle ja 
antoi hänelle punaiseksi maa-
latun kananmunan todisteena 
ylösnousemustapahtumasta. 
Kalliohaudan sisällä oli elä-
mä, samoin kuin kananmunan 
kuoren sisällä on elämä. Jee-
sus kärsi verisesti ruoskimi-
sen ja ristin päällä kuoleman 
maailman elämän puolesta. 
Tästä tulee pääsiäisajan 
punainen väri ja valkoinen 
tulee ylösnousemuksen va-
losta. Kristus nousi kuoleman 
voittajana haudasta kirkastu-
neessa ruumiissa läpi kallion. 
Enkeli vieritti pääsiäisaamuna 
kiven haudan suulta ja hauta 
oli tyhjä. Punainen kananmu-
na ylösnousemuksen todistee-
na on tänäkin päivänä vahva 
perinne maailman laajuisessa 
ortodoksisessa kirkossa. 
Se kertoo antajan ilosta ja 
julistaa maailman tärkeim-
män viestin: Kristus nousi 
kuolleista! Siihen vastaamme 
uskoen: Totisesti nousi!
    Tule Sinäkin kotikirkkoosi 
hakemaan pääsiäisyönä tämä 
punaiseksi maalattu pääsi-
äismuna ja osallistu ylösnou-
semuksen pyhään riemuun 
kirkkoperheesi kanssa.
    Toivotan Sinulle ja kaikil-
le rakkaillesi ylösnousseen 
Herramme siunaamaa hyvää 
pääsiäisaikaa!

Isä Antero Petsalo
Kiuruveden ortodoksisen 

seurakunnan paimen

Mirhantuojanaiset Kristuksen haudalla. Kreikkalainen ikoni vuodelta 1982.
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Rämeet Lapin valloittajinaRämeet Lapin valloittajina

Kirkolliskokousedustaja Kirkolliskokousedustaja 
Raimo RämeRaimo Räme

Hiippakuntakeskuksen 
vastaanottosalissa 
sijaitsee edesmenneen 
piispa Aleksin 
sohvakaluste, joka 
siirtää luontevasti 
ajatukset kirkon 
lähihistoriaan ja luo 
nostalgisen tunnelman. 
Pitkäaikainen kirkollinen 
vaikuttaja, Raimo 
Räme istahtaa erääseen 
näistä historiallisista 
nojatuoleista ja luo 
katsauksia menneeseen ja 
visioi tulevaa kirkollista 
elämää. 

Insinööri Räme on syntynyt 
vuonna 1932 Petsamossa. 
Kotiseudusta on jäänyt 
monenlaisia muistikuvia. 
Raimo Räme kertoo 
muistavansa hyvin Petsamon 
luostarin veljestön ja isänsä, 
rovasti Yrjö Rämeen, 
lämpimän kanssakäymisen. 

- Tämä lämpö ihastutti minut 
jo lapsena luostareihin.

Sielunpaimenena toimineen 
isänsä hengellisenä perintönä 
Raimo pitää lapsuudessa 
istutettua rakkautta 
kirkossa käymiseen. Myös 
hänen myöhempi intonsa 
työskennellä kirkon hyväksi 
on isältä saatua. Räme 
mainitsee oppineensa 
isältään myös rakkauden 
kolttakansaan. Sota-ajoilta 
puolestaan löytyy sanonta 
joka tarttui rovasti Yrjöltä 
pojan mieleen.   

- Isäni usein toisteli 
suruviestien kuullessaan: 
”Ollos iäti muistettu 
sinä autuuteen kutsuttu.”  
Tämän lausahduksen usein 
kuulin ja se jäi syvällisenä 
rukoushuokauksena 
mieleeni. 

Rakkaat syntymäseudut 
kuitenkin luovutettiin 
jatkosodan jälkeen 
Neuvostoliitolle. 
Evakkotaipaleelle saakka 
isä Yrjö Räme toimi 
ortodoksisen väestön 
pappina. Ollessaan 
seitsemänvuotias 
pikkupoika, Raimokin 
joutui kohtaamaan kodin 
jättämisen tuskan. 

- Evakkoajat olivat ankeat. 
Aamulla klo 6.00 venäläiset 
pommikoneet lensivät 
yltämme. Ne olivat matkalla 
pommittamaan. Samana 
päivänä lähdimme karkuun.

Rämeen perhe joutui 
jättämään kotinsa vuonna 
1939 mutta pääsi palaamaan 
vuotta myöhemmin 
Petsamoon. Poliittinen 
tilanne oli kuitenkin levoton 
ja onni kotiinpaluusta jäi 

lyhyeksi. Uusi evakkomatka 
seurasi vuonna 1941. Tämän 
lähdön yhteydessä rovasti 
Yrjö jäi sotilaspastoriksi 
hoitamaan hengellisiä 
tehtäviä sekä kaatuneiden 
evakuointikeskusta. Muu 
perheen lähti liikkeelle 
ilman isää. 

Petsamolaisten ja kolttien 
pakomatkat suuntautuivat eri 
kohteisiin. Osa sijoitettiin 
eri puolille Lappia ja toiset 
Kalajoelle. Viimeisin 
evakkotaival muodostui 
käänteen tekeväksi. Koti 
jäi lopullisesti uuden rajan 
taakse. Sodan päätyttyä 
Karjalan ja Petsamon 
luovuttaminen merkitsi 
kaikilla eri elämän osa-
alueilla suuria muutoksia. 

- Tuolloin isäni laitettiin 
Kalajoelle kolttien ja 
lappilaisten papiksi.

Kolttien evakko-osa 
osoittautui erityisen 
ankeaksi. Heidän lopullinen 
sijoittumispaikkansa Inariin 
löytyi vasta vuonna 1946, 
kaksi vuotta Petsamon 
alueen luovutussopimuksen 
teon jälkeen. 

Kirkon katastrofi aika 

Sodan jälkeinen aika oli 
synkkä. Pommitusten 
jälkiä korjattiin, armeijaa 

kotiutettiin, evakkojen 
sijoitusasioita tarkistettiin, 
leskien- ja orpojen 
hoivaorganisaatiota 
rakennettiin. 
Fyysinen ja henkinen 
jälleenrakentaminen oli 
täynnä haasteita.  
    Myös Suomen 
ortodoksinen kirkko oli 
hetkessä joutunut muiden 
mukana sodan vuoksi 
vaikeaan tilanteeseen. 
Luovutettujen alueiden 
myötä kirkko oli 
menettänyt suurimman osa 
omaisuudestaan rajan taakse. 
Myös seurakuntien aluejako 
piti miettiä uudelleen. 
    Siinä yhteydessä syntyi 
Lapin ortodoksinen 
seurakunta. Se käytännössä 
muodostui entisistä 
Petsamon seurakunnan 
ja Karjalan seurakuntien 
jäsenistä. Raimo Rämeen 
isästä, rovasti Yrjöstä, tuli 
tämän vanhoille pohjille 
rakennetun, ”uuden” 
seurakunnan sielunpaimen. 
Isä Yrjö jättikin hyvin syvät 
jäljet lappilaisten ja kolttien 
sydämiin.  Hän kulki heidän 
rinnallaan vaikeimpinakin 
sodan ja uudelleen 
kotouttamisen hetkinä. 
Nykyisistä koltista isä Yrjö 
on Raimo Rämeen mukaan 
kastanut lähes kaikki.

- Minulla on myönteiset 
sympatiat kolttia kohtaan. 

Jo nuorena poikana 
liikkuessani isän kanssa mm. 
Sevettijärvellä olin kolttien 
kanssa paljon tekemisissä. 
He ovat hyvin hartaita 
ihmisiä.  

Halveksuntaa 
ja ryssittelyä 

Kansakoulun Raimo 
Räme kävi Kuopiossa. 
Ortodoksisia uskontotunteja 
piti kirkkoherra Vilho 
Hokkinen.  

- Kun tulin niiltä tunneilta 
pois,  niin koulukavereiden 
mielestä olin ”ryssä”  ja sen 
jälkeen yleensä  luokan isoin 
poika pieksi siitä hyvästä.  
Tällainen kohtelu siihen 
aikaan ei ollut harvinaista.
 
Räme kertoo, että hänen 
poikansa kouluaikana 
1960-luvun lopulla 
oli havaittavissa 
samansuuntaisia ilmiöitä.
  
- Tämä on mielestäni syynä 
muun muassa siihen, minkä 
vuoksi jotkut eivät halunneet 
kastaa noina aikoina lapsiaan 
ortodokseiksi. Taustalla 
oli lasten suojelullinen 
näkökohta!

Raimo Räme valmistui insi-
nööriksi ja on työskennellyt 
tielaitoksella. Hän naurahtaa 
ja toteaa perheensä olevan 

todellinen Lapin valloittaja-
suku aivan kirjaimellisesti.
 
- Isäni on ollut kolttien 
pappina. Minä puolestani 
olen rakentanut mm. kolt-
ta-alueille teitä, sillä olin 
ensimmäisten Lapin teiden 
rakennusvaiheessa siellä 
työpäällikkönä. Poikani 
oli puolestaan Näätämössä 
vartioaseman päällikkönä. 
Kolmessa sukupolvessa 
olemme olleet pohjoista osaa 
maastamme rakentamises-
sa. Lappi on siis Rämeillä 
valloitettu! 

Hiippakuntasäätiö – 
merkittävä instrumentti

Raimo Räme on ollut mu-
kana Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiön toi-
minnassa sen perustamisesta 
lähtien, lähes parikymmentä 
vuotta. Hän jättäytyi pois 
toiminnasta vasta viime 
vuonna. Säätiö edistää ja 
tukee suomalaisen orto-
doksisen kulttuuriperinteen 
säilymistä, avustaa ortodok-
sisen kulttuurin ja teologian 
opiskelua ja tunnetuksi teke-
mistä hiippakunnan alueella. 
Se auttaa myös alueensa 
ortodoksisia vähemmistöjä, 
kuten kolttakansaa.

- Säätiö tekee todella arvo-
kasta ja merkittävää työtä. 
Idea sen perustamisesta tuli 
arkkipiispa Leolta, silloi-
selta Oulun metropoliitalta. 
Hän perusti säätiön myö-
hemmin myös Helsinkiin ja 
Kuopioon. Arkkipiispa Leo 
on keskeinen hahmo sää-
tiötoiminnan käynnistymi-
sessä kirkossamme. Haluan 
mainita myös toimitusjohtaja 
Seppo Maskosen, joka on 
ollut myös hyvin merkittävä 
Oulun hiippakuntasäätiön 
kehittäjä. 

Suuria kirkollisia 
linjanvetoja

Insinööri Räme on vaikut-
tanut kirkollishallituksen 
maallikkojäsenenä ja varajä-
senenä yhteensä 15 vuotta. 
Vuosi 1978 aloitti myös 
kirkolliskokousuran. Tosin 
viimeksi mainitun edusta-
minen ei ole ollut yhtäjak-
soista. Väliin on tullut ns. 
sapattivuosia kun edustajaa 
vaihdettiin vuorovuosin: 
ensin Oulun ja Lapin seura-
kuntien kesken, myöhemmin 
Lapin ja Kajaanin seurakun-
tien kesken.
    Raimon Rämeen toimi-
kausille on sattunut suuria 
kirkollisia linjanvetoky-
symyksiä. Autonomia- ja 
autokefalia -keskustelut 
olivat pinnalla 1970-luvulla 
ja pappiskoulutuksen kehit-
täminen väritti 1980-lukua. 
Molempiin liittyi tiukkojakin 

Kuva: Jukka Mäntymäki
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ajatusten vaihtoja. Pohdin-
tojen tulokset ovat tänään 
myös kaikkien nähtävillä. 
Autokefalia -haaveiden 
vuoksi kahden hiippakunnan 
sijasta niitä on kolme ja pap-
piskoulutus siirtyi Kuopion 
pappisseminaarista Joensuun 
yliopistoon.  

- Myös Valamon jatkuminen 
oli 1970-luvulla  pohdinnas-
sa. Veljestö oli kutistunut 
pieneksi. Nykyisten metro-
poliittojen,  Panteleimonin 
ja Ambrosiuksen aktiviisuus 
sai luostarin uuteen nousuun.  
Myös viininvalmistuspäätös 
toi talouspohjaa luostarille. 

Metropoliittojen 
valintoja

Uuden arkkipiispan tai 
metropoliitan valinta mer-
kitsee kirkolle ”hengellisen 
ja  toiminnallisen sydämen” 
valintaa. Hänen persoonan-
sa, tapansa toimia ja kykyn-
sä luoda hengellisen kasvun 
ilmapiiriä ovat merkittäviä 
asioita paikalliskirkon koko-
naisuudelle. Raimo Räme on 
saanut olla useinkin mukana 
näissä ”kirkon sydämen” 
eli metropoliittojen valinta 
tilanteissa. 

- Joskus on käynyt niinkin, 
että joku ehdokkaista on 
saanut vain yhden äänen 
enemmän ja tullut valituksi. 
Olen usein hämmästellyt 
miten rauhallisesti valinnan 
jälkeen ”hävinnyt” osapuo-
li on asiaan suhtautunut. 
Koskaan ei ole ollut mitään 
draamaa näissä valinnois-
sa. Kirkonmiehet uskovat 
johdatukseen näissäkin 
asioissa ja jatkavat asioissa 
rauhallisin mielin eteenpäin. 
Pulinat ovat jääneet valinto-
jen jälkeen pois. Kokemus 
ja virkavuodet hyvin pitkälle 
näyttävät ratkaisevan piispo-
jen vaaleissa. 
   
Analyysejä piispoista

Räme on myös kirkollisen 
luottamustoiminnan kautta 
oppinut henkilökohtaisesti 
tuntemaan esipaimenia. 
Suomen ortodoksisen 
kirkon ensimmäinen 
arkkipiispa Herman, joka 
toimi virassaan vuosina 
1925-1960, liittyy Raimon 
lapsuuden muistoihin. 
Arkkipiispa sattui käymään 
kerran Petsamossa 
seurakuntatarkastuksella 
samaan aikaan kun pikku 
Raimokin sattui paikalle. 
Hermanista jäi pienelle 
pojalle hyvin sympaattinen 
kuva. 

- Meidän lasten mielestä 
hän oli kiltin näköinen setä. 
Kunnioitan häntä. 

Hermanin jälkeen arkki-

piispan istuimelle valittiin 
Paavali. Sota-aikana pappis-
munkki Paavali toimi soti-
laspappina sekä sotavankien 
sielunhoitajana. 

- Hän  oli isän kanssa hyvä 
kaveri. Paavali kävi Petsa-
mossa usein samoilemassa ja 
kalalla. Hän oli erinomaisen 
sydämellinen ihminen. 

Pyytäessäni insinööri Rä-
meeltä yhden sanan luonneh-
dintoja menneistä ja nykyi-
sistä esipaimenistamme hän 
hymyilee. Pienen pohdinnan 
jälkeen syntyy seuraavanlai-
nen tulos.
 
Nikean metropoliitta Jo-
hannes – patriarkka. Piispa 
Aleksi – saarnamies, vaati-
maton, nöyrä. Metropoliitta 
Tiihon – hyvä saarnamies. 
Arkkipiispa Leo – Oulun 
hiippakunnan piispana 
ihmisläheinen. Metropoliitta 
Ambrosius – talousmies. 
Metropoliitta Panteleimon 
– saarnamies. Joensuun piis-
pa Arseni – aktiivinen.

Piispa-analyysi synnyttää 
yllättäen insinöörin mielessä 
muistoja nykyisestä metro-
poliitasta. 

- Nuori, Uuden Valamon 
munkki Panteleimon oli 
hyvin ystävällinen. Mieleeni 
jäi  hänen suuri rakkautensa 
kukkia kohtaan. Yleensä 
jos luostarin pellolla näki 
jonkun kuokkimassa – se oli 
Panteleimon. Hän oli ahkera 
työihminen. Luulen, että ne 
vuodet olivat hänelle  hyvin 
arvokkaita. 

Kolttien asia – sydämen 
asia

Kun puhe tavalla tai toisella 
kääntyy kolttakansaan, 
Rämeen silmiin syttyy 
tuike. Koskettelemme 
selvästikin hänelle tärkeää 
asiaa. Kolttasaamelaisten 
uuden elämän alku 
sotapakolaisina jäi 1940-
luvulta lähtien heikoille 
kantimille suhteessa 
muihin evakkoihin. 
Tämän asetelman vuoksi, 
monenlaisten vaiheiden 
jälkeen perustettiin 
vuonna 1973 Koltta-asiain 
kannatusyhdistys. Se 
syntyi kolttien käytännön 
elämän tukemista varten.  
Taloudellisen tukensa 
toimintansa turvaamiseen 
yhdistys on saanut 
pääsääntöisesti Raha-
automaattiyhdistykseltä, 
eri säätiöiltä, lahjoituksina 
ja Ortodoksiselta 
kirkkokunnalta. Raimo 
Räme on ollut tiiviisti 
mukana kolttien tukemisessa 
ja viimeisten vuosien 
aikana myös yhdistyksen 
puheenjohtajana.   

Tulevaisuuden visioita

Raimo Räme muistuttaa, että 
Vanhan Valamon ikoneita 
evakuoitiin sodan jaloista. 
Niistä osa on sijoitettu Uu-
teen Valamoon mutta myös-
kin eri seurakuntiin. Räme 
huomauttaa, että ikonit ovat 
äärettömän arvokkaita juuri 
historiallisuutensa vuoksi. 
Hän haluaa pysäyttää ny-
kyortodokseja pohtimaan 
näiden rukouksia inspiroi-
vien pyhien maalausten 
tulevaisuutta.
 
- Miten nämä vanhat ikonit 
ovat taltioitu esimerkik-
si vanhoissa tsasounissa? 
Toivottavasti kirkkokunta 
aktiivisesti on näiden säily-
tyshankkeissa mukana. 

Räme ei halua jäädä 
kuitenkaan haikailemaan 
menneeseen. Tulee 
hyväksyä, että kulttuuri 
on kaiken aikaa liikkeessä 
ja muuttaa asioita. Hän 
muistuttaa, että viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden 
aikana tässä suhteessa 
myös Ortodoksisen kirkon 
asema yhteiskunnassa on 
muuttunut. Kehityssuunta on 
ollut myönteinen. 

- Luulenpa, että karjalaisuus 
häviää vähitellen 
kirkostamme. Ortodoksisuus 
saa yhä enemmän läntisen 
ja suomalaisen kulttuurin 
piirteitä säilyttäen silti 
traditionsa. Tämä on 
mielestäni hyvä asia, sillä 
silloin keskusteluyhteyden 
löytäminen erilaisten 
kulttuurien kesken syvenee. 
Ei tule kaivautua liiaksi 
omiin poteroihin. 

Räme katsoo myös reaali-
tilanteeseen kirkossamme. 
Hänen mielestään ortodok-
sisia seurakuntia on edelleen 
liikaa. 

- Taloudelliset resurssit tulee 
huomioida. Mottonani on: 
”vähemmän seurakuntia, 
enemmän pappeja.”

Kirkolliskokousedustaja 
kaipaa kirkossa myös 
uudistusta ihmisten 
kanssakäymisten ja 
kirkollisen opetuksen 
suhteen. 

- Monelle kirkkoon tulemi-
nen on suuri kynnys. Tätä 
pitäisi helpottaa jollakin 
matalan kynnyksen toimin-
nalla jossa olisi mainittuja 
elementtejä mukana.  

Jukka Mäntymäki

 

Arkkipiispa 
Leo 

60 vuotta
Arkkipiispa Leon 

60-vuotisjuhlat 
Kuopiossa 6.6. ja 8.6.2008

Arkkipiispa Leon 60-vuotis-
syntymäpäivää juhlitaan kir-
kon keskustalossa Kuopiossa 
(Karjalankatu 1) perjantaina 
6.6.2008 klo 9.00 arkkipiispa 
Leon toimittamalla liturgi-
alla sekä klo 12.00 alkavalla 
onnittelujen vastaanotolla. 
    Seurakunnille ja järjes-
töille on varattu perjantaille 
mahdollisuus onnitteluihin. 
Syntymäpäiväonnittelujen 
vastaanotolle voi varata ajan 
arkkipiispan kansliasta (puh. 
0206 100 230, karjalan.hiip-
pakunta@ort.fi ).
    Arkkipiispan toivomukses-
ta mahdolliset muistamiset 
Karjalan hiippakunnan sää-
tiön arkkipiispa Leon nimeä 
kantavaan lasten ja vanhusten 
rahastoon. Säätiön tilinumerot 
ovat Kuopion Osuuspankki 
560005-2219190, Nordea 
Pankki 107830-234046, Sam-
po Pankki 800010-71031943. 
Tiedonanto-osaan onnittelijoi-
den nimet.
    Arkkipiispa Leo toimit-
taa liturgian myös Kuopion 
Pyhän Nikolaoksen katedraa-
lissa sunnuntaina 8.6.2008 
klo 9.00. Liturgian jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntasalis-
sa, Snellmaninkatu 8.
    Lisätietoja arkkipiispan 
kansliasta, p. 0206 100 230,  
sekä kevään aikana kirkon 
nettisivuilta www.ort.fi 

Joensuun piispa Arseni
syntymäpäivätyöryhmän 

puheenjohtaja

Oulun ortodoksisen hiip-
pakunnan säätiö julistaa 

haettavaksi

Apurahoja
yhteen tai useampaan kohtee-
seen, yhteensä enintään 5000 
euroa.

Anomuksen ja sen perustelu-
jen tulee olla säätiön tarkoi-
tukseen sopivia.  Hankkeen 
tulee siten edistää ja tukea 
suomalaisen ortodoksisen 
kulttuuriperinteen säilyttä-
mistä tai avustaa ortodoksi-
sen kulttuurin ja teologian 
opiskelua, tutkimusta ja 
tunnetuksi tekemistä Oulun 
ortodoksisen hiippakunnan 
seurakuntien alueella. Hanke 
voi myös tukea ortodoksisten 
vähemmistöjen kuten erimer-
kiksi kolttakansan henkisiä ja 
sosiaalisia pyrintöjä.
    Lisätietoja antavat säätiön 
hallituksen puheenjohtaja, 
fi l. tri Ahti E. Pyörnilä, puh. 
050-382 6669 sekä asiamies, 
toimitusjohtaja Seppo Masko-
nen, puh.  044-737 0301.
    Anomukset lähetetään asia-
miehelle osoitteella Parrastie 
11, 90560 Oulu viimeistään 
31. maaliskuuta 2008.

Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiö

Kempeleen 
tiistaiseura

Kevään 2008 toimintaillat

Ti 25.3.2008 klo 18.30  
Ritva ja Tapio Stillillä, Olli-
lantie 35, 90440 Kempele

Ti 22.4. 2008 klo 18.30  
Lea ja Pentti Idillä, Talitiai-
sentie 3, 90440 Kempele

Ti 20.5. 2008 klo 18.30 
Raisa ja Lauri Vihavaisel-
la, Pellonpolku 3 D, 91800 
Tyrnävä

Seura kokoontuu vuonna 
2008 Karvoskylän ortodok-
sisessa kirkossa klo 18.00 
seuraavina päivinä: 

8.4., 6.5., 7.10. ja 4.11.

Ohjelmassa rukoushetki ja 
keskustelua hengellisistä 
teemoista.

Kalajokilaakson 
tiistaiseura

Syvemmälle 
kirkon traditioon 
Oulun seurakunnassa jatkuu 
raamatunlukupiiri. Ryhmä 
tutustuu Johanneksen 
evankeliumiin pohtien, 
keskustellen ja opiskellen 
sen opetuksista kirkon 
tradition valossa. Mukaan 
tarvitset Raamatun ja 
muistiinpanovälineet. Piiri 
kokoontuu Oulun Heinätorin 
ev.lut. seurakuntatalolla, 
Aleksanterinkatu 71, 
kerhohuone 1. Piiri 
kokoontuu seuraavina 
lauantai-iltapäivinä 
klo 16.00: 15.3., 29.3., 
12.4., 19.4., 17.5., 24.5. 
Keskustelujen päätteeksi 
siirrytään katedraalin 
vigiliaan. Piiriä vetää 
hiippakuntasihteeri Jukka 
Mäntymäki, p. 040 861 
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Puhdas valkea lumi

Kajaanin kirkkoherran juhla

Puhdas valkea lumi, 
kevätauringon tyrmäävä 
kirkkaus ja tuntureilta 
laajalti aukeava Lapin 
maisema. Siinä takuu-
varma yhdistelmä, joka 

saa etelän rapaisilta teiltä 
tulevat turistit lumoihinsa.

Elämme sitä vuodenaikaa, 
joka kerää liikkuvan ja rahak-
kaan väen tänne pohjoiseen 
vuosi vuoden jälkeen. Toiset 
tulevat rinteille laskettele-
maan auringon kilossa ja 
ihmisten paljoudessa. Toiset 
tulevat hiihtämään omia latu-
jaan selkosten hiljaisuudessa. 
Kaikki kuitenkin tulevat 
keräämään voimia ja latautu-
maan Lapin luonnosta ja sen 
antimista. Valkean lumen ja 
luonnon puhtaudessa monet 
sanovat kokevansa suorastaan 
pyhyyttä.
    Tätä kirjoittaessa elämme 
vielä suuren paaston aikaa. 
Pian on kuitenkin käsillä 
riemullinen 40 päivän pääsi-
äisjuhla. Tuo pääsiäinen ei ole 
vain yhden yön juhlakierros 
kirkon ympäri, vaan jatkuu 
iloksemme pitkälti toukokuul-
le. Uuden mahdollisuuden, 
uuden elämän juhlana se 
kannustaa meitä jaksamaan 
vaelluksessamme kauas 
eteenpäin, aina viimeisen 
tunturin taakse.
    Monet ihmiset sanovat 
uskovansa, mutta omalla ta-
vallaan. Joku sanoo löytävän-
sä Jumalan luonnosta, toinen 
sisältään. Sielunsa nälässä 
monet eksyvät jos minkälai-

siin huuhaa-liikkeisiin.
    Kirkkomme opettaa kui-
tenkin, että ilman yhteyttä 
omaan seurakuntaan emme 
myöskään koe yhteyttä Juma-
laan. Isät sanovat, ettei kirkon 
ulkopuolella ole pelastusta. 
”Joka kieltää kirkon äitinä, 
hänellä ei ole Jumalaa isänä”, 
sanoo kirkkoisä Augustinus. 
Niinpä nykyinen suuntaus 
omaan uskontoon, sooloilu 
uskon asioissa, ei ole kirkon 
opetuksen mukaista. Kristus 
on elämän puu, me olemme 
sen lehdet. Jos irtoamme 
puusta, kuivetumme kuin vas-
tan lehdet saunan lauteille.

    Pääsiäinen on kirkkomme 
suurin juhla. Seurakuntalaiset 
käyvät palveluksissa, kaikilla 
ei ole halua tai mahdollisuutta 
matkustaa pois kotoaan. Mut-
ta sitten pääsiäisen jälkeen, 
kun elämme vielä riemullisin-
ta pääsiäisaikaa, palveluksissa 
käy vähän väkeä. Meidän 
pappien pitäisi varmaan ah-
kerammin ohjata laumamme 
jäseniä kirkkoon ja yhteisiin 
palveluksiin. Kirkosta voi 
hakea voimaa ja iloa ympäri 
vuoden.
    Pian lumet sulavat, tunturit 
jäävät tyhjilleen. Porotokat 
vain vaeltavat, uudet vasat 

syntyvät pälviin ja yksinäiset 
korpit ronkkuvat rinteillä. 
Kaikella on aikansa ja paik-
kansa. Meidän aikamme on 
kuitenkin nyt, ja paikkamme 
löydämme kirkon jäseninä, 
kirkon, joka on Kristuksen 
ruumis. Pyhä Henki toimii 
ruumiin monissa jäsenissä, 
meissä kaikissa.

Kevään iloa ja ylösnousemuk-
sen valkeutta kaikille

Isä Kuisma Suopela

Suuren paaston toisena 
sunnuntaina 17.2.2008 
vietettiin Kajaanissa 
rovasti Pentti Hakkaraisen 
pappisvihkimyksen 35-
vuotisjuhlaa. 

Metropoliitta Panteleimonin 
johtaman liturgian jälkeen 
siirryttiin seurakuntasalille, 
jossa paljastettiin 
sotkamolaisen taiteilijan Irja 
Pääskyrannan isä Pentistä 
maalaama muotokuva. 
Seurakuntaneuvoston 
varapuheenjohtaja 
erikoislääkäri Martti Hiltunen 
lausui puheenvuorossaan, 
kuinka isä Pentin myötä 
alkoi seurakunnassa 
uusi, sodanjälkeisen 
pappispolven aika, johon 
liittyi voimakkaasti kirkon 
avoimuus yhteiskuntaan, 
sen tunnetuksi tekeminen 
mediassa, aktiivisuus 
kaikilla elämän aloilla. 
Nyt Kajaanin ortodoksinen 
seurakunta on yhä enemmän 
kansainvälinen. Isä Pentti 
on ollut malliesimerkki 
aktiivisuudesta ja 

avoimuudesta. Hänet 
tunnetaan puheenlahjoistaan, 
saarnoistaan, kirjoituksiaan 
ja letkeästä huumoristaan. 
Hänen aikanaan on myös 
luotu käsite ”kainuulainen 

ekumenia”.
   Taitelija Irja Pääskyranta 
kertoi taideteoksen 
synnystä. Hän ei halunnut 
maalata perinteistä 
muotokuvaa eli pappismiestä 

mustassa kaavussa, vaan 
”palvelustehtävää suorittavan 
isän pääsiäisen ilossa ja 
riemussa”.

Paimensanomat   

Ortodoksisessa kirkossa 
runsaasti työpaikkoja, 
mikäli eläkeikään tuleva 
papisto ja kanttorit käyt-
tävät oikeuttaan jäädä 
63-vuotiaana pois työelä-
mästä. Joensuun yliopis-
ton ortodoksisen teologian 
koulutusohjelma kaipaa 
lisää etenkin kirkkomusii-
kista kiinnostuneita nuo-
ria. Hakuaika koulutuk-
seen päättyy 30.4.2008.

Seuraavien vuosien aikana 
tulee eläkeikään noin yhdek-
sän kirkkoherraa, seitsemän 
pappia ja kuusi kanttoria. 
Lisäksi Oulun hiippakunnassa 
on avoinna neljä kanttorin 
tointa ja OKJ saa uuden 
määräaikaisen kirkkomusiikin 
toimittajan ensi kesänä.
    Nykyinen joustava eläkeikä 
on 63–68 vuotta.
    Kirkollisesta urasta kiin-
nostuneiden kannattaa nyt 
olla hereillä, sillä ortodok-
sisen teologian koulutusoh-
jelmaan otetaan uusia tut-
kinto-opiskelijoita vain joka 
toinen vuosi. Käynnissä oleva 
hakuaika päättyy 30.4.2008 ja 
pääsykokeet ovat alkukesästä. 

Joustavaa opiskelua ja 
kulttuurien kohtaamista

Joensuun yliopisto on kult-
tuurien kohtauspaikka, sillä 
huomattava osa myös teo-
logian opiskelijoista tulee 
muualta kuin Itä-Suomesta. 
Kansainvälistä väriä tuovat 
eri maista tulevat opiskelijat.
    Aiempien yliopisto-opinto-
jen hyväksi luku ja opiskelu 
ylipäätään on varsin jous-
tavaa, ja tenttejä voi suo-
rittaa myös esseetehtävinä. 
Kirkkomusiikissa pro gradu 
–tutkielman voi tehdä sävel-
taiteellisena työnä, ja graduun 
niin ikään tähtäävä video-
käsikirjoituskoulutus alkoi 
yliopistossa viime syksynä.
    Jonkin muun tieteenalan 
ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet voivat 
hakeutua suoraan maisteri-
koulutukseen. Ortodoksista 
teologiaa voi opiskella myös 
avoimessa yliopistossa, jonka 
kautta voi päästä opiskele-
maan teologiaa yliopistoon.

Mikko Junes

Lisätietoa:
www.joensuu.fi /teoltdk/ort-
teol/
www.seminaari.net

Papeista ja 
kanttoreista 

pula?

Nuorimies Rasmus Kaniin. Kuva: Kuisma Suopela.

Kuva: Tuula Kärnä
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Arto Paasilinna - Kalevalaa 
laulaneen jälkeläinen

”Tuon teille terveiset sak-
salaiselta kustantajaltani, 
jonka tiedotteessa sano-
taan, että suomalainen 
Arto Paasilinna on ny-

kykirjailijoista maailman 
seitsemänneksi luetuin 

romaanikirjailija. Tämän 
minä ilmoitan tunnetusti 

vaatimattomana kirjailija-
na.”

Näin avasi omalta osaltaan 
kirjailija Arto Paasilinna kir-
jallisuusseminaarin Utajäven 
Rokualla 20.4.2007. Miten 
on mahdollista, että maail-
man luetuimpiin kuuluvan ja 
Suomen käännetyimmän (45 
kieltä vuonna 2007) kirjai-
lijan nimeä kantava kirjalli-
suustapahtuma sekä hänen 
65-vuotissyntymäpäiväjuhlal-
lisuudet järjestetään Rokualla 
eikä esimerkiksi pääkaupun-
kiseudulla?
    Vastaus saadaan itseltään 
Arto Paasilinnalta, joka 
kirjassaan Kuusilaakson 
tarinoita jaksossa Kalevala 
kirjoittaa Muhos-Utajärvi 
-alueen kulttuuriperinteestä 
muun muassa:
    ”Oulujokivarren vanha 
kulttuuripitäjä Muhos on 
tunnettu myös Sakari Tope-
liuksen liikuttavasta sadusta 
Koivu ja tähti. Vuonna 1999 
Muhoksella järjestettiin 
Koivu ja tähti -kesätapahtu-
ma, jonne kutsuttiin myös 
meidät kirjailevat Paasilinnat: 
Arnon, Reinon, Maurin ja 
minutkin. Koskaan aikaisem-
min emmekä sen jälkeenkään 
ole yhtä aikaa esiintyneet 
arvokkaassa kulttuuritapahtu-
massa. Muhoksen naapurissa 
Utajärven Ahmaksessa - josta 
esi-isämme Pekka Kunnon 
(Pehr Gullsten) oli kotoisin 
- vaalitaan erityisellä innolla 
seudun kalevalaista historiaa 
ja kansanparantajaperinnettä.”      
    Pekka Kukkonen / Pehr 
Gullsten, Paasilinnojen iso-

isän isoisä, on Matti Kuusen 
mukaan luettava yhdeksi 
Kalevalan suurlaulajista. 
    ”Olen ylpeä juuristani. 
Olenhan sentään kalevalaisen 
runonlaulajan jälkeläinen”, 
toteaa Arto Paasilinna.
    Valtaosa runonlaulajista 
oli ortodokseja. Poikkeuk-
sen tekevät ilomantsilainen, 
Kantelettaren suurin laula-
ja Mateli Kuivalatar sekä 
utajärvinen Pekka Kukkonen, 
jotka olivat luterilaisia. Arto 
Paasilinnan ekumeenista 
mielenlaatua osoittaa se, että 
hän luterilaisena on ollut mu-
kana avustamassa rahallisesti 
Varejoen ortodoksisen tsasou-
nan vanhojen ikonien restau-
rointia. Niinpä luontevalta 
tuntuukin, että Paasilinnat 
saivat järjestää Erno-veljensä 
muistotilaisuuden tsasounassa 
syksyllä 2000.

Kiintoisat sukutaustat 

Pekka Kukkosen kaukai-

nen esiäiti syntyi seitsemän 
sukupolvea aiemmin Etelä-
Savossa Säämingin Rantasal-
men alueella noin 1510-1520. 
Sinne suku oli muuttanut 
todennäköisesti Sääsken 
pitäjästä Etelä-Karjalasta. 
Vanha kansatarina kertoo 
äidin esi-isän tulleen Saksasta 
30-vuotisen sodan aikoihin 
(1618-1648). 
    Kun runonlaulajasukujen 
– Karjalainen, Kylmänen, 
Perttunen – geeniperintö on 
yhtynyt mitä onnellisimmalla 
tavalla, tuloksena on Paasilin-
nan nykyaikainen runonlaula-
jasuku. Lisäksi äidin puolelta 
suonissa virtaa saksalais-ruot-
salais-norjalaista verta.
    Arto Paasilinnan äidin 
isä oli kuulua Hanhivaaran 
saarnaajasukua. Hän – Mik-
ko Niva – oli seppä, mutta 
myös kansanparantaja, tietäjä, 
verenseisauttaja, loitsija ja 
ennalta näkijä.

Arto Paasilinna – fi loso-

fi sena kirjailijana suosi-
tumpi ulkomailla 

”Jo Paasilinnan nimi luo 
vaikutelman jostakin lujasta 
ja hievahtamattomasta. Mies 
itse on nimensä kaltainen, va-
kaan kallion tapainen kolossi 
ja luonnonvoima, jolla tuntuu 
olevan järkkymättömän op-
timismin lahja. Paasilinnalla 
mytologiseen ulottuvuuteen 
sekoittuu ainutlaatuinen 
huumori.” (Ranskalainen 
Paasilinnan kääntäjä Florence 
Noivelle Le Mondessa) 
    ”Suomalaiset ovat Paasi-
linnan kansainvälisen me-
nestyksen jälkeen alkaneet 
vakavissaan pohtia, olivatko 
he tulleet lukeneeksi Paasilin-
naansa oikein.” (Ranskantaja 
Anne Colin du Terrail) 
    ”Perisuomalainen Arto 
Paasilinna on armottoman 
vahva nimi ja fi losofi  maail-
malla. Kateuden sijaan pitää 
olla ylpeä ja ottaa kaikki 
hyöty irti siitä, että se loistava 

artopaasilinnamainen suo-
malaisuus koetaan hyväksi 
Euroopassa ja kaikkialla maa-
ilmassa.” (Arto Paasilinna 
Seuran puheenjohtaja Hannu 
Hirvikoski)  

Lähimmäisistään huolta 
kantava kirjailija

”Isän uskomaton oikeuden-
tunto, rehellisyys ja huoli lä-
himmäisestä syöpyi mieleeni 
pysyvästi. Tämän isän hen-
kinen perintö on tyypillinen 
kaikille Paasilinnoille. Kirjai-
lijana olen tätä ominaisuutta 
koettanut vaalia, mikä näkyy-
kin romaanieni teemoissa.” 
    Runsaan vuosikymmenen 
kirjailijan elämänvaiheita seu-
ranneena on hänen sanomaan-
sa helppo yhtyä. Elävästi 
sain kokea sen kesällä 2002, 
jolloin kirjailija oli vieraa-
namme kolme vuorokautta. 
Tuolloin hän kokosi Muhok-
sella materiaalia tulevaan 
kirjaansa Liikemies Liljeroo-
sin ilmalaivat.
    Hänen puhelimensa soi 
taukoamatta. Kirjoittamisen 
lomassa hän vastasi heti kaik-
kiin puheluihinsa. Ehdotin, 
että hän sulkisi puhelimen. 
    ”Se ei ole hyvä ratkai-
su. Ihminen saattaa tarvita 
kiireistä apua, jonka kenties 
minä voin hänelle antaa.”
    Niinpä kun Hurmaava 
joukkoitsemurha ilmestyi 
1990, hän ei mennytkään 
kirjoittamaan uutta roma-
niaan Portugaliin, niin kuin 
hänellä oli tapana ollut. Sen 
sijaan hän jäi vastailemaan 
hädästään puhuville ihmisille, 
joita hän halusi auttaa ja antaa 
heille valoisia kokemuksia 
ja toivoa heidän elämäänsä, 
siinä myös onnistuen.

Benjam Myllyselkä
Arto Paasilinnan Seuran 

jäsen

Minulla on tunteita ja 
tuntemuksia, joista halu-
an kertoa. Aamuisin kun 
herään, niin venyttelen 
itseäni. Ihmiset sanovat 
sitä aamujumpaksi. Ve-
nyttelyjen jälkeen yritän 
herättää isäntäväkeni isä 
Kaukon ja maatuska Rit-
van nuolaisemalla heidän 
kasvojaan. Se on tapani 

osoittaa rakkautta.

Minulla on myös hyvä muisti. 
Silloin kun en ole isäntäni 
kanssa matkoilla ja olen 
maatuskan kanssa, odotan 
isä Kaukoa tietäen varsin 
tarkkaan milloin hän tulee. 
Kuulin maatuskan todenneen, 
että olen aina viisi minuuttia 

ennen isä Kaukon saapumista 
ovenpielessä odottamassa. 
Tunnen isäntäni autonää-

nen jo kaukaa. On hyvä että 
meillä koirilla on niin tarkka 
kuulo ja kaikki aistit ja vais-

tot. Siksihän koiria käytetään 
myös metsästyksessä. Mutta 
minä en siihen hommaan 
rupea. Isäntäni isä Kauko on 
pappi ja hän ei halua eikä voi 
kantaa asetta. Armeijan isän-
täni kyllä kävi, ja hän maatus-
kalle kertoo niistä oloista. Ka-
lassa isä Kauko käy varsinkin 
kun olemme mökillä ja minä 
saan olla mukana.
    Nyt kun jokainen on omien 
voimiensa mukaan elänyt 
pyhän ja suuren paaston 
ajan saamme olla mukana 
Kristuksen ylösnousemuk-
sen suuressa tapahtumassa. 
Minua vähän ihmetytti että 
mikä se paasto oikein on? 
Mutta siihenkin kysymykseen 
sain vastauksen. Isä Kau-
ko kirjoittaa joka kuukausi 
paikallislehtiin. Isäntäni antaa 
aina kirjoitukset maatuskan 
luettavaksi. Kuulin kun Ritva 

luki ääneen isäntäni kirjoi-
tuksen paastosta. Hän totesi, 
että paasto ei saa alla ulkoi-
nen näytös, vaan sisäinen 
kokemus. Esimerkiksi lapset, 
odottavat äidit ja vanhukset 
voivat Jumalan rakkauteen 
turvaten syödä kaikkea 
tarpeellista, mutta rukousta 
ei saa jättää pois. On tärkeää 
käydä kirkossa ja osallistua 
Herran pyhästä ehtoollisesta. 
Isä Kauko oli myös kirjoitta-
nut, että lapsikin voi paastota 
esimerkiksi jättämällä karkki-
päivä väliin. 
    Elämme suuren juhlan 
aikaa. Jeesus Kristus kukisti 
kuoleman ja nousi ylös kuol-
leista ja antoi iankaikkisen 
elämän kaikille luoduilleen.

Kristus nousi kuolleista

Matkakoira Roy

Ylösnousemuksen iloa

Veikko Nuottajärvi, isä Kauko Ivanoff, Ransu ja minä 
talvisessa maisemassa. Kuva: Anneli Nuottajärvi.

Arto Paasilinna Terttu-puolisonsa kanssa Koivu ja Tähti -tapahtumassa Muhoksella kesällä 
2002. Kuva: Benjam Myllyselkä.  
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Kirjat ja julkaisut

Haettavaksi julistetaan

Lapin seurakun-
nan kanttorin osa-
aikainen (60 %)  
toimi
Hakijan tulee tullakseen toimeen 
valituksi täyttää ortodoksisen 
kirkon kirkkojärjestyksen  133 
§:n mukaiset kelpoisuusehdot. 
Kanttorin tehtävien hoitami-
sen lisäksi toimeen sisältyy 
toimistotehtäviä seurakunnan 
kansliassa.
    Kanttorin toimeen sovel-
letaan Suomen ortodoksisen 
kirkon työehtosopimusta. Teh-
tävä sijoittuu ortodoksisen 
kirkon palkkausjärjestelmässä 
vaativuusryhmään 7, jonka 
tehtäväkohtainen palkanosa 
(peruspalkka) on 1894 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi kanttorille 
maksetaan tehtävässä suoriutu-
miseen perustuvaa henkilökoh-
taista palkanosaa, jonka suuruus 
on enintään 50 % tehtäväkoh-
taisesta palkasta. Tehtävään 
valittavalle maksetaan siis 60 % 
tässä edellä kuvatun mukaisesti 
muodostuvasta palkasta (pe-
ruspalkka + henkilökohtainen 
palkanosa).
    Hakemukset tulee toimittaa 
15.4.2008 mennessä osoitettuna 
Oulun hiippakunnan piispalle, 
metropoliitta Panteleimonille 
os. Ortodoksinen hiippakunta, 
Nummikatu 30 B 16, 90100 
Oulu.
    Lisätietoja: kirkkoherra Jyrki 
Penttonen, puh. 0400-178744.

Oulussa  6.2. 2008

Oulun metropoliitta 
Panteleimon

Kristittyjä 2231,4 milj. 
(33,3%) 
Muslimeja 1412,3  milj. 
(21,1%) 
Hinduja 887,9 milj. (13,2%) 
Uskonnottomia 767,4 milj. 
(11,4%) 
Buddhalaisia 391,1 milj. 
(5,8%) 
Kiinalaisperäisten uskomus-
ten kannattajia 387,4 milj. 
(5,7%) 
Kansanuskontojen kannattajia 
261,5 milj. (3,9%) 
Ateisteja 147,7 milj. (2,2%) 
Uusien uskontojen kannattajia 
106,7 milj. (1,6%) 
Sikhejä 23,0 milj. (0,3%) 
Juutalaisia 15,0 milj. (0,2%) 
Muita 60,0 milj. (0,9%).

Ortodokseja on 252 miljoo-
naa.

Ortodoksinen tiedotuskeskus

Maailman 
uskonnot 

vuonna 2008

Мы вошли в самый важный и 
самый драматичный период 
церковного года. В древности 
во многих церквах в один день 
праздновали Пасху, воспоми-
ная в ней и крестную жертву 
Христа, и Его Воскресение. 
Теперь же эти воспомина-
ния совершаются несколько 
недель – от Пасхи крестной, 
начинающейся с Лазаревой 
субботы и Входа Господня 
в Иерусалим и заканчиваю-
щейся Великой субботой, до 
Пасхи воскресной, длящейся 
неделю до так наз. Антипасхи 
(т.е. следующего воскресе-
нья после Пасхи) и еще до 
Вознесения, а в Западной 
церкви и до Пятидесятницы. 
Но при развернутости этого 
богослужебного периода, при 
различии акцентов Пасхи 
крестной и Пасхи воскрес-
ной, нам нельзя забывать о 
неотделимости этих двух 
воспоминаний Церкви. В их 
совокупности раскрывается 
все церковное богословие 
искупления. Вот почему нам 
так важно участвовать как в 
богослужениях Страстной 
недели, так и праздновать 
Воскресение Христово со 
всей Церковью. 

В одном из воскресных еван-
гельских отрывков (Мф 28:1-
9) говорится, что женщины, 
ходившие ко гробу Иисуса, 
чтобы совершить положен-
ное по Закону помазание тела 
умершего, не нашли Его.  Они 
решили, что кто-то унес тело 
(видимо, поверив в ложный 
слух, пущенный врагами 
Иисуса). Но двое учеников 
– Петр и другой, чье имя не 
называется, – побежали туда, 
где был погребен Иисус. И 
второй ученик прибежал ко 
гробу первым, но не вошел 
в пещеру. Петр же вошел и 
увидел только пелены. Тогда, 
вслед за ним, вошел и другой 
ученик. И оба уверовали. 
Присутствие смерти застав-
ляет остановиться человека 
в оцепенении – наверно нам 
всем отчетливо знакомо это 
состояние. Из него может 
вывести только вера, и если 
ее не хватает, может помочь 
другой, тот, кто войдет в 
гроб первым, кто до конца 
погрузится в Смерть, чтобы 
из глубины ее возвестить о 
Воскресении. «Из глубины 
взываю к Тебе, Господи» 
(Пс 129:1). Христос и есть 
тот Первый, кто за всех нас 
вошел в эту зияющую пасть 

тьмы, откуда не было вы-
хода никому. Он «первенец 
из умерших» (1 Кор 15:20), 
открывший всем верующим в 
Него не путь к долголетию, ни 
к беспечной и безболезнен-
ной жизни, но к самой вечной 
жизни – к познанию Жизни 
и Любви Божьей. В христи-
анском церковном общении 
мы приобщаемся этой вере, 
побеждающей гроб, и любви, 
которая сильнее смерти. Цен-
тральные таинства христиан-
ской жизни являют именно 
эту победу Воскресения 
через принятие на себя образа 
смерти. О Крещении Писание 
говорит: «Неужели не знаете, 
что все мы, крестившиеся 
во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились? Итак мы 
погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим 
6:3-4). И о Евхаристии: «Ибо 
всякий раз, когда вы едите 
хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет» (1 Кор 
11:26). Неслучайно в нашей 
традиции принято крестить 
в Великую субботу, когда 
воспоминается пребывание 

Господа во гробе. Человек, 
по вере принявший Христа, 
становится соучастником 
Его жертвы, он добровольно 
берет на себя свой крест, отда-
ет себя в жертву, становится 
малым христом, т.е. помазан-
ником, избранником Божьим 
по образу единственного 
Христа и вступает на путь 
к воскресению – личному и 
всеобщему.

Вера в Воскресение – не то 
же самое, что благодушное 
и пассивное ожидание хэппи 
энда. Это борьба за Жизнь 
Христову в нас. «Сия есть по-
беда, победившая мир, – вера 
наша» (1 Ин 5:4). Пусть же 
самые трагические воспоми-
нания церковного года Пасхи 
крестной и самые радостные 
воспоминания Пасхи вос-
кресной укрепят нашу веру 
во Христа, отдавшего Себя 
на смерть за «жизнь мира» и 
воскресшего, и помогут нам 
все более становиться побе-
дителями смерти и ее причин 
– зла и греха!

Христос воскрес!

Священник 
Виктор Максимовский

«Вчера спогребохся Тебе Христе, 
совостаю днесь воскресшу Тебе»

Vaeltajana - Martti Takalo
Lapin Yliopistopaino, Ro-
vaniemi 2007, 56 sivua.

Vienankarjalaista sukujuurta 
oleva harrastaja Martti Takalo 
tuo esille runokirjassaan 
”Olen vaeltaja vain” kiistä-
mättömiltä tuntuvia ajatuksia. 
Kaikkien ihmisten elämä ja 
kokemukset ovat yhtä ar-
vokkaita. Jos emme kanna 
vastuuta tekemisistämme 
täällä, niin toisella puolella 
viimeistään. Runoista huoku-
vat ilo, suru ja huokaukset. 
Kasteesta lähdetään ja pa-
lataan myös sinne mistä on 
lähdetty, juurille.
    Alussa on käsitelty ihmisen 
nuoruutta, vanhempia, elä-
mänkokemuksia sekä tuntoja. 
Puolenvälin paikkeilla on 
pappi saanut suunvuoron 
ajatuksilleen, kuin olisi itse 
kirjoittanut. Runoissa hyvä ja 
paha käyvät dialogia lukijan 
kanssa. Muutamat elämän-
ohjeelta vaikuttavat runot on 
kirjoitettu nöyrästi, ärsyttä-
mättä. Kirja runoineen koko-
aa ajatuksen ortodoksisesta 
elämäntavasta, jossa arkea 
ja juhlaa kannattavat usko ja 
uskonelämän toteuttaminen.

    Lukijana toivoisin maus-
teeksi enemmän pohdinto-
ja ja vastakkainasetteluja 
kirjoittajan omille ajatuksille. 
Rytmi on pitkissä runoissa 
paikoitellen hapuileva. Vaikka 
tällainen häiritsee välillä 
lukuelämystä, runot eivät 
kuitenkaan ole liian pitkiä, 
niissä on sanomaa ja niitä 
voi tunnustella ja nauttia.  

”Jaakobin unessa” kohtaavat 
taidokkaasti uni ja todelli-
suus. ”Papissa” on käytetty 
eläväisiä sanoja, jotka saavat 
hymyilemään. ”Sahapuussa” 
on samassa runossa lämmintä 
ja kylmää.
    Teos on runoilijan kannan-
otto pienen ihmisen elämän 
ja uskon puolesta. Suosittelen 
kirjaa henkisyyttä ja itseään 

etsiville ihmisille.

Laura Sirén

Tilaukset: 

Martti Takalo
Tapaninkatu 3 D 27, 94100 
Kemi
martti.takalo@pp.inet.fi 
p. 040 548 6052
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Oulun ortodoksinen seura-
kunta, Torikatu 74, 90120 
Oulu, p. (08)31 5741, fax 
(08)375986, sähköposti: 
oulu@ort.fi . Kirkkoherra Rai-
mo Kiiskinen, p. (08)375 986, 
0400 890 622. II pappi Kuis-
ma Suopela, p. (016)437 492, 
0400 393 091. Kanttorin 
tehtävien hoitaja Marko 
Patronen, p. 050 329 5355, II 
kanttori Helena Matsi, p. 040 
6479, nuoriso- ja diakonia-
työntekijä Petri Aho, p. 045 
114 7447.

Oulu

Pyhän Kolminaisuuden 
katedraali
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 040 776 6599

La 15.3. klo 18 vigilia, virpo-
vitsojen siunaus
Su 16.3. klo 10 liturgia, pal-
musunnuntai
Ke 19.3. klo 18 yleinen sai-
raanvoitelu
To 20.3. klo 9 aamupalvelus
To 20.3. klo 18 ehtoopalvelus 
ja liturgia, ehtoollisen asetta-
minen
Pe 21.3. klo 9 aamupalvelus, 
12 kärsimysevankeliumia 
Pe 21.3. klo 13 suuri ehtoo-
palvelus, Kristuksen ristiltä 
ottaminen
La 22.3. klo 9 suuren lauan-
tain liturgia
La 22.3. klo 23.30 Puoliyö-
palvelus
La 22.3. klo 24 Ristisaatto ja 
aamupalvelus
Su 23.3. klo 1 Liturgia, Her-
ran pääsiäinen
Su 23.3. klo 16 Suuri ehtoo-
palvelus
Ma 24.3. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto, lasten pääsiäinen
Ti 25.3. klo 10 Liturgia, 
N.Marian ilmestys
Ke 26.3. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 29.3. klo 18 Vigilia
Su 30.3. klo 10 Liturgia
Ma 31.3. klo 18 Parastasis
Ke 2.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 5.4. klo 18 Vigilia
Su 6.4. klo 10 Liturgia
Ke 9.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 12.4. klo 18 Vigilia
Su 13.4. klo 10 Liturgia
Ke 16.4. klo 9 Liturgia, pääsi-
äisajan keskijuhla
Ke 16.4. klo 18 Ehtoopalve-

Ortodoksiset 
hartaudet 
Yle radio 1 

Ortodoksiset 
jumalan-

palvelukset 
Yle radio 1 

Kirkko 
TV:ssa

Tapahtumakalenteri maalis-, huhti- ja  toukokuussa 2008

OULUN 
SEURAKUNTA

 La-su 22.-23.3. klo 23.55-
03.30 Pääsiäisyön aamupal-
velus ja liturgia, Kristuksen 
ylösnousemisen kirkko, 
Jyväskylä, toimittaa Karjalan 
ja koko Suomen arkkipiispa 
Leo. YLE TV 1

Aamuhartaus
klo 6.15 ja 7.50

Ti 25.3. Metropoliitta Ambro-
sius, Helsinki
 
 To 27.3. Metropoliitta Am-
brosius, Helsinki 

La 5.4. Nunna Kristoduli, 
Lintulan luostari, Heinävesi  

Iltahartaus
klo 18.50

Ti 15.4. Rovasti Iivo Suvanto, 
Joensuu

lus
La 19.4. klo 18 Vigilia
Su 20.4. klo 10 Liturgia
Ke 23.4. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 26.4. klo 18 Vigilia
Su 27.4. klo 10 Liturgia
Ke 30.4. klo 18 Vigilia
To 1.5. klo 10 Liturgia, Her-
ran taivaaseenastuminen
La 3.5. klo 18 Vigilia
Su 4.5. klo 10 Liturgia
Ke 7.5. klo 18 Suuri ehtoo-
palvelus
Pe 9.5.klo 18 Muistopalvelus 
Oulujoen hautausmaalla
La 10.5. klo 18 Vigilia 
Su 11.5. klo 9.30 Vedenpy-
hitys ja liturgia, helluntai, 
praasniekka
Su 11.5. klo 16 Suuri ehtoo-
palvelus
Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä

Raahe

Jumalanäidin temppeliin-
käymisen rukoushuone
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. (08)223 8316

Su 30.3. klo 10 Liturgia
Su 27.4. klo 10 Liturgia
La 10.5. klo 10 Liturgia, vai-
najien muistelu

Muhos

Kristuksen kirkastumisen 
rukoushuone
Kärpäntie 1
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463

Ti 1.4. klo 9 Liturgia, vainaji-
en muistelu
La 3.5. klo 10 Liturgia

Vihanti

Jumalanäidin suojeluk-
sen rukoushuone
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Heikki Hilakivi
p. 050 603 94

La 19.4. klo 10 Liturgia
Pe 9.5. klo 9 Vedenpyhitys ja 
liturgia, pyhä Nikolaos

Kemi

Johannes Kastajan 
kirkko
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052

La 15.3. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja virpovitsojen siunaaminen
Su 16.3. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai
To 20 3. klo 16 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 20.3. klo 18 Liturgia, suuri 
torstai
Pe 21.3. klo 13 Ehtoopalve-
lus, suuri perjantai

Ma 24.3. klo 18 Vigilia
Ti 25.3. klo 10 Liturgia, Neit-
syt Marian ilmestysjuhla
Ke 26.3. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Ke 9.4. klo 18 Akatistos
Ke 23.4. klo 18 Rukouspal-
velus
Ke 30.4. klo 18 Vigilia
Su 1.5. klo 10 Liturgia, Kris-
tuksen taivaaseen meneminen
Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä
Ke 14.5. klo 18 Ehtoopalve-
lus

Tornio 

Apostolien Pietarin 
ja Paavalin kirkko
Lukiokatu 1
Isännöitsijä 
Antero Hyytiäinen
p. (016)443 044

Ke 19.3. klo 18 Paastolitur-
gia, suuri keskiviikko
Pe 21.3. klo 10 12 evankeliu-
mia Kristuksen kärsimyksistä
La 22.3. klo 23.30 Pääsiäis-
yön palvelukset
Ke 2.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 5.4. klo 18 Vigilia
Su 6.4. klo 10 Liturgia
Ke 16.4. klo 18 Akatistos
La 3.5. klo 18 Vigilia
Su 4.5. klo 10 Liturgia
Ke 7.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 21.5. klo 18 Ehtoopalve-
lus

Haukiputaan Martinnie-
mi 

Pietarin ja Paavalin sekä 
Arseni Konevitrsalaisen 
rukoushuone
Martinniementie 206
Isännöitsijä 
Timo Arhippainen
p. 0400 519 467

Ma 17.3. klo 18 Paastolitur-
gia, suuri maanantai
Ma 24.3. klo 10 Liturgia, 
kirkas maanantai
La 12.4. klo 18 Vigilia
Su 13.4. klo 10 Liturgia
La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia

Tervolan Varejoki 

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen rukoushuone
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Anja Suopela
p. (016)437 492

Ti 18.3. klo 18 Paastoliturgia, 
suuri tiistai
Pe 21.3. klo 18 Aamupalvelus
La 29.3. klo 18 Vigilia
Su 30.3. klo 10 Liturgia
La 26.4. klo 18 Vigilia
Su 27.4. klo 10 Liturgia
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia

Ii

ev.lut. seurakuntatalon 
kappeli

La 22.3. klo 10 Liturgia, suuri 
lauantai

Kuusamo

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 18.5. Liturgia

Pudasjärvi

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 25.5. Liturgia

Utajärvi

Timo Salosen koti
Patotie 7

Su 4.5. klo 10 Liturgia

Kalajoki

Vuorenkallion kappeli

La 15.3. klo 10 Liturgia, La-
saruksen lauantai

Kemin lastenkerho

La 15.3. klo 14 Virpovitsojen 
teko
Ke 26.3. klo 16.30
Ke 9.4. klo 16.30
Ke 23.4. klo 16.30
Ke 14.5. klo 16.30

Tornion lastenkerho

Ma 31.3. klo 16.30
Ma 14.4. klo 16.30
Ma 28.4. klo 16.30
Ma 5.5. klo 16.30
Ma 19.5. klo 16.30

Kemin ortodoksiapiiri

Ke 26.3. klo 18
Ke 23.4. klo 18
Ke 14.5. klo 18

Luterilais-ortodoksinen 
miestenpiiri

Ma 31.3. klo 18 Kemissä
Ma 28.4. klo 18 Torniossa
Ma 26.5. klo 18 Kemissä

Kristukseen kastetut

Ella Viktoria Ahola, Oulu
Roosa Eveliina Haverinen, 
Oulu
Aada-Emilia Alexandra Leh-
tola, Oulunsalo
Joonas Ville Saavinen, Kem-
pele

Herra, vihi heidät kunnialla 
ja jaloudella

Kimmo Johannes Hautamäki 
ja Hanna Reeta Vuononvirta, 
Oulu

Pe 21.3. klo 18 Kristuksen 
hautauspalvelus, suuren lau-
antain aamupalvelus, Uspens-
kin katedraali, Helsinki

La 23.3. klo 23.55 Pääsiäis-
yön aamupalvelus ja liturgia, 
arkkipiispa Leo, Kristuksen 
ylösnousemisen kirkko, 
Jyväskylä. Yhteislähetys YLE 
TV 1

Su 6.4. klo 11 Liturgia, Pyhän 
Aleksanteri Nevskin kirkko, 
Tampere

Su 20.4. klo 11 Liturgia, Or-
todoksisen seminaarin kirkko, 
Joensuu

4.5. klo 11 Liturgia, Pyhän 
Aleksanteri Nevskin ja pyhän 
Johannes Krysostomoksen 
kirkko, Hämeenlinna
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KAJAANIN 
SEURAKUNTA

Tapahtumakalenteri maalis-, huhti- ja  toukokuussa 2008

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

Ikuinen muisto

Helga Keto 86 v. Oulu
Pertti Tauno Juhani Koivuleh-
to 58 v. Raahe
Anni Leppänen 82 v. Raahe
Johannes Paamanen 68 v. 
Oulu
Kristiina Repo 76 v. Vihanti
Tatjana Tammentola 83 v. 
Oulu
Maria Väänänen 84 v. Uta-
järvi

Tervetuloa seurakuntaan

Dimitri Juhani Delhas, Kemi
Alpo Pekka Antero Häikiö, 
Utajärvi
Irma Annikki Jämsä, Oulu
Yulia Korepina, Tornio
Päivi Sisko Linnea Laitinen, 
Oulu
Dragana Milinkovic, Oulu
Ljubov Maria Nikkilä, Oulu
Heidi Maria Niro, Ii
Ari Pekka Ryökkynen, Oulu
Sonja Emilia Jessina Sanila, 
Oulu
Aki Matti ja Leo Mattijevitch 
Sarala, Tornio

Kirkkoherranvirasto avoinna 
ti, to ja pe  09-12 ja 13-15 
puh. 633030
Virkatodistusten tilaukset 
puh. (08)3115741 tai sähkö-
postilla oulu@ort.fi 
Ajantasaisia uutisia, tapahtu-
mia ja ilmoituksia voi seurata 
seurakunnan kotisivuilla 
osoitteessa www.ort.fi /kajaani

Kajaani

Kristuksen kirkastumisen 
kirkko
Kirkkokatu 17
Isännöitsijä Reijo Marjomaa 
p. 040 848 5380

Pe 14.3. klo 18 Ennen pyhi-
tettyjen lahjain liturgia
La 15.3. klo 10 Lasaruksen 
lauantain liturgia
La 15.3. klo 18 Herran Jeru-
salemiin ratsastuksen juhlan 
vigilia
Su 16.3. klo 10 Liturgia
Ke 19.3. klo 10 Ennen pyhi-
tettyjen Lahjain liturgia, (kou-
lulaispalvelus), metropoliitta 
Panteleimon
To 20.3. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Basileios Suuren liturgia
Pe 21.3. klo 10 Ristin Pääsiäi-
sen aamupalvelus 

Pe 21.3. klo 13 Ristin Pääsiäi-
sen ehtoopalvelus
Pe 21.3. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus
La 22.3. klo 10 Suuren lauan-
tain ehtoopalvelus ja Basi-
leios Suuren liturgia
La 22.3. klo 23.30 Puoliyö 
palvelus, Ylösnousemuksen 
Pääsiäinen, ristisaatto, aamu-
palvelus ja liturgia.
La 5.4. klo 18 Mirhantuojien 
sunnuntain vigilia
La 19.4. klo 18 Samarialaisen 
naisen sunnuntain vigilia
Su 20.4. klo 10 Liturgia
La 26.4. klo 18 Sokeana syn-
tyneen sunnuntain vigilia
Su 27.4. klo 10 Liturgia
La 10.5. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden päivän vigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia

Sotkamo

Jumalansynnyttäjän 
suojeluksen kirkko
Rauhantie 13 
Isännöitsijä Vappu Korhonen 
p. (08)666 1811

La 29.3. klo 18 Tuomaan 
sunnuntain vigilia
Su 30.3. klo 10 Liturgia
Su 4.5. klo 10 Hetkipalvelus

Kuhmo

Karjalan valistajien 
kirkko
Koulukatu 47  
Isännöitsijä Martti Palviainen 
p. (040)726 6352

La 15.3. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 16.3. klo 10 Liturgia
Pe 21.3. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus
Ti 25.3. klo 10 Liturgia
La 5.4. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.4. klo 10 Liturgia
La 10.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 11.5. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden päivän liturgia

Paltamo

Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen 
rukoushuone
Talonpojantie 3
Isännöitsijä Liisa Mähönen 
p. (08)871 452

13.4. klo 10 Liturgia

Ämmänsaari

Pyhän ristin rukoushuone
Keskuskatu 1
Isännöitsijä Ritva Ivanoff  
p. (08)713 221

Ma 17.3. klo 18 Ennen pyhi-
tettyjen Lahjain liturgia
To 20.3. klo 18 Ehtoollisen 
asettamisen liturgia
Pe 21.3. klo 9 Ristin Pääsiäi-
sen aamupalvelus
La 22.3. klo 23.30 Puoliyön 

palvelus, ylösnousemuk-
sen pääsiäisen ristisaatto ja 
liturgia
La 12.4. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 13.4. klo 10 Liturgia
La 3.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 4.5. klo 10 Liturgia

Kuivajärvi

Pyhän Nikolaoksen 
rukoushuone
Kuivajärventie 196 
Isännöitsijä Jyrki Huovinen  
p. (08)723 167

Pe 21.3. klo 13 Suuri ehtoo-
palvelus
La 29.3. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 30.3. klo 10 Liturgia
Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä

Kristukseen kastetut 

Maria Elina Marika Lariono-
va, Kajaani
Jekaterina Olga Kemppainen

Ikuinen muisto

Maire Korhonen 76 v.
Juulia Niinimäki 92 v.
Tea Helena Pyy 30 v.

Tervetuloa seurakuntaan 

Elena Simonen, Kajaani
Roman Rukhlyadko, Kajaani
Dmitry Rukhlyadko, Kajaani
Kettunen Jukka Pekka, Ka-
jaani
Haapalainen Harri Juha Ante-
ro, Kajaani
Natalia Kemppainen, Kajaani

Kristinoppileirit

Kesällä 2008 toteutetaan 
kristinoppileirit Kuivajär-
vellä heinäkuun alussa ja. 
iltakristinoppikoulu 27.5.-1.6 
Kajaanissa. Ilmoittautumiset 
Kuivajärven leirille ja ilta-
kristinoppikouluun 2.5.2008 
mennessä puhelimella (08) 
633 030 tai sähköpostilla 
kajaani@ort.fi  

Muut tilaisuudet, toimituk-
set ja tapahtumat

3.- 4.4. Puolustusvoimien 
hengelliset päivät Uudessa-
Valamossa. Lähtö Kajaanin 
kirkolta 3.4. klo 7
Su 6.4. klo 10 Liturgia Ensio 
ja Aili Väänäsen kodissa Pel-
sonsuolla, toimittaa isä Pentti 
Hakkarainen.
24.-25.5. Pyhiinvaellusmatka 
Uuden-Valamon ja Lintulan 
luostareihin. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon puhe-
limella 633030 tai sähköpos-
tilla kajaani@ort.fi  2.5.2008 
mennessä. 
4.-9.6. Kristinoppileirimatka 
Kyproksen Pafokseen, johtaa 
kirkkoherra Pentti Hakkarai-
nen

Kellonsoittaja-ponomari-
kurssi

Kajaanin Kristuksen kirkas-
tumisen kirkossa perehdytään 
kirkon kellojen soittamiseen 
ja alttaripalvelijan tehtäviin. 
Tilaisuus alkaa Seurakunta-
salissa alkajaisrukoushetkellä 
ma 24.3. klo 12.00
Ilmoittautumiset puh. 633030, 
(040)848 5380 tai sähköpos-
tilla kajaani@ort.fi  

Lastenkerhot

Sotkamon lasten- ja nuor-
ten kokoontuu Sotkamon 
ev.lut. seurakuntatalon ker-
hohuoneessa lauantaisin klo 
11.00-12.30 Ohjaaja Andra 
Aldea-Partanen 050 514 
7097 Kerhoihin voivat tulla 
ala-asteikäiset ja nuoremmat. 
Kajaanin lasten- ja nuorten 
kerhon kokoontumisista il-
moitetaan paikallislehdessä ja 
seurakunnan ilmoitustauluilla. 
Ohjaaja Tarja Hukkanen 0500 
773 094
 
Kassia naisten piiri 
ja tiistaiseurat

Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä

Muut ilmoitukset

Matkapastori Kauko Ivan-
off vuosilomalla 15.-30.4. 
Kirkkoherra Pentti Hakkarai-
nen vuosilomalla 23.4.-8.5. 
Sijaisena pastori Simo Rönty 
23.-30.4. ja pastori Kauko 
Ivanoff 1.- 8.5.  Kirkollisista 
toimituksista sovittava aina 
kirkkoherranviraston kautta. 
Kirkkoherranvirasto avoinna 
ti, to ja pe  09-12 ja 13-15 
puh. 633030
Virkatodistusten tilaukset 
puh. (08)3115741 tai sähkö-
postilla oulu@ort.fi 
Ajantasaisia uutisia, tapahtu-
mia ja ilmoituksia voi seurata 
seurakunnan kotisivuilla 
osoitteessa www.ort.fi /kajaani

Kiuruveden ortodoksinen 
seurakunta, Niemistenkatu 6, 
74700 Kiuruvesi
p./fax (017) 752 278, e-mail: 
kiuruvesi@ort.fi 
Virasto avoinna ke klo 11 
- 13.
Kirkkoherra Antero Petsalo, 

Luhtapolku 3, 74700 Kiuru-
vesi
Gsm 050 527 1026, e-mail: 
antero.petsalo@ort.fi 

Kiuruvesi

Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Niemistenkatu 6
Isännöitsijä Sinikka Salolahti 
p. 040 708 0797

La 15.3. klo 18 Juhlavigilia
Su 16.3. klo 10 Liturgia, 
Herran ratsastus Jerusalemiin, 
palmusunnuntai
Ke 19.3. klo 17 Sairaanvoi-
telun sakramentti ja ennen 
pyhitettyjen lahjain liturgia, 
suuri keskiviikko
To 20.3. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, suuri torstai
Pe 21.3. klo 15 Ehtoopalve-
lus, suuri perjantai, hauta-
uskuva kannetaan keskelle 
kirkkoa, Kristuksen ristiltä 
oton muisto
Pe 21.3. klo 18 Aamupalve-
lus, Kristuksen hautauspal-
velus
La 22.3. klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, suuri lauantai
La 22.3. klo 23.30 Puoliyön-
palvelus, aamupalvelus ja 
liturgia, pääsiäisyö
Su 23.3. klo 15 Ehtoopalve-
lus, Herran pääsiäinen, Kris-
tuksen ylösnouseminen
Ti 25.3. klo 9.30 Aamupalve-
lus ja liturgia, Jumalansynnyt-
täjän ilmestys
To 27.3. klo 9.30 Aamupalve-
lus ja liturgia, koululaispalve-
lus, seurakunnan alueen kou-
lulaisia odotetaan kirkkoon
La 29.3. klo 18 Vigilia
Ti 1.4. klo 10 Liturgia, vaina-
jien muistelupäivä
Su 13.4. klo 10 Liturgia
Ke 30.4. klo 18 Juhlavigilia, 
metropoliitta Panteleimon
To 1.5. klo 10 Liturgia, 
metropoliitta Panteleimon, 
Herran taivaaseen astuminen
La 10.5. klo 18 Juhlavigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia ja 
ehtoopalvelus, Pyhän Kolmi-
naisuuden päivä

Muut tilaisuudet

Kansalaisopiston karjalankie-
len kurssi srk-salissa klo 9.15 
- 11.45 perjantaisin 14.3., 
28.3., 11.4. ja 25.4.2008
Pe 14.3. klo 16 - 17 Diakonia-
työtoimikunnan järjestämät 
pääsiäismyyjäiset srk-salissa
To 3.4. klo 17 Kansalaisopis-
ton ikonipiiri ikonimaalaus-
huoneessa

Kytökylä

Jumaläidin syntymän 
rukoushuone
Kytökyläntie 724
Isännöitsijä Pekka Hytönen 
044 4252 889
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Seuraavan numeron

 PÄIVITETYT 
TIEDOT 

toimitussihteerille 
viimeistään

 tiistaina 15.4.2008

LAPIN 
SEURAKUNTA

VAASAN 
SEURAKUNTA

Ti 18.3. klo 18 Ennen pyhi-
tettyjen lahjain liturgia, suuri 
tiistai
Su 20.4. klo 10 Liturgia

Karvoskylä

Pyhän Kristuksen 
kirkastumisen kirkko
Jokikyläntie 7
Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen 
040 5706 936

La 8.3. klo 18 Ehtoopalvelus, 
metropoliitta Panteleimon
La 15.3. klo 10 Liturgia, La-
saruksen lauantai
Ma 24.3. klo 10 Aamupalve-
lus ja liturgia, II pääsiäispäivä
La 12.4. klo 16 Samovaari-
kerho
Su 27.4. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet

Ti 8.4. klo 18 Tiistaiseura

Pyhäsalmi

Profeetta Elian 
rukoushuone
Vesitornintie 15
Isännöitsijä Marja-Leena 
Maksimainen 040 708 8751

Ke 12.3. klo 18 Ennen pyhi-
tettyjen lahjain liturgia
Pe 21.3. klo 10 Aamupalve-
lus, suuri perjantai
Su 30.3. klo 10 Liturgia
La 26.4. klo 18 Vigilia
Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä

Muut tilaisuudet

Ke 16.3. klo 13 Pyhäsalmen 
tiistaiseura

Ikuinen muisto

Julia Koskela, 84 v, Reisjärvi

Tervetuloa seurakuntaan

Maija Puustinen, Nivala
Arto Petjala, Haapajärvi
Tommi Heikkilä, Haapavesi

Tuohuskerho

Lapsille ja nuorille, kokoon-
tuu Kiuruvedellä kirkon 
seurakuntasalissa joka toinen 
keskiviikko klo 17.30. Tuo-
huskerhoa ohjaa Outi Petsalo.

Yhteystietoja

Kiuruveden ortodoksinen 
seurakunta, Niemistenkatu 6, 
74700 Kiuruvesi
p./fax (017) 752 278, e-mail: 
kiuruvesi@ort.fi 
Virasto avoinna ke klo 11 
- 13.
Kirkkoherra Antero Petsalo, 
Luhtapolku 3, 74700 Kiuru-
vesi
Gsm 050 527 1026, e-mail: 
antero.petsalo@ort.fi 

Isä Anteron sielunhoitotunnit 
kirkossa keskiviikkoisin klo 
11 - 13.

Kirkkoherra Antero Petsalo 
on lomalla 1. - 7.3.2008.

Virkatodistukset tulee tilata 
Oulun ortodoksisesta seura-
kunnasta ma - pe klo 9-12 p. 
(08) 311 5741, e-mail: oulu@
ort.fi 

Seurakunnan kotisivut löy-
tyvät osoitteesta www.ort.
fi /fi /kirkko_palvelee/srk/kiu-
ruvesi

  

Kirkkoherra Jyrki Penttonen 
p. 0400-178744
jyrki.penttonen@ort.fi 
Matkapappi Kauko Mak-
konen p. 0206100294, 
0400294849
kauko.makkonen@ort.fi 

Rovaniemi

Pyhän Andreaksen 
kirkko
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä 
isä Mikko Sidoroff 
p. (040)414 8452

Ke 26.3. klo 10 Liturgia 
La 29.3. klo 18 Vigilia
Su 30.3. klo 10 Liturgia
Ti 1.4. klo 16-17.30 Vaina-
jien pääsiäinen Tavivaaran 
hautausmaalla, muistolita-
niat. Aikaisemmin päivällä 
toimitetaan muistolitanioita 
sopimuksen mukaan muilla 
hautausmailla. Yhteydenotot 
isä Jyrki Penttonen.
La 12.4. klo 18 Vigilia 
Su 13.4. klo 10 Liturgia 
Ke 16.4. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Su 20.4. klo 10 Liturgia
La 26.4. klo 18 Vigilia

Su 27.4. klo 10 Liturgia
Ke 30.4. klo 18 Vigilia
To 1.5. klo 10 Liturgia, Her-
ran taivaaseenastuminen
La 3.5. klo 18 Vigilia
Su 4.5. klo 10 Liturgia
Su 11.5. klo 10 Liturgia, hel-
luntai, äitienpäivä

Ivalo 

Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Rantatie 28
Isännöitsijä 
Aulikki Lumisalmi
p. (016) 661657

Ke 19.3. klo 18 Yleinen 
sairaanvoitelun sakramentti, 
suuri keskiviikko
Pe 21.3. klo 15 Suuri ehtoo-
palvelus, hautakuvaikonin 
esiinkanto, suuri perjantai
Pe 21.3. klo 18 Aamupalve-
lus, Kristuksen hautaamisen 
muisto, suuri perjantai
La 22.3. klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, suuri lauantai
Ma 24.3. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto, lasten pääsiäinen
Ti 25.3. klo 10 Hetkipalvelus, 
Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian ilmestys
To 27.3. klo 10 Liturgia, kou-
lulaisjumalanpalvelus
La 19.4. klo 18 Vigilia
Su 20.4. klo 10 Liturgia
Ke 30.4. klo 18 Vigilia
To 1.5. klo 10 Liturgia, Her-
ran taivaaseenastumisen
juhla, helatorstai
Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä

Nellim

Pyhän Kolminaisuuden 
ja pyhittäjä Trifon Petsa-
molaisen kirkko

Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Simo Jefremoff
p. 0400 418463

La 15.3. klo 18 Vigilia
Su 16.3. klo 10 Liturgia, kirk-
kokahvit,
Herran ratsastus Jerusalemiin, 
palmusunnuntai
La 22.3. klo 23.30 Puoliyö-
palvelus
La 22.3. klo 24 Ristisaatto, 
aamupalvelus
Su 23.3. klo 1 Liturgia, kirk-
kokahvit, Herran pääsiäinen
La 12.4. klo 18 Vigilia
Su 13.4. klo 10 Liturgia
La 10.5. klo 18 Vigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia, ve-
denpyhitys, praasniekka,
kirkon 20-vuotisjuhla, Pyhän 
Kolminaisuuden päivä, hel-
luntai, äitienpäivä

Sevettijärvi

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen kirkko
Sevettijärventie 9065

Isännöitsijä Uljaana Kivinie-
mi
p. 040 7167653

To 20.3. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, ehtoollisen asetta-
misen muisto, suuri torstai
Pe 21.3. klo 9 Kaksitoista 
kärsimysevankeliumia, suuri 
perjantai
La 26.4. klo 18 Vigilia
Su 27.4. klo 10 Liturgia
La 3.5. klo 18 Vigilia
Su 4.5. klo 10 Liturgia

Männikön palvelukoti
Ivalo

La 15.3. klo 10 Liturgia, La-
saruksen lauantai
La 19.4. klo 10 Liturgia
La 10.5. klo 10 Liturgia, vai-
najien muistelu

Matkakanttori vuosilomalla 
28.3.- 7.4.
Matkapappi vuosilomalla 
25.3. – 31.3.
 
Seurakunnan toimintaa 
Rovaniemellä
 
26.3. Ortodoksiakerho alkaa 
klo 18 kirkossa ehtoopalve-
luksella
 16.4. Ortodoksiakerho alkaa 
klo 18 kirkossa ehtoopalve-
luksella
Yhteiskyyti PSHV: n ja ONL:
n vuosijuhlille 4.-6.4. Retki 
tarkoitettu nuorille ja vanhoil-
le. Linja-auto lähtee Ivalosta. 
Ilmoittautumiset Mariariitta 
Sihvomaalle p. 0407686048. 
Lasten Pikkukaritsa-kerho 
kokoontuu seurakuntasalille 
joka kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina 
09.50
Tiedustelut Virpi Sidoroff p. 
04000-15215
HUOM. ONL:n ja PSHV:n 
vuosijuhlien vuoksi Pikkuka-
ritsa-kerhoa ei ole 6.4.
Kirkkokuoro kokoontuu tors-
taisin klo 18.00 Rovaniemen 
srk-salissa.
Tiedustelut Kai Tulehmo,  p. 
040 813 1265
Ikonimaalauspiiri kokoontuu 
kerran kuukaudessa lauantai-
sin Rovaniemen srk-salissa. 
Tiedustelut Raili Arstila p. 
040 771 4608
Naistenpiiri, Kerttu Junnonen 
p. 050 355 6580
Lähetyspiiri, tiedustelut Eija 
Alkula p. 040 7567903

Kirkkoherran virasto on 
avoinna keskiviikkoisin klo 
13 – 16 (suurina juhlapyhinä 
suljettu). 
Osoite on Koulukatu 45, 
65100 Vaasa. Puh(06) 317 
2620, faksi (06) 312 4063. 
Sähköpostiosoite on vaasa@
ort.fi  Virkatodistukset saa 
Oulun ortodoksisesta seura-
kunnasta, puh. (08) 311 5741 
tai oulu@ort.fi  Kirkkoherra 
Matti Wallgrén, puh. 050- 
3520 735 sähköpostiosoite 
on matti.wallgren@ort.fi  ja 
kanttori Paula Löfgren, puh 
040 5676614

Vaasa 

Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Kasarmintori
Isännöitsijä Timo Huhtamäki
p. 044 4154773

La 15.3. klo 18 Palmusunnun-
tain vigilia ja virpovitsojen 
siunaus, 
Su 16.3. klo 10 Palmusun-
nuntain liturgia, viikonlopun 
palvelukset suomen ja ve-
näjän/kirkkoslaavin kielisiä, 
isä Viktor Maksimovski ja 
Vaasan papisto
Ma 17.3 klo 10 Suuren maa-
nantain aamupalvelus
Ti 18.3. klo 10 Suuren tiistain 
aamupalvelus
Ke 19.3. klo 10 Suuren keski-
viikon aamupalvelus
Ke 19.3. klo 18 Ennen pyhi-
tettyjen lahjain liturgia
To 20.3. klo 10 Suuren tors-
tain aamupalvelus
To 20.3. klo 18 Suuren tors-
tain ehtoopalvelus ja liturgia 
Pe 21.3. klo 9 Suuren per-
jantain aamupalvelus ja 12 
kärsimysevankeliumia
Pe 21.3. klo 14 Suuren per-
jantain ehtoopalvelus, Kris-
tuksen hautakuvan esiinkan-
taminen
Pe 21.3. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus ja Kristuk-
sen hautauspalvelus
La 22.3. klo 10 Suuren lauan-
tain ehtoopalvelus ja liturgia 
La 22.3. klo 23.30 Puoliyön-
palvelus, ristisaatto, aamu-
palvelus ja liturgia Herran 
pääsiäinen  
Ma 24.3.klo 10 Liturgia ja ris-
tisaatto, lasten pääsiäinen
Ti 25.3. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto
Su 6.4. klo 10 Hetkipalvelus
La 12.4. klo 18 Vigilia
Ke 16.4. klo 10 Liturgia, 
pääsiäisen keskijuhla
Su 20.4. klo 10 Hetkipalvelus
Su 27.4. klo 10 Liturgia
Ke 30.4. klo 10 Liturgia, pää-
siäisen päättäjäisjuhla

Kokkola

Pyhien Simeonin ja Han-
nan rukoushuone
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Paimen-Sanomat
Julkaisija:
Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakunnat / Paimen-Sanomat ry
Päätoimittaja:
Metropoliitta Panteleimon
P. 020 610 0250, fax. 020 610 0251, sähköposti: oulun.hiippakunta@ort.fi 
Toimitussihteeri:
Marko Patronen
Nummikatu 30 B 16, 90100  OULU
P. 050 329 5355, fax. 020 610 0251, sähköposti: marko.patronen@ort.fi 

Lehden osoitteenmuutokset ja tilaukset:
SEURAKUNTALAISTEN osoitteenmuutokset ja tilaukset omaan 
seurakuntaan
MUUT osoitteenmuutokset ja tilaukset Oulun ortodoksiseen hiippakuntaan, 
p. 020 610 0250, oulun.hiippakunta@ort.fi 

Ilmoitukset ja tilaushinnat:
- ilmoitushinta 0,85€ / pmm
- tilaushinta  8,50€ / vuosi muille  kuin seurakuntien jäsenille
- tilaajamaksut suoraan tilille: 110750-1106102, 
mukaan maininta"Paimen-Sanomat"
                

Kaikki aineistot toimitetaan toimi-
tussihteerille viimeistään tiistaihin 
19.2

Paino:
Painotalo Suomenmaa, PL 52,  90101  
OULU, p. 08 5370 011

Pankki: Nordea 110750 - 1106102

Katariinankatu 3
Isännöitsijä Nadeshda 
Kurki
p. 0400 998 883

Su 20.4. klo 10 Liturgia
La 10.5. klo 18 Vigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia, 
helluntai 

Pietarsaari

Pyhän profeetta Elian 
ja pyhän Annan ruko-
ushuone
Narsinkatu 2
Isännöitsijä Leif Sandvik
p. (06) 724 8634

La 15.3. klo 10 Liturgia, 
Lasaruksen lauantai
Ke  30.4. klo 18 Vigilia, 
Herran taivaaseen astumi-
nen
To  1.5. klo 10 Liturgia, 
Herran taivaaseen astumi-
nen
Su 11.5. klo 10 Hetkipal-
velus

Lapua

Pyhittäjä Serafi m Saro-
vilaisen rukoushuone
Koulukatu 7
Isännöitsijä 
Hannu Korkeamäki
p. (06) 437 6936

La 6.4. klo 10 Liturgia 

Seinäjoki

Seinäjoen ev.lut. seura-
kunnan seurakuntasali
Alakuljunkatu 2

Su 13.4. klo 10 Liturgia, 
metropoliitta Panteleimon 

Kauhava
 
Osuuspankin 
kerhohuone
Kauppatie 54

Su 4.5. klo 10 Liturgia

Ikuinen muisto

Elisabeth Välimäki, Lapua 
81 v.
Mikael Petander, Vaasa 64 
v. 

Kirkkoherra Matti Wallgrén 
on lomalla 26.3 – 9.4. vä-
lisenä aikana. Sijaisena on 
isä Juhani Itkonen, puhelin 
040 5018006

ONL:n, PSHV:n ja OOL:n 
vuosijuhlat

Jyväskylässä 4.-6.4.2008
Perjantaina 4.4.
17:00 Juhlakanslia avataan Vieraiden vastaanottaminen alkaa
19:00 Vedenpyhitys ja juhlien avaus juhlasalissa
20:00-21:00 Iltapalaa tarjolla ruokalassa
20:00 Johtokuntien kokoukset
21:00 Disko alkaa juhlasalissa
21:30 Improvisaatioteatteri “Joo” esiintyy ruokalassa
22:00 Yökahvila avautuu ruokalassa
22:00 Hiljaisuus majoitustiloissa
23:00 Disko päättyy
23:30 Akatistos juhlasalissa
02:00 Yökahvila suljetaan
Hiljaisuus alkaa 

Lauantaina 5.4.
07:30 Aamupalaa tarjolla ruokalassa
08:00 Herätys
09:00 Aamurukoukset juhlasalissa
09:30 Toimintakanavat starttaavat 
11:30 -13:00 Lounas tarjolla ruokalassa
12:00 Kanavat sulkeutuvat
13:00 Nuorisokuorojen konsertti juhlasalissa
14:30 Seurakuntien väliset sählyturnaukset liikuntasalissa
15:00 PSHV:n vuosikokous seurakuntasalissa
16:00 ONL:n vuosikokous juhlasalissa
17-18:30 Päivällinen tarjolla ruokalassa
18:30 Siirtyminen Ylösnousemuksen kirkkoon
19:00 Ehtoopalvelus kirkossa
20:00 Iltajuhla juhlasalissa
21:15 Iltapalaa ruokalassa
22:00 Yökahvila avautuu ruokalassa
22:00 Majoitustiloissa hiljaisuus
23:30 Ehtoolliselle valmistavat rukoukset juhlasalissa
01:00 Yökahvila suljetaan

Sunnuntaina 6.4.
07:30 Herätys, pakkaus ja siirtyminen kirkkoon
08:00 Aamupalvelus kirkossa (vapaaehtoinen) 
09:00 Liturgia kirkossa
11:30 Lounas ja päätössanat Amk:n ravintolassa

Lastenleiri 
Puroniemessä
Oulun ortodoksinen seurakunta 
järjestää yhdessä Ortodoksis-
ten Nuorten Liiton (Lisätietoa 
ONL:stä osoitteessa www.tuo-
hustuli.net) kanssa lastenleirin 
Puroniemen leirikeskuksessa 
Rautalammilla 26.–29.6.2007. 
Leirille järjestetään kuljetus 
Oulusta. Leirin hinta on Oulun 
ort. seurakunnan jäsenille 35€ 
(muilta 50€). Sitovat Ilmoittau-
tumiset leirilleerillisellä ilmoit-
tautumislomakkeella, joita saa 
Oulun srk. kansliasta Ilmoittau-
tumislomakkeet tulee palauttaa 
1.5.2007 mennessä seurakun-
taan. Puhelin ilmoittautumisia 
ei oteta vastaan. Ilmoittautuneet 
saavat myöhemmin leirikir-
jeen jossa on tarkempaa infoa 
lastenleiristä sekä pankkisiirron 

jolla leirin voi maksaa.
    Lisätietoja saa seurakun-
nan nuoriso- ja diakoniatyön-
tekijältä Petri Aholta, petri.

Virpovitsa-
tapahtuma 

Oulussa 
la 15.3.

Lasaruksen lauantaina 
15.3.2008 järjestetään Oulun 
seurakuntasalissa (Torikatu 
74)  virpovitsojen valmis-
tustalkoot klo 12-15. Klo 
18 vigilia, jossa virpovitsat 
siunataan. Osallistumisesta 
peritään tarvikemaksu 2€/hlö 
tai 5€/perhe. 

Kirkkohistoria 
ja sen opettaminen

Ekumeeninen seminaari ja Suomen 
Ortodoksisten Opettajien liiton vuosikokous 

Oulussa la 5.4.2008

Oulun ortodoksinen kirkko, Torikatu 74 ja viereinen Heinätorin 
srk-talo, Aleksanterinkatu 71
Ilmoittautumiset 25.3.2008 mennessä

9.00 – 9.30 Rukoushetki ja seurakunnan tervehdys, isä Raimo 
Kiiskinen
9.30 – 10.00 Seminaarin avaus, tervehdyspuheenvuorot: Oulun 
metropoliitta Panteleimon, SOOLin puheenjohtaja Sirpa Oku-
lov. Aamukahvi

10.00 – 10.45 Suomen ortodoksisen kirkon historiaa: autonomi-
sen aseman rajankäyntiä 1945 – 1957, 
TT Juha Riikonen
10.45 – 11.30 Em. aiheen käsittelyn mahdollisuuksista 
kouluopetuksessa,TT Juha Riikonen

11.30 – 12.15 Lounas

12.15 – 13.00 Katsaus Suomen ortodoksisen ja luterilaisen 
kirkon rinnakkaiseloon  keskiajasta      nykyaikaan, TM Marja-
Kaisa Heikkinen
13.00 – 13.45 Kokemuksia kirkkohistorian opettamisesta tämän 
päivän koulussa, TM Marja-Kaisa Heikkinen

13.45 – 14.45 SOOLin vuosikokous ja kahvi

15.00 – 15.45 Opetushallinnon ajankohtaiset kuulumiset, ope-
tusneuvos Pekka Iivonen OPH
15.45 – 16.00 Yläkoulun uusien ortodoksisen uskonnon kirkko-
historian oppimateriaalien esittely, 
TM Juhani Räsänen
16.00 – 16.15 Seminaarin päätös, Sirpa Okulov

Opettajille VESO-korvaavuus. Osallistumismaksu 30 €, joka 
sisältää luennot, jaettavan
materiaalin ja ateriat. 

Tilaisuudessa on myytävänä TT Juha Riikosen väitöskirjaa 
Suomen
ortodoksisen kirkon historiaa: autonomisen aseman rajankäyntiä 
1945 – 1957 (20 €).

Lisätiedot: Puheenjohtaja Sirpa Okulov, sirpa.okulov@ort.fi , 
0500 946 601
Sihteeri Marianne Kantonen, marianne.kantonen@ort.fi , 050 
3318 905.

Ilmoittautumiset 25.3.2008 mennessä Marianne Kantoselle.Karjalaseurojen Pohjolan piiri ry:n 
60-vuotisjuhla su 27.4.2008 klo 14

Pohjankartanon juhlasalissa,
Suvantokatu 1, Oulu

Juhla alkaa liturgialla Pyhän Kolminaisuuden
Katedraalissa ja jumalanpalveluksella Oulun 

tuomiokirkossa klo 10.

Juhlapuheen pitää Karjalan Liiton toiminnan-
johtaja Satu Hallenberg.  Juhlapaikalla on 

maksullinen ruokailu.

Karjalaseurojen Pohjolan piiri ry.


