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Kristuksen syntymä

"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimi Immanuel - se merkitsee: Jumala on meidän 
kanssamme." (Matt.1:23; Jes. 7:14) Kristus Immanuel. Venäläinen ikoni, 2000-luku. Valokuva: Topi Ikäläinen.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien tiedotuslehti
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Metropoliitta Panteleimon

Rovaniemen ortodoksisen seurakuntasalin eli Petsamo-sa-
lin rakentaminen on edennyt hyvin ja uusi sali valmistuu 
kevään aikana. Seurakunnan vapaaehtoiset ovat perus-

taneet runsas vuosi sitten yhdistyksen Petsamo-salin tuki 
ry:n, jonka tämänhetkisenä päämääränä on kampanjoida 

kalusteita seurakuntasaliin.

Moniin kirkkomme julkisiin tiloihin on saatu kalusteet 
hankkimalla sponsoreita varaamaan omia nimikkopöytiä 
ja nimikkotuoleja. Rovaniemellä päätimme toimia samalla 
periaatteella, mutta päätimme madaltaa kynnystä siten, että 
mukaan saisimme nekin halukkaat, joiden rahat eivät ehkä 
riitä kokonaiseen nimikkopöytään tai tuoliin tai jotka ken-
ties eivät halua nimeään pöytään tai tuoliin. Me hankimme 
tukijoita tunnuksella: ”Osta oma pöytäpaikka Petsamo-
saliin 100 eurolla!”

Vetoamme nyt Paimen Sanomien lukijoihin, oman hiippa-
kuntamme ja seurakuntamme jäseniin: Tule mukaan teke-
mään Petsamo-salista yhteistä pohjoista kulttuurikeskusta. 
Tiedota ympäristösi Pöytäpaikka-kampanjastamme ja tule 
jäseneksi yhdistykseemme. 

Yhdistyksen jäsenasioita hoitaa Ritva Naakka, puhelin 
044-5899409. Petsamo-salin tuki ry pankkitilinumero on 
113430-643347.

Petsamo-salin tuki ry

Osta oma pöytäpaikka 
Petsamo-saliin 
Rovaniemellä

Petsamo-salin eksteriööri. Kuva: Lapin ortodoksinen seurakunta

Näkymä Petsamo-salin näyttelytilaan. Kuva: Lapin ortodoksinen 
seurakunta

Unelmien joulu

”Tule tavaratalomme joulupuotiin ja niin astut sisälle Unelmien jouluun.” Näin 
keskusradion ystävällinen ääni vakuuttaa liikkeeseen astujaa marraskuun alusta lähti-
en aina jouluaattoon saakka.

Unelmien joulu!

Kukapa arjen huolten ja murheiden keskellä ei kaipaisi unelmien joulua. Ajatuksissa 
viipyilee, että aavan meren tuolla puolen ja nyt aivan pian on saavutettavissa onnen, 
levon ja rauhan tila. Kunhan sen vain voisi saavuttaa.

Elämän onni ja unelmat ovat käsityksemme mukaan pitkälti ulkoista, kuten joulu-
puodin hopean ja kullan kimallukset. Haaveet auttavatkin hetken, mutta sitten unel-
ma häviää särkyvän saippuakuplan tavoin. Unelmien joulu on jossain syvemmällä.

Joulu on Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhla

Kristillisen joulun kunniaksi ja juhlistamiseksi teemme monenlaisia valmisteluja. 
Siihen kuuluvat kuuset ja kynttilät, lahjat ja juhlan runsaat ateriat. Ne ovat unelmi-
en joulun ulkoinen puoli, joka meillä onkin runsas. Joulun sisäinen puoli on jossain 
muualla. 

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” 
Näin luemme Johanneksen pyhässä evankeliumissa. (Joh.3:16)

Jumalan rakkaus maailmaan ja ihmiseen! Mitä se minulle merkitsee. Osaanko siihen 
vastata sen nostamiin kysymyksiin?

Milloin minä olen tehnyt jotain hyvää toiselle ihmiselle tai luopunut jostain hänen 
hyväkseen? Varmasti kovin harvoin. Tätä vastoin olen joka hetki etsinyt omaani, 
vaatimalla vaatinut omaani ja oikeuksiani vierellä seisovista välittämättä. Milloin 
olen luopunut jostain vapaaehtoisesti? Ja jos olen jostakin joutunut luopumaan, 
niin vasta pakon edessä ja katkeroitunut samalla syvästi. Jäänkö näin itsekkyydessäni 
unelmieni joulun hopean ja kullan välkkeeseen, mutta samalla yksin ja vaille rakkau-
den lämmintä kosketusta?

Meidän on luovuttava omastamme ja yritettävä elää elämäämme toisen hyväksi. 
Jumala antoi Poikansa maailmaan maailman pelastukseksi. Minunkin tulee antaa 
jotain toisen hyväksi. Rakkaus vaatii vastavuoroisuutta. Tässä on parempi aloittaa 
vähästä, pienistä asioista, mutta tärkeistä, sellaisista joiden keskellä elämäämme 
elämme. Mitä ne voisivat olla? Ehkä tätä on vierellä kulkevan huomioiminen, hyvän 
sanan lausuminen hänelle, loukkauksen unohtaminen ja myös aineellisen hyvän 
jakaminen. 

Unelmien joulu on lähimmäisen rakkauden täyttämä joulu.

Rauhaisaa Kristuksen syntymäjuhlaa ja siunattua uutta vuotta 2011 

“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in 
him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16)

The love of God. What does it mean? When have I done something good for my neighbour? 

In order to celebrate the feast of the Nativity properly we have to learn to give up our own 
belongings for the good of the other. God gave His only Son for the salvation of all. This 
model of active love given by God Himself is meant to be adapted in our lives. A true love 
demands mutuality.  

A word from the Bishop

Esipaimenen sana
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Tänä päivänä neitsyt 
yliolennollisen synnyttää, 

ja maa tarjoaa luolan 
lähestymättömälle. Enkelit 
paimenten kanssa ylistystä 
veisaavat. Tietäjät tähden 

mukana vaeltavat, sillä 
meidän tähtemme on syn-
tynyt lapsukainen – ian-

kaikkinen Jumala. (Joulun 
kontakki, 

3. sävelmä)

Kristityt valmistautuvat yhteen 
kristikunnan suurimmista juh-
lista. Vapahtajamme syntymä 
on Jumalan suurin lahja koko 
ihmiskunnalle.
   Herramme edelläkävijä ja 
kastaja Johannes osoitti tien, 
josta Jeesus maan päällä eläes-
sään julisti: “Kääntykää, sillä 
taivasten valtakunta on tullut 
lähelle!” (Matt.3:2) Maailmaan 
tullut Kristus Vapahtajamme 
on ottanut meidät yhteyteen-
sä. Siksi hän ei häpeäkään 
kutsua meitä veljikseen (Hepr. 
2:11). Mutta ollaksemme 
tämän Jumalan ja ihmisen 
välisen uuden liiton arvoisia, 
ja ettemme hylkäisi taivaasta 
alas laskeutunutta Jumalaa, 
on meidän lähestyttävä uskon 
valoa, lihaksi tullutta Jumalaa 
Jeesusta Kristusta.
    Taivaan ja maan Herra 
syntyy maailmaan köyhänä 
ja nöyränä, ei kunniassa ja 
loistossa. Eläinten luola ottaa 
vastaan maailman vapahtajan. 
Näin Jumala osoittaa meille 
nöyryyden ja yksinkertaisuu-
den suuruuden ja ylpeyden, 
rikkauden ja turhamaisuuden 
vahingollisuuden. 
    Ensimmäisinä koko ihmis-
kunnasta Kristuksen syntymäs-
tä saivat kuulla Betlehemin 
seudun köyhät paimenet. He 
saivat ensimmäisinä kuulla 
Kristuksen syntymästä enke-
leiltä ja ensimmäisinä kunni-
oittaa ja kumartaa häntä. 
    Yhteys Jumalaa koetaan 
paastossa, rukouksessa, 
lähimmäisen palvelemisessa ja 

kirkon pyhissä mysteerioissa. 
Ennen kaikkea Vapahtajam-
me on läsnä Herran pyhässä 
ehtoollisessa.
    Apostoli Paavali opettaa, 
että Jumala lähetti Poikansa 
”lunastaakseen lainalaisina elä-
vät, että me pääsisimme lapsen 
asemaan.” (Gal.4:5) 
    Tunnemme kaipuun 
sielussamme kaikkeen hyvään 

ja kauniiseen, vaikka ajatuk-
semme, sanamme ja tekomme 
eivät aina siitä todista. Kaiken 
hyvän keskelläkin sydämemme 
on monesti levoton. Kysymme: 
Onko olemassa todellista rak-
kautta? Olenko tässä elämässä 
sattuman oikusta vai olenko 
minä toivottu Jumalan lapsi, 
jonka elämälle hän on asetta-
nut päämäärän ja tarkoituk-

sen? Tätä Jumalan ja ihmisen 
välistä yhteyttä pyrkii joulun 
sanoma vahvistamaan.
    Kirkkomme opetuksen 
mukaan joulu on koko luo-
makunnan juhla. Jumala tulee 
ihmiseksi kirkastaakseen koko 
Jumalan luoman todellisuu-
den. 

Isä Kauko Ivanoff
Kuhmo

Herra on lähellä

Köyhyyden kierre  
 
Venäjän Karjalan asukkaista 
monet joutuvat tulemaan vä-
hällä toimeen. Vuoden 2008 
talouskriisi pahensi tilannetta. 
Vähävaraiset perheet kärsivät 
työttömyydestä ja nuorisorikol-
lisuus on kasvanut. Asunnot-
tomat ovat jääneet lähes täysin 
tukijärjestelmien ulkopuolelle. 
Avun saaminen ei ole helppoa 
ja köyhyyden kierre jatkuu. 
Karjalassa tarvitaan niin hu-
manitaarista apua kuin tukea 
rakenteellisiin muutoksiin.  
     Kaduille joutuneet lapset 
ja nuoret tarvitsevat erityistä 
huolenpitoa ja turvaa, jotta he 

voivat olla kehittyvän Karjalan 
rakentajia tulevaisuudessa.  

Diakoniatyötä vahvistettava 
 
Joulupaastokeräyksen tuotto 
ohjataan diakoniatyöhön 
Venäjän Karjalaan.  Uteshenie 
eli Lohdutus -diakoniasäätiö 
on yksi Ortaidin Venäjän 
Karjalassa  toimivista yhteis-
työkumppaneista. Uteshenien 
toiminta tähtää seurakuntien 
diakoniatyön vahvistamiseen 
ja vähäosaisten tilanteen pa-
rantamiseen.  
     Uteshenie toimii yhdessä 
alueen seurakuntien, sosiaali-
viranomaisten,  korkeakoulu-

jen ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa. Vahvistamalla eri 
toimijoiden  välistä yhteistyötä 
parannetaan avun saavutetta-
vuutta ja laatua.   
 
Toivon teoilla kohti 
parempaa tulevaisuutta

Ortaidin, Ortodoksisen 
Lähetyksen, Pyhien Sergein 
ja Hermanin Veljeskunnan  
(PSHV), Ortodoksisten 
Nuorten Liiton (ONL) ja 
Ortodoksisen Opiskelijaliiton  
(OOL) joulupaastokeräyksellä 
tuetaan diakoniatyötä Venäjän 
Karjalassa. 

Lisätietoja: Ortaidin projek-
tipäällikkö Niina Ahonen, p. 
044 336 7064, ortaid@ort.fi , 
www.kirkkotoimii.fi/ortaid.

Anna sinäkin tänä jouluna 
paastolahjasi Karjalan lapsille 
ja nuorille!

Keräysaika: 15.11.–31.12.2010

Keräystili: OP 548005-223308
Viite: 12043
Keräyslupa: POHAD-
no/2010/377

Ortaid

Joulupaastokeräyksellä toivon tekoja Karjalaan
Anna lahjasi Karjalan lapsille ja nuorille

Haettavaksi 
julistetaan

IV 
toimipiirin 
matkapapin 
työsopimus-
suhteinen 

toimi
Hakijan tulee täyttää ortodok-
sisen kirkon kirkkojärjestyksen 
132 §:n mukaiset kelpoisuus-
ehdot. 
    IV toimipiirin matkapapin 
toimialue on Lapin ortodoksi-
nen seurakunta ja sijoituspaik-
ka Ivalo.
    Palkkaus määräytyy ortodok-
sisen kirkon työehtosopimuk-
sen mukaisesti. Toimi sijoittuu 
vaativuusryhmään 8, jonka 
peruspalkka on 2535,11 euroa 
kuukaudessa. Tämän lisäksi 
maksetaan tehtävässä suoriu-
tumiseen perustuvaa henkilö-
kohtaista palkanosaa, joka on 
enintään 35 prosenttia tehtävä-
kohtaisesta peruspalkasta. 
    Matkapapin toimi täytetään 
1.6.2011 alkaen.
    Hakemukset, joista käy 
ilmi asianmukainen koulutus 
ja kielitaito, tulee osoittaa ja 
toimittaa Oulun hiippakunnan 
piispalle (Nummikatu 30 B 
16, 90100 Oulu) viimeistään 
31.1.2011.

Oulussa 11.11.2010

Oulun metropoliitta 
Panteleimon

Isä Andreas 
Larikka 

Kajaanin 
kirkko-
herraksi

Arkkimandriitta Andreas La-
rikka Vantaalta on valittu Ka-
jaanin ortodoksisen seurakun-
nan uudeksi kirkkoherraksi. 
    Ainoana ehdokkaana ollut 
Larikka sai 28.11.2010 Ka-
jaanissa pidetyssä vaalissa 42 
ääntä.
    Vuodesta 1973 Kajaanin 
kirkkoherrana toiminut rovasti 
Pentti Hakkarainen jää eläkkeel-
le vuoden lopussa.

Ortodoksinen tiedotuskeskus

Kristuksen syntymä. Jouluaiheinen al secco Kristuksen kirkastumisen kirkossa Kajaanissa. Kuva: Reijo 
Marjomaa. 
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Kirkko näkee Jumalanäi-
dissä kristityn naisen 

esikuvan. Hän mukautti 
elämänsä Jumalan tahtoon 
ja antoi elämällään nöyryy-

den ja kuuliaisuuden esi-
merkin Jumalan Sanan alla 
elämisestä. Myös Marian 
rukouselämänsä tunnettiin 
palavana. Nämä Pyhän 

Äidin ominaisuudet tekivät 
ensimmäisiin kristittyihin 
naisiin niin suuren vaiku-
tuksen, että he halusivat 
päästä tapaamaan häntä. 
Hänen ympärilleen syntyi 
jonkinasteinen, alkeellinen 
pyhiinvaellusliikehdintä. 

Apostoli Johanneksen opetus-
lapsi, Antiokian marttyyripiis-
pa Ignatios Theoforos (k.107) kir-
joitti tästä lähetyskirjeessään: 
”Meillä on paljon naisia, joka 
tahtoisivat nähdä Jeesuksen 
Äidin. Olemme kuulleet, että 
tämä neitseellinen Jumalanäiti 
omistaa monia armolahjoja.” 
Herran apostolien, Jumalan-
synnyttäjän ja muiden pyhien 
antaman esimerkin mukaises-
ti; kirkko on ohjannut kaikki-
na aikoina Kristuksen laumaa, 
niiden hengellisten isien ja 
äitien kautta, jotka ovat sitou-
tuneet elämään ja opettamaan 
ortodoksisen kirkon pyhän 
tradition mukaisesti. Miten 
tähän kirkolliseen toiminta-
malliin suhtautuvat meidän 
aikamme kristityt naiset? Tässä 
artikkelissa kaksi oululaista 
naista kertovat näkemyksiään. 

Maarit Paakkola: 
Naiset ovat kirkon äitejä

Elettiin vuotta 1990, kun 
Oulun katedraalissa vietettiin 
kaksoisjuhlaa. Maarit Paakko-
lan ystäväparin kumppanuus 
vahvistettiin tuolloin aviolii-
ton sakramentilla ja samalla 
kertaa myös heidän lapsensa 
kastettiin. Maarit oli tuolloin 
35-vuotias, kun hän avasi oven 
täyteen tuntemattomuuteen, 
itäiseen kirkkoon.  Kaikki 
ortodoksisen kirkon elämään 
liittyvä kulttuuri oli hänelle 
vierasta. Sen mitä hän kris-
tinuskosta yleensäkin tiesi, 
oli saatu lähinnä vanhoillisle-
stadiolaisen uskonperinteen 
kautta. Lapsuuskodissa hänen 
äitinsä oli koettanut siirtää 
liikkeen oppia ja hartauspe-
rinnettä osaksi lasten arkea. 
Maarit kuitenkin kertoo 
kokeneensa jo murrosikäisenä, 
ettei hän löytänyt hengellistä 
kotiaan rauhanyhdistyksestä. 
Niinpä aikuistumisen myötä, 
hänen henkilökohtainen 

siteensä lestadiolaisuuteen jäi 
varsin ohueksi. Ystäväpari sai 
katedraalilla sinetin liitolleen. 
Maarit oli avannut ensim-
mäisen kerran ortodoksisen 
kirkon oven, mutta itäisen 
kirkon mysteerit jäivät sillä 
kertaa tutkimatta. 

Tie kirkkoon

Vuodet kuluivat ja elettiin 
talvea 2002. Eräänä yönä 
Maaritia vaivasi merkillinen 
ahdistus.  Hän ymmärsi sen 
olevan hengellistä laatua. 
Maarit ihmettelee vieläkin sitä 
voimakasta tunnetta, joka joh-
datti soittamaan keskellä yötä 
ortodoksiselle papille. Eihän 
hänellä ollut mitään kontaktia 
pienempään kansankirkkoon. 
Avatessaan puhelinluettelon 
hän löysi heti, silloisen Oulun 
seurakunnan kirkkoherran, 
isä Raimo Kiiskisen nume-
ron. Hetken päästä hän kävi 
jo keskustelua puhelimitse 
sielunpaimenen kanssa. Pappi 
rohkaisi häntä jatkamaan kes-
kusteluja seuraavana päivänä 
kirkkoherranvirastolla ja näin 
tapahtui. Kun keskustelut 
papin kanssa päättyivät, niin 
samalla matkalla Maarit laittoi 
paperit kuntoon liittyäkseen 
ortodoksiseen kirkkoon. Hän 
alkoi käydä ahkerasti kirkossa. 
Hengellinen koti oli löytynyt. 

- Minulle kolahtaa palvelukset 
aina. Kirkon jumalanpalveluk-
sissa olevat rukoukset vievät 
minua rukousimuun aivan eri 
tavalla kuin yksinäiset rukous-
hetket. 

Kirkon paperijäsenyys muuttui 
virallisesti Maaritin hengelli-
seksi jäsenyydeksi pääsiäisenä 
2003, kun hänelle toimitettiin 
mirhallavoitelun sakramentti. 
Matka idän kirkon mysteerei-
hin oli alkanut.

Kirkko sydämessä

Maarit muistelee kirkkoon 
liittymisensä alkuaikoja. Hän 
kokoaa muutaman ajatuksen 
siitä, mitä vanhempien kirkon 
jäsenten olisi hyvä tiedostaa 
uusista jäsenistä. 

- Emme useinkaan tiedä sitä, 
millainen on ihmisen pe-
rustilanne. Ihminen kaipaa 
uudesta yhteydestä erityisesti 
ystävällisiä kontakteja. Kirkon 
tapojen sanelijoita ei tarvita, 
nöyrä läsnäolo on parasta. 
Kirkon tavat ja opit tarttuvat 
aktiiviselle kirkossa kävijän 
takkiin kyllä vähitellen. 
Kirkkoon liittymisen alkuaika 
on erityisen arkaa ja herkkää 
aikaa. 

Maarit on päässyt Oulun 
seurakunnan elämään hyvin 
kiinni. Kirkossa käyvistä ihmi-
sistä on tullut rakkaita veljiä 
ja sisaria. Aktiivinen kirkossa 
käyminen myös kasvattaa vä-
hitellen omaksumaan kirkon 
opettamia arvoja. Ne kulkevat 
osana Maaritin arkielämää.  
Hän muistuttaa, että joudum-
me joka päivä tekemään erilai-
sia valintoja.  Niitä teemme eri 
rooleistamme käsin: puolisoi-
na, vanhempina, ammattiteh-

tävissämme, sekä perheen- ja 
yhteiskunnan jäseninä. 

- Toivon tekeväni elämässäni 
oikeita valintoja. Vääryyttä on 
niin monenlaista. Se ei aina 
kohdistu vain lähimmäisiin, 
vaan myös itseään kohtaan voi 
toimia väärin. On hyvä, kun 
voi turvautua Kirkon oppeihin 
ja näkemyksiin. Myös rukous 
tuo apua arkeen.

Maarit pohtii ihmiselämän 
haurautta. Hänen puolisonsa 
kuoli kesken monenlaisten 
suunnitelmien. Kuolema 
pysäyttää. Haaveet yhteisestä 
elämästä ja vanhuudesta sär-
kyivät. Maailmassa vaikuttavat 
monenlaiset voimat. Ihminen 
olisi monenlaisten koettele-
musten keskellä hukassa, ellei 
Jumalan kaitselmus valaisisi 
tietä.  

- Jos usko ja kirkko eivät 
olisi elämässäni, niin se olisi 
todella köyhää. Kirkko ei ole 
minulle vain pelkkä rakennus, 
vaan kirkko kulkee mukana: 
sydämessäni 24 tuntia vuo-
rokaudessa. Aamulla pyydän 
Jumalalta siunausta alkaneelle 
päivälle. Kun tulee töppäil-
tyä ja puhuttua pöljiä, niin 
pyydän anteeksi. Rukoilen, 
että osaisin toimia läheisten 
ihmisten kanssa oikein. Illalla 
päiväni päättyy iltarukouksiin. 
Jos uni joskus karkaa, niin 
silloin rukoilen Jeesuksen ru-
kousta. Se näyttää hyvin usein 
auttavan saaman levollisen 
mielen ja unen päästä kiinni. 

Nainen kirkossa

Maarit on tyytyväinen naisen 
rooliin seurakuntaelämässä. 
Se, että kirkossa opetetaan 
miehen ja naisen erilaisia 
rooleja, saa häneltä pelkästään 
positiivista palautetta. 

- Tasa-arvo toteutuu kirkossa 
hienosti, vaikka kirkon elämäs-
sä miehillä ja naisilla onkin 
erilaiset tehtävät. Minusta on 
myös luontevaa, että naiset 
rukoilevat kirkossa omalla 
puolellaan, omana ryhmänään 
ja miehet omana. Se myös 
vahvistaa meidän keskinäistä 
yhteyttä miehinä ja naisina. Ja 
mitä viimeaikaisiin keskuste-
luihin tulee, niin avioliitto on 
mielestäni miehen ja naisen 
välinen asia. Meidän kirkko 
kulkee tässä ihan oikealla tiel-
lä. Ei kaikkia asioita tarvitse 
neutralisoida.

Maarit on löytänyt oman 
palvelutehtävänsä Oulun 
tiistaiseuran johtokunnasta 

ja ekumeenisten jumalan-
palvelusten työryhmästä. 
Ekumeenisia yhteyksiä hän 
pitää arvokkaana. Omasta 
kirkostaan Maarit ajattelee, 
että se on arvoyhteisö, joka 
noudattaa Kristuksen, aposto-
lien ja pyhien isien näkemyk-
siä. Ihmisoikeus ja tasa-arvo 
ovat hänen mielestään hyviä 
asioita, mutta Kirkossa toimii 
niitäkin suuremmat lait. Kir-
kon elämää määrittää traditio, 
eikä meidän mielitekomme. 
Kirkon pitää muuttaa ihmistä, 
eikä ihmisen kirkkoa. 

- Jossakin on jotakin pielessä 
jos meille ortodokseille tulisi 
naispappeja. Olemme puhu-
neet näistä asioista paljonkin 
naisten kanssa. Suurin osa 
naisista on kyllä meidän kir-
kossa sitä mieltä, että miesten 
paikka on pappeina, ei nais-
ten. Me kuljetaan niin kuin 
Raamatussa sanotaan. Naiset 
ovat hyvin tärkeitä kirkossa. 
Me ollaan äitejä, myös kirkolle 
äitejä, jotka pitävät kirkkoa 
pystyssä. Miehet huolehtivat 
oman tehtävän kirkossa, naiset 
omansa. Näin tuemme toinen 
toistamme. Kirkko ei ole ma-
ratonin juoksemispaikka, jossa 
tehtävien suhteen kilpailtaisiin 
keskenämme. 

Paula Autio: 
2000-luvun kirkko on 
monikulttuurinen

Paula syntyi vuonna 1924, 
maanviljelijän tyttäreksi, Impi-
lahden pitäjässä, Ruokojärven 
kylässä, menetetyn Karjalan 
alueella.  Hänet on tavasta poi-
keten, kastettu jo parin päivän 
ikäisenä. Kastepäivään liittyy 
sellainen erikoinen tapahtu-
ma, että pappi oli liikkunut 
Ruokojärven kylällä. Hän oli 
menossa kastamaan lasta. Pau-
lan isä oli törmännyt kylällä 
sielunpaimeneen. Tämä oli 
pyytänyt samalla kastamaan 
myös hiljattain syntyneen 
tyttärensä. Pappi suostui pyyn-
töön ja isän toive toteutui.  
Sen sijaan Paulan äiti oli kuin 
myrskyn merkki, kun hänen 
miehensä oli järjestänyt kaste-
tilaisuuden neuvottelematta 
vaimonsa kanssa mitään. 
Isälle ja papille ei pikainen 
kasteaikataulu ollut minkään-
lainen ongelma, mutta Paulan 
äitiä asia harmitti erityisesti 
siksi, ettei vauvalle ehditty 
hankkimaan edes kastepukua. 
Episodista huolimatta Paulas-
ta tuli Kitelän ortodoksisen 
seurakunnan jäsen. 
Elämä Karjalassa

Elämä Karjalassa kohteli tasa-

Kirkossa toteutuu tasa-arvo
Miehillä ja naisilla on erilaiset tehtävät

Maarit Paakkolan lesken elämä sai uuden käänteen, kun rinnalle 
löytyi aviomies Kari Paakkola. Valokuva: Jukka Mäntymäki.
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arvoisesti, niin miehiä, kuin 
naisiakin.  Molempien elämä 
oli tiukasti sidottu arkisten asi-
oiden hoitoon. Töitä tehtiin 
sunnuntaita lukuun ottamat-
ta. Pyhänä lähdettiin kirk-
koon, joka sijaitsi seitsemän 
kilometrin päässä Kitelässä.  
Kirkkomatka tehtiin usein 
kävellen. Kirkossa palvelusta 
toimittaneet papit puhuivat 
suomea ja he asuivat lähellä 
pyhäkköä. Paula muistelee, 
että jumalanpalveluksissa 
kävivät naiset enemmän kuin 
miehet. 

- Kylässä pidettiin kansankou-
lua ja siellä sai ortodoksista us-
konnonopetusta.  Opettajana 
oli Yrjö Saarela joka vaati, että 
ortodoksinen katekismus piti 
opetella ulkoa. Uskontotunnit 
aloitettiin aina rukouksilla. 
Koulussa kavereihin kuului 
myös naapurin tyttö Irja Möl-
känen. Hänet löytää nykyisin 
Lintulan luostarista, nunna 
Varvaran nimellä. 

Sotavuodet

Vuonna 1939 syttyi talvisota. 
Paula lähti evakkoon 15-vuo-

tiaana. Perheelle tuli niin 
kiireinen lähtö evakkokulje-
tukseen, että leivänpaistokin 
jäi kotona kesken. Isä jäi 
muiden kylän miesten kanssa 
vielä Ruokojärvelle järjestel-
mään asioita. Matka jatkui 
myöhemmin junalla sisämaan 
suuntaan.  Paulan perhe ja 
muu suku sijoitettiin Viini-
järvelle maalaistaloon, jonne 
sijoitettiin parikymmentä 
henkeä. Teini-ikäinen tyttö 
oli pahoilla mielin. Itku oli 
herkässä: isä jäi Ruokojärvelle 
ja koti menetettiin. 
    Viinijärveltä Paula siirtyi 
Kuopioon ja sieltä Muuru-
veden kautta Riistavedelle. 
Kun sotatilanne rauhoittui, 
niin perhe palasi takaisin 
Karjalaan. Koti oli poltettu ja 
seurasi uuden rakentaminen, 
mutta juuri kun urakka oli 
saatu valmiiksi, niin tuli uusi 
evakkotielle lähtö. Paula on 
edelleen sillä reissulla. Toinen 
pakolaismatka vei Alajärven 
kautta Jyväskylään, sieltä 
Ruukkiin ja Ouluun. 
Kirkon ja yhteiskunnan 
jälleenrakentaminen

Kun taistelut päättyivät ja 
rauhankausi alkoi, niin siirto-

karjalaiset kokivat elämänsä 
suurimman järkytyksen. 
Kotiseudut jäivät uuden rajan 
toiselle puolelle. Paulan isän 
elämää ja siten myös epäsuo-
rasti Paulaa itseäänkin, kosket-
ti Veikko Vennamon toiminta. 
Hän vaikutti jatkosodan päät-
tymisen aikoihin Maatalousmi-
nisteriön asutusasiainosaston 
päällikkönä. Vennamo järjesti 
evakoille, rintamamiehelle ja 
kaatuneiden omaisille maa-
tilat tai tontit uuden elämän 
alkuun pääsemiseksi. 
    Myös ortodoksinen kirkko 
eli samaan aikaan sekasor-
ron keskellä. Lauma oli lyöty 
hajalle. Niinpä sotien jälkeen 
kirkollinen elämä järjestettiin 
siellä missä voitiin. Paulakin 
joutui käymään kristinoppi-
koulun Sisä-Suomen puolella, 
Muuruvedellä, lähellä Kuopio-
ta.  Kristinoppikoulua piti isä 
Aleksanteri Olanto, josta tuli 
hänelle myöhemmin myös vih-
kipappi. Vihkimiseen lienee 
liittynyt erityisen suuri Juma-
lan armovoiman siunaus, sillä 
Paula ehti olla avioliitossa 50 
vuotta ennen leskeksi jäämis-

tään. Sotien jälkeen Oulun-
seudulla pappeina toimivat 
isät Valdemar Talsta ja Paavo 
Rajamo. 
 
Kirkko tänään

Vuosikymmenet vierivät sotien 
jälkeen. Kirkon jäsenistön 
rivit ovat tiivistyneet. Kirkon 
toiminnassa on Paulan mieles-
tä nykyisin enemmän nuoria 
jumalanpalveluksissa mukana 
kuin menneinä vuosikymme-
ninä.  Tämän päivän kirkko 
on monikulttuuristunut jota 
Paula pitää hyvänä asiana. Mo-
net asiat ovat nyt paremmin 
kuin ennen. 

- En minä mitenkään koe, että 
nykyinen tilanne olisi ajanut 
karjalaisia ahtaalle. Pääasiana 
on se, että erilaiset ihmiset löy-
tävät tiensä kirkkoon. Naisten 
asema on kirkossamme hyvä. 

Jukka Mäntymäki

Hiippa-
kunnan 

teemavuosi 
2011 - 

Nuoriso

Nouse nuori ortodoksi

Vuoden 2011 teemaksi hiip-
pakunnassamme on valittu 
Kirkko ja nuoret eli kirkon 
nuorisotyö. Aiheen käsittelyn 
vaikeus älköön pelästyttäkö 
meitä.
   Tulevan vuoden aikana 
kokoonnumme 13-15. tou-
kokuuta Vaasaan ONL:n 
vuosijuhlaan (ks. takasivu) 
ja vietämme  samaan aikaan 
hiippakuntapäiviä. Syksyllä 
7.-9. lokakuuta järjestetään 
nuorten viikonlopputapahtu-
ma Oulussa. Siellä katedraalin 
lisäksi kokoontumispaikkana 
on Hietasaaren leirikeskus.
    Toivon, että kirkkomme 
nuorten asiaa käsiteltäisiin 
edellisten teemavuosien 
tapaan seurakuntiemme eri 
tilaisuuksissa, kerhoissa ja kirk-
kokahvien yhteydessä. Tätä voi 
toteuttaa kutsumalla tilaisuuk-
siin puhujiksi henkilöitä, joille 
nuorten maailma on läheinen. 
Heitä löytyy vaikkapa opetta-
jien, lääkäreiden tai poliisien 
joukosta. Seurakuntiemme 
omat uskonnonopettajat elä-
vät lähellä nuorisoamme. He-
kin voivat tulla kertoa työstään 
ja kuulumisistaan. Iäkkäämpi 
seurakuntalainen voi esimer-
kiksi tiistaiseurassa muistella 
menneen maailman kasvatus-
periaatteita ja tämän päivän 
nuori äiti taas kertoa nykyisen 
ajan haasteista perheissä. 
Nuoria yritämme houkutella 
toimintoihin mukaan vaikka 
kustantamalla heitä kanssam-
me pyhiinvaellusmatkoille.
    Tärkeintä on, että nuorten 
asiaa tavalla tai toisella koske-
tellaan hiippakunnassamme 
vuoden 2011 kulussa. Seura-
kunnissahan tehtävää hoitavat 
myös nuorisotyötoimikunnat. 
Varsinainen kasvatustyö 
nuorten ja meidän kaikkien 
kohdalla tapahtuu kotien ja 
perheitten parissa arkielämän 
ympyröissä. Tämäkin on 
tärkeää muistaa. Perheitä on 
vanhastaan pidetty ”pienois-
seurakuntina”. Juuri kotona 
lapsille jaetaan elämänarvot 
ja tehdään ymmärrettäväksi 
perinteitten merkitys.
 
Nouse nuori ortodoksi uskossasi 
elämään. 

Metropoliitta Panteleimon

Paula Autio Karjalassa vuonna 1942. Taustalla istuu hänen veljen-
sä. Paula Aution perhealbumi.

86-vuotias Paula on virkeä ja aktiivinen Oulun seurakunnan jäsen. 
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Isä Pentti Hakkarainen 
syntyi sotien jälkeen, vuon-
na 1946 Karstulassa, Kes-
ki-Suomessa. Lapsuuden 

muistot sijoittuvat Kainuu-
seen, Sotkamon Vuokattiin. 
Nuorena miehenä vuonna 
1963 Pentti Hakkarainen 
lähti opiskelemaan Kuopi-
oon ortodoksiseen pappise-
minaariin. Hänet vihittiin 

papiksi vuonna 1973, 
jonka jälkeen hän toimi 

hetken aikaa matkapappi-
na, siirtyen vielä samana 
vuonna Kajaanin kirkko-
herraksi. Tässä tehtävässä 
hän on toiminut 37 vuotta. 

Pappien ja kanttorien koulu-
tuksen siirtyessä pappissemi-
naarista yliopistoon, isä Pentti 
ahkeroi vielä työnsä ohella 
teologian maisterin tutkinnon. 
Eläkkeelle hän jää virallisesti 
1.1.2011. 

Hengelliset terapiatuulet

Isä Pentti matkaili nuorena 
pappina alueilla, joissa Bysan-
tin kirkon (330-1453) teologi-
nen perintö oli ja edelleenkin 
on voimissaan. Israel, Egypti, 
Syyria Patmos, Rhodos, Kos, 
Nissiros, Kreeta, Georgia ja 
Kypros tulivat tutuiksi. Koske-
tus varhaisen kirkon luostari-, 
kirkkomusiikki- ja freskope-
rinteeseen avasivat isä Pentin 
silmiä. Pyhiinvaellusmatkoil-
laan nuori pappi sai maistaa 
jotain siitä, mitä käytännössä 
tarkoittaa isien opetus kirkosta 
hengellisenä sairaalana, jossa 
elää ihmisten kohtaamisen 
todellisuus. Nämä kokemukset 
painuivat syvälle isä Pentin 
sieluun. Hän oli siihen asti 
kohdannut välinpitämät-
tömyyttä kirkon teologista 
sisältöä kohtaan. Useimmille 
oli tuntunut riittävän pelkkä 
rituaaliperinteissä riippu-
minen. Matkoillaan hän sai 
toisenlaista tuntumaa ortodok-
sian todeksi elämiseen. 
    Niinpä Bysantin hengelliset 
terapiatuulet tempaisivat isä 
Pentin mukaansa. Mitä syvälli-
semmin hän tutustui varhais-
ten kirkon isien maailmaan, 
sitä selkeämmin hän alkoi 
nähdä sitä erehdystä, jonka 
valtaan länsimainen eetos oli 
vuosisatojen saatossa joutu-
nut. Hän joutui toteamaan, 
että myös ortodoksit kulkevat 
usein tämän virran mukana 
kritiikittömästi.

Kirkon teologian 
tunteminen on tärkeää

Autiomaaisät ja pylväskilvoit-

telijat opettivat omalla esimer-
killään, että olipa lähimmäis-
temme persoonallisuus, ja 
heikkoudet inhimillisesti aja-
tellen kuinka vaikeita tahansa, 
niin kristityn tulee rakastaa ja 
kunnioittaa siitäkin huolimat-
ta häntä täysin pyyteettömästi. 
Jokaisessa ihmisessä on luomi-
sen perusteella Jumalan kuva. 
Juuri tämän vuoksi kristitylle 
lähimmäinen on aina myös 
Jumalan hänelle antama lahja. 
Isien opetuksessa hankalatkin 
lähimmäiset nähdään, ei suin-
kaan taakkoina, vaan mahdol-
lisuuksina. 

Jumala on sinun puolellasi

Autiomaaisien valoisan 
elämänasenteen taustalla oli si-
säinen tunto siitä, että Jumala 
on rakastava ja armollinen. He 
ymmärsivät, että taivaallinen 
Isä on Kristuksessa asettunut 
mitä palavimmalla rakkaudella 
kokonaan ihmisen puolelle, 
eikä suinkaan häntä vastaan.  
Tällainen jumalakuva kasvat-
ti, isä Pentin mukaan, idän 
kirkon kilvoittelijoista ihmi-
siä, joilla ulkoisista puitteista 
huolimatta oli sisäisessään 
elämässään levollisuus. He oli-
vat löytäneet ”sisäisen kotinsa” 
hiljaisuudessa.      
    Elämän kokonaisvaltainen 
rauhoittaminen auttoi heitä 
pääsemään yhteyteen ”minuu-
tensa” kanssa. Kun näin käy, 
niin paastorukouksen syväl-
linen huokaus tulee osaksi 

arkea: ”Anna minun nähdä 
rikokseni ja anna etten minä 
veljeäni tuomitsisi.” Jumalan 
rakkauden avulla myötätuntoa 
jaetaan lähimmäisille ja katu-
musta julistetaan pelkästään 
itselle. Jumalan rakkaus auttaa 
myös paiskaamaan kättä itsen-
sä kanssa. 

Jumalan rakkaus kasvattaa 
armahtavia yhteisöjä

Isä Pentti toteaa, että au-
tiomaaisien terapian lähtö- ja 
päätepiste oli hengellinen. 
Pelkkä hiljaisuus ei siis riitä 
tieksi Jumalan yhteyteen, vaan 
rukouksen lisäksi, tulee myös 
tuntea kirkon varhaisimmasta 
ajattelusta nousevaa teologista 
ulottuvuutta. Näistä lähtö-
kohdista nouseva Lähi-idän 
terapeuttinen teologia kasvat-
taa seurakunnista myötäelävän 
ja armahtavan rakkauden 
yhteisöjä. Tämä löytö kolahti 
aikanaan isä Penttiin. Hän 
huomasi, että Suomessa tällä 
saralla on vielä paljon opitta-
vaa. 

- Kirkkoamme vaivaa usein 
rituaalisen oikeinkäyttäyty-
misen pakkopaita. Ihmiset 
komentavat ja käskevät 
toisiaan. Valvomme usein sitä 
teemmekö kirkollisia liikkei-
tä ja ristinmerkkejä oikeissa 
paikoissa. Jumalan toiminta 
on kyllä jotain aivan muuta 
kuin tämä. Herran toiminnas-
sa keskeistä on empaattisuus 

ja herkkyys toisen ihmisen 
hädälle. Minua on viehättänyt 
evankelista Luukkaan nerok-
kuus evankeliumin kuvissaan, 
kun hän kertoo verenjuoksua 
sairastavan naisen ja Kristuk-
sen kohtaamisesta. Nainen 
kärsii häpeällisestä sairaudesta 
ja hän koskettaa varovasti 
Herraa. Opetuslapset näkevät 
tilanteen tönimisenä, vaikka 
Kristus lähestyi sairastavaa 
naista terapeuttisesti, kunni-
oittavasti. Jumalanpalveluk-
semme muistuttavat usein 
samanlaista tönimistapahtu-
maa.   
    Kirkkomme kasvuprosessi 
on siis vielä monella tavalla 
kesken. Opetusta tarvitaan. 
Isä Pentti on omalla pa-
noksellaan koettanut tehdä 
työtä omalla vartiopaikallaan. 
Niinpä hänestä tuli veljensä, 
isä Jarmo Hakkaraisen kanssa, 
sitoutunut varhaiskirkon isien 
teologisen perinteen tuntemi-
sen puolestapuhuja. Eläkkeelle 
jäädessään hän iloitsee siitä, 
että samaan rintamaan on 
tullut myös muitakin. Heistä 
eräänä ahkerimmista uurasta-
jista hän mainitsee munkkidia-
koni Serafim Seppälän, joka on 
kääntänyt varhaisten kilvoitte-
lijoiden tekstejä suomeksi.  

Kirkko postmodernissa 
yhteiskunnassa

Kainuun vaaroilla liikkunut 
sielunpaimen ihmettelee sitä, 
miten nopeasti maailma on 

muuttunut. Hän toteaa, että 
myös me suomalaiset olemme 
siirtyneet yhtenäiskulttuurin 
ajasta postmoderniin aikaan. 
Tämä yhteiskunnassa hyvin 
pitkälle edennyt ajattelutapa 
opettaa, ettei ole olemassa 
ainoaa totuutta. Virtaus on 
synnyt meille yhteiskunnan, 
jossa todellisuus pirstaloituu. 
Suomi on postmodernismin 
seurauksena muuttunut myös 
uskonnollisessa mielessä 
pluralistiseksi, eli moniarvoi-
seksi. Postmodernille ihmiselle 
kirkko ei ole ainoan totuuden 
julistaja. Halutessaan hän voi 
surffailla uskonnoista toiseen 
tai poimia niistä itselleen 
mieleiset ainekset. 
    Isä Pentti toivoisi kirkolta 
selkeää näkyä. Haasteenamme 
on päästä Suomen ortodoksi-
sena kirkkona: kollektiiviseen 
hengellisen identiteettimme 
eheytymiseen. Olemme tällä 
hetkellä isä Pentin mielestä 
aivan liiaksi käpertyneet 
eko-ortodoksiaan. Luontoon 
liittyvät kysymykset ovat kyllä 
tärkeitä, mutta idän kirkko 
pohjoisessa ulottuvuudessa 
tarvitsee ennen kaikkea, niin 
papiston, kuin kirkkokansan-
kin syventymistä patristiseen 
teologiaan. Tässä suhteessa isä 
Pentti toteaa arvostavansa eri-
tyisesti Sourozhin metropoliit-
ta Anthony Bloomia (k.2003), 
joka on niitä harvoja meidän 
aikamme piispoista, joka on 
kyennyt näkemään varhaisen 
kirkon terapeuttisen teologian 
ytimiin. Kirkon on opeteltava 
oma teologinen traditionsa ja 
uskallettava myös tulla dialo-
giin ympäröivän yhteiskun-
tamme kanssa. Emme saa elää 
liiaksi menneessä. 

- Elääkö kirkkomme edelleen 
1700–1800 luvun Karjalan 
kannakselaisessa maailmas-
sa, jossa edelleen koetetaan 
soveltaa sen ajan Venäjän 
kirkon ortodoksista traditi-
on näkyä nykysuomalaiseen 
todellisuuteen? Eurooppalai-
sessa kirkollisessa kentässä on 
menossa vapautuminen tästä 
painotteesta. Lahjakkaimmat 
teologit pyrkivät siellä löy-
tämään jotain syvempää ja 
alkuperäisempää.

Turbojohtaminen
ei kuulu kirkkoon

Isä Pentti kirjoittaa kirkollem-
me reseptin. Lääkkeenä on 
paluu varhaisen kirkon isien 
pariin. He elivät poliittisessa 
ja uskonnollisessa mielessä, vä-
hintäänkin yhtä sekavan ajan 
keskellä kuin 2000-luvun kris-
tityt. Isä Pentti myös toteaa, 
että kirkon yhteiskunnallisen 

Eläkkeelle jäävä isä Pentti Hakkarainen:

Tarvitsemme syventymistä patristiseen teologiaan

Tulevan eläkeläisen joulumiete: “Betlehemin köyhien paimentolaisten hakkaama luola ja Luukkaan 
evankeliumin herkkyydessään ja koruttomuudessaan ainutlaatuisen yksinkertainen syntymän kuvaus 
olivat jotakin täysin uutta maailmalle, joka odotti lunastajaa palatsien loistosta tai yläluokkaisen hienos-
tuneisuuden valmistamasta elämänpiiristä.” Valokuva: Eila Kilpeläinen (Kainuun Sanomat).



7

tilanteen päivittämistarpeen 
välttämättömyyteen liittyy 
myös vaaransa. Kirkon ei tule 
lähteä seuraamaan bisnesmaa-
ilmaa.

- Ei kirkko ole mikään 
tuotanto-organisaatio. Kvar-
taalimaailman keskellä kirkon 
tulee löytää teologinen tapa 
olla mukana rakentamassa 
humanistista maailmaa. Mitä 
paremmin me kirkon jäsenet 
tunnemme oman aikamme 
ja sen henkiset ilmiöt, sitä 
paremmin me voimme keskus-
tella tämän ajan kanssa.

Isä Pentti myös toteaa, että 
kirkossa on ollut havaittavis-
sa myös tuloksellisuuteen ja 
turbojohtamiseen nojaavaa 
trendiä, joka on kaukana 
Lähi-idän isien tyyneyteen ja 
rauhallisuuteen nojaavasta tra-
ditiosta. Kainuun isä Camillo 
arvostaa myös edesmenneen 
arkkipiispa Paavalin (k.1988) 
perusajatusta, jota hän viljeli 
ympärilleen: ”Aika on Herran 
toimia.” Tästä käsin on hyvä 
lähteä liikkeelle.  

- Sain hiljattain kuunnella 
edesmenneen arkkipiispa 
Paavalin eläkkeelle jäämiseen 
liittyvän jäähyväishaastattelun, 
joka oli tullut aikanaan radios-
ta. Siinä haastattelija kysyi, 
että ”millaista on ollut johtaa 
tätä kirkkokuntaa?”Arkkipiispa 
vastasi: ”En ole koskaan lähes-
tynyt kirkkoa tältä kannalta. 
Kirkkoa johtaa Kristus.” 

Myös autiomaiden kilvoit-
telijat asettautuivat kirkon 
Johtajan, Kristuksen jalkojen 
juureen ja löysivät sieltä avun 
ongelmiinsa. 

Visioita tulevasta

Isä Pentin aikaan on Kajaanin 
seurakuntaan rakennettu laaja 
eri sidosryhmien verkosto. 
Hän toivoo, että hänen seuraa-
jansa säilyttäisi näihin yhte-
ydet jatkossakin ja loisi lisää 
uusia kontakteja Kainuun eri 
alueilla. 
    Kirkkoherra näkee myös 
hyvin tärkeänä Kajaanin 
seurakunnan, Kuluntalahden 
kalmistoon rakenteilla olevan 
pyhän Lazarios Muromilai-
sen muistolle pyhitettävän, 
1300-luvun tyyliperinnettä 
noudattelevan tsasounan val-
mistumisprojektin. Tsasouna 
julistaa olemassaolollaan juuri 
sitä, mille perustalle Kainuun 
ortodoksista seurakuntaelä-
mää on viimeisten vuosi-
kymmenien ajan rakennettu. 
Pyhittäjä Lazarios tuli mainit-
tuna vuosisatana Bysantista, 
Konstantinopolista Karjalaan 
tekemään lähetystyötä. 
    Kainuun maakunnan 
tulevaisuuden sielunpaimen 
näkee valoisana. Hän kumoaa 
Kainuuseen liitetyt ”hylkylan-

dia” -määreet, joita alueeseen 
on joskus pilkallisesti isketty. 
Isä Pentti uskoo Kainuun ja 
seurakunnan myönteiseen 
nousuun. 
    Hän haluaa samalla myös 
lähettää Paimen Sanomien 
kautta kohdennetut terveiset. 
 
- Tahdon erityisesti kiittää 
Kainuun alueen ekumeenisia 
perheitä. He useimmiten kas-
tavat lapsensa ortodokseiksi. 

Isä Pentin laajaa kirkollista 
elämäntyötä ja näkemyksiä 
hahmottavana testamentti-
na on viime vuonna (2009) 
ilmestynyt ”Bysantin hengel-
listä terapiaa” - kirja, jonka 
soisi löytävän tiensä mahdol-
lisimman monen ortodoksin 
käteen. Kirja on läpileikkaus 
siitä, miten pyhien isien 
opetusta on koetettu soveltaa 
kainuulaiseen arkeen.
    Eläkepäivien suunnitel-

mistaan isä Pentti paljastaa 
sen verran, että hän toivoo 
voivansa viettää ainakin osan 
oloneuvoksen ajastaan Krei-
kassa, Patmos-saarella. 

Reserviläisliitto ry. myönsi 
3.12.2010 isä Pentille kultaisen 
ansiomitalin.

Jukka Mäntymäki

Pappeuden bysanttilaiset
pitkospuut

Juhlaruno isä Pentille 17.9.2010 Kajaanin ortodoksisen seurakuntatarkastuksen 
ekumeenisessa illassa Joutenlammella

”Sinä kaiken hyvän antaja, minun Kristukseni,
täytä ilolla ja riemulla sieluni ja pelasta minut,

Sinä ainoa armosta rikas!”
Pappeus, Pyhän virka.

Pyhä virka.
Sakramentti yli äyräiden.
Kasteen polku ekklesiaan,

armon syliin.
Kainuun sielunpaimen,

herkästi tunteva ja kokeva,
ihmisen yhteisen murheen jakaja.

Ylösnousemuksen aurinkoa kannat sisimmässäsi,
rukoushuokaukset liturgian avainsanat.

     Eukaristian mysteeri avautuu:  
”Sinun omaasi Sinun omistasi me Sinulle edeskannamme

uhraamme – kaiken tähden
ja kaiken edestä.”

Elämä.
Tältä se maistuu.

Pyhä Kolminaisuus kanssasi.
Pappina katsot läpi elämän peilin.

Lapsen tulevaisuuden silmiin,
nuoren pitkospuille piirtyvät askeleet,

vanhempien huolen ja kaipuun rajamailla,
kuolevan lähellä sairaanvoitelulla matkalla juhlaan.

Elämän kirjo kasvokkain koko ajan kaupungeissa ja salomailla.
Jumala on. 

On.
Läpi kaiken heijastuu pappeuteen Kristuksen läsnäolon valo.

Kirkkojen ja tsasounien uskon kuva & suoja.
Kuva ja teologia.

Kuvan teologia, silmien värikylläinen evankeliumi,
freskojen taivasheijastus pyhissä.

Bysantin filantropiaa valat rakentajan määrätietoisin elein.
Kerubiveisut ja kontakit Jumalan ylistystä suitsuttavat,

Jumalan ylistystä,
sydämestä valloilleen päästävät yhteisen ilon.

Valosta versoo aika ja ikuisuus.
Elämä pelkistää sanat rakkauteen.
Pappeus tiivistää olemisen ytimen.

Virka heijastaa terapeiaa läpi ahdistuksen, syyllisyyden ja häpeän,
menneisyyden kaivoja syvyyksistä avautuu tie.

”Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi.
Anna kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi.”

Pappeus sinussa ja vastapäätä sinua.
Elämän heijastus, Jumalan kosketus.

Kaiken läpi, kaiken
Kristuksen ylösnousemuksen kirkkaus

ulottuu jokaiseen uuteen päivään.
Matka on elämä.
Elämää on matka

uskon juurille koko ajan.
Tulevaisuuden näky,

valo joka kantaa perille saakka.

Isä Penttiä vuosikymmenten erinomaisesta yhteistyöstä kiittäen,

Rovasti Risto Kormilainen

Juhlapäivä 
Lintulassa

Lintulan luostarin johtajatar 
igumenia Marina täytti jou-
luun 2. päivä 80 vuotta.
    Sydämelliset onnittelut ja 
siunauksen toivotukset.

Paimen Sanomat 

Pyhiinvaellus-
matka Konstan-

tinopoliin 
ja Kappadokiaan 

keväällä 2011
Lähde mukaan PSHV:n 
järjestämälle pyhiinvaellus-
matkalle Konstantinopoliin ja 
Kappadokiaan 25.5.-3.6.2011. 
Matkanjohtajina toimivat isä 
Heikki Huttunen ja toiminnan-
johtaja Jaana Pössi. Matkan 
aikana vieraillaan ekumeeni-
sessa patriarkaatissa ja tutus-
tutaan kirkollisiin kohteisiin 
Konstantinopolissa ja Kappa-
dokian alueella. Matkan hinta 
on 1.460 € sisältäen lennot 
Hki-Istanbul-Kayseri-Istanbul-
Hki, lentokenttäkuljetukset, 
majoitukset aamiaisella Kons-
tantinopolissa ja puolihoidolla 
Kappadokiassa, bussikulje-
tukset Kappadokiassa, sisään-
pääsyt museoihin. Matka 
toteutetaan mikäli lähtijöitä 
on vähintään 30 henkeä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
PSHV:n toimistolle, p. 0206 
100491, pshv(at)ort.fi.

Piispa Tihon 
on kuollut

Arkangelin ja Holmogorin 
piispa Tihon nukkui kuolo-
nuneen 19. lokakuuta 2010 
neljänkymmenen seitsemän 
vuoden ikäisenä. Hän oli syn-
tynyt Kostromassa papin per-
heeseen. Arkangelin piispaksi 
hänet vihittiin vuonna 1993 
ja toimi tätä ennen piispan 
sihteerinä Petroskoissa. 
    Esipaimen Tihonin tehtä-
väksi tuli nostaa kommunis-
min vuosikymmeninä lähes 
hävitetty Arkangelin hiippa-
kunta jälleen jaloilleen. Täällä 
Suomessa muistamme hänet 
lämpimänä kirkkomme ja hiip-
pakuntamme ystävänä.

Saattakoon Herra palvelijansa 
sielun lepoon!

Oulun ortodoksinen 
hiippakunta



8

Oulun metropoliitta Pan-
teleimon vihki diakoni 

Kyösti Heinon 19.9.2010 
Kajaanin Kristuksen kir-
kastumisen kirkon papiksi 
seurakuntatarkastuksen 

yhteydessä olleen liturgian 
yhteydessä. Isä Kyösti ehti 

palvella tätä ennen 17 
vuotta seurakunnan diako-
nina. Näin uusi sielunpai-

men esittäytyy. 

Olen karjalais-savolaisen pari-
suhteen toinen lapsi, syntyisin 
Turusta. Isäni vanhempien 
evakkotaival päättyi Turun 
saaristoon, jossa olevalla 
kalastustilalla sain viettää suu-
ren osan lapsuudestani. Veri 
olisi vetänyt nuorena merille. 
Koululaiva Suomen Joutsenen 
säkäkokki-linjan loppupuolel-
la, merimiesunionin värvärin 
käydessä merimiespassien 
tietoja kyselemässä, tein 
päätöksen, että haluan olla 
lapsilleni isä joka on kotona. 
Tuo päätös johti uravalinnan 
vaihtoon ja siitä lähtien olen 
ollut rakennusalalla. Olen 
toki viettänyt lapsuudessani 
loma-aikoja myös Juankoskel-
la äitini lapsuuden kodissa. 
Ammatiltani olen rakennus-

alan ylempi korkeakouluinsi-
nööri. Vaimoni Liisan tapasin 
aikoinaan Turussa ja yhdessä 
ollaan oltu jo yli 25 vuotta. 
Kajaaniin muutimme 1987. 
Lapsia meillä on kolme: 13, 19 
ja 22 vuoden ikäiset.   
    Tieni kirkkoon on monivai-
heinen. Minut on kastettu lu-
terilaiseksi, vanhempien eron 
jälkeen minusta tuli katolilai-
nen, sitten taas luterilainen. 
Rakkaan vaimoni ansiosta ja 
Jumalan armosta minusta tuli 
sittemmin ortodoksi.
    Työskentelet puurakentami-
sen alalla, jossa innovoidaan ja 
kehitetään alalle uusia asioita. 
Jos saisit täysin vapaat kädet 
suunnitella kirkon elämään 
jotakin alasi huippuosaami-
seen liittyvää, jonka avulla 
seurakuntaelämään tuotaisiin 
jotakin uutta, 2000-luvun tuu-
lahdusta, niin mitä se olisi? 
    Kaikki kirkkokunnan raken-
taminen tulisi olla kestävän ke-
hityksen ja ekologisen rakenta-
misen mukaista hiilitaseeltaan 

positiivista. Tämä tarkoittaa 
monia uuden teknologian 
asioita, aurinkoenergiaa, 
tuulienergiaa, bioenergiaa, 
ekologisia mm. puuperusteisia 
materiaaleja niin kantavissa 
rungoissa kuin lämmöneris-
teissäkin. Tämä vaatii myös 
arkkitehtuurilta aivan uusia 
asioita. Teemme siis pitkä-
vaikutteisia päätöksiä kun 
rakennamme uutta, taikka 
peruskorjaamme vanhaa. Jos 
nykyinen maapallon luonnon-
varojen kulutustahti säilyy, 
niin vuonna 2040 tarvitaan 
kaksi maapalloa täyttämään 
meidän tarpeemme! 

Joulutervehdyksesi Paimen 
Sanomien lukijoille?

”Tänä päivänä Neitsyt yliolen-
nollisen synnyttää, ja maa tar-
joaa luolan lähestymättömälle. 
Enkelit paimenten kanssa 
ylistystä veisaavat…”. Kristus 
syntyy - kiittäkää! 

Haastattelun kokosi 
Jukka Mäntymäki

Isä Kyösti Heino – ekologisten 
ajatusten pappi 

Kajaanin seurakunnan 
lakisääteinen tarkastus 
toimitettiin viikonvaih-
teessa 17.-19. syyskuuta 
2010. Tarkastuksen joh-
ti hiippakunnan piispa 

metropoliitta Panteleimon 
apunaan rovasti Antero 

Petsalo, ylidiakoni Paavo 
Kokotti ja kirkkoneuvos 

Risto Ikäheimo. Sihteerinä 
toimi hiippakuntasihteeri 

Johannes Mäntymäki. Tar-
kastuksen ohjelmaa sävytti 
vuodenvaihteessa eläkkeelle 
jäävän kirkkoherra Pentti 
Hakkaraisen pitkäaikaisen 
seurakuntatyön arviointi.

Perjantaipäivän ohjelmana 
sisältyi vierailu kaupunginta-
lolla, jossa kaupunginjohtaja 
Jari Tolonen ja maakuntajohta-
ja Alpo Jokelainen esittelivät Ka-
jaanin ja Kainuun maakunnan 
toimintoja ja tulevaisuuden 
suunnitelmia. Tarkastusseurue 
sai nauttia myös kaupungin 
vieraanvaraisuutta. Iltapäivällä 
vierailtiin Kainuun opistolla, 
joka muistetaan myös paikal-
listen ekumeenisten yhteyksi-
en kehittäjänä ja toteuttajana. 
Opiston hallituksen puheen-
johtaja Lauri Pykäläinen ja 
rehtori Heikki Törmälehto 
esittelivät opiston toimintaa. 
Esipaimen esitelmöi kirkkosa-
lissa maahamme muuttavan 
ulkomaalaistaustaisen väestön 
kotouttamisesta ortodoksisen 

kirkon näkökulmasta.
    Perjantai-illaksi oli järjes-
tetty paikallisen papiston 
yhteinen ekumeeninen ilta 
Joutenlammen kurssikeskuk-
seen. Aiheena oli Kainuun 
ekumenia. Kirkkojen ja 
vapaiden suuntien edustajia 
kokoontui yhteen runsaslukui-
nen joukko. Kaikki mukana 
olleet käyttivät puheenvuoron 
ja niiden keskeiseksi teemaksi 
nousi isä Pentin myönteinen 
ja keskeinen osuus Kainuun 
ekumenian kehittäjänä ja 
toteuttajana.     
    Lauantaiaamu aloitettiin 
yhteisellä rukouksella seura-
kuntasalissa. Se oli aloituksena 
myös samassa viikonvaihteessa 
Kajaanissa pidettäviin orto-
doksisten opettajien syyspäi-
vän ohjelmaan. Koulutustilai-
suuteen oli saapunut runsaasti 
osallistujia ja erityisesti 
Kainuun alueelta. Esipaimen 
vieraili Radio Kajanuksessa 
kertoen suorassa lähetykses-
sä ajatuksiaan seurakunnan 
tarkastuksesta.
    Puolen päivän tienoissa ko-
koonnuttiin yhteiseen palave-
riin seurakunnan pyhäkköjen 
isännöitsijöiden kanssa. Isä 
Antero alusti isännöitsijän 
tehtävistä ja kirkkoneuvos pu-
hui aiheesta keskushallinnon 
näkökulmasta. Keskustelujen 
jälkeen nautittiin yhteinen 
lounas.
    Iltapäivä kului edelleen 
kokousten merkeissä. Papiston 
ja kanttorin kokoukseen osal-

listuivat kirkkoherran lisäksi 
myös seurakunnan toinen 
pappi rovasti Kauko Ivanoff 
sekä seurakuntaa avustavat 
rovasti Jarmo Hakkarainen, pas-
tori Simo Rönty, diakoni Kyösti 
Heino ja kanttori Hannakaisa 
Mönttinen. Kokouksessa käy-
tiin avointa keskustelua papin 
ja kanttorin arkityön toteutta-
misesta. Hieman myöhemmin 
pidetyssä luottamushenki-
löiden kokouksessa tuotiin 
jälleen esiin syvä kiitollisuus 
isä Pentille hänen vuosikym-
menien työstään seurakunnan 
hyväksi. Seurakuntaan liitty-
neiden ja sitoutuneiden suuri 
joukko ja seurakunnan vakaa 
talous antavat hyvän lähtökoh-
dan seuraajan työlle. Lauantai 
ilta päättyi juhlavigiliaan Kris-
tuksen kirkastumisen kirkossa.
    Sunnuntailiturgiassa 
esipaimen vihki papiksi seu-
rakuntaa vuosien ajan palvel-
leen diakoni Kyösti Heinon. 
Seurakunnankokouksessa 
käyttivät esipaimenen lisäksi 
puheenvuoroja isä Antero, 
taloudenhoitaja ja kirkkoneu-
vos. Niissä Kajaanin seura-
kunnan toiminta sai kiitosta 
ja hyviä toivotuksia tuleville 
vuosille. Yhteisellä lounaalla 
muistettiin lahjoin ja puhein 
myös vastavihittyä isä Kyöstiä 
ja hänen kirkkoa rakastavaa 
perhettään.

Paimen Sanomat

Kajaanin seurakunnan tarkastus 

Valokuva: Heinon perheen kotialbumi.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
säätiö julistaa haettavaksi

Apurahoja
yhteen tai useampaan kohteeseen, yhteensä 
enintään 10 000 euroa.
    Anomuksen kohteen tulee olla säätiön tar-
koitukseen sopiva eli sen tulee edistää ja tukea 
suomalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen 
säilyttämistä tai avustaa ortodoksisen kulttuu-
rin ja teologian opiskelua, tutkimusta ja tunne-
tuksi tekemistä Oulun ortodoksisen hiippakun-
nan alueella. Se voi myös tukea ortodoksisten 
vähemmistöjen kuten erimerkiksi kolttakansan 
henkisiä ja sosiaalisia pyrintöjä.
    Vapaamuotoisessa ja tiiviissä hakemuksessa 
tulee olla suunnitelma apurahan käytöstä sekä 
muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet, 
esimerkiksi suositukset.
    Lisätietoja antavat säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja, fil. tri Ahti E. Pyörnilä, puh.  050-
382 6669 sekä asiamies, kirjapainoneuvos Seppo 
Maskonen, puh. 044-349 0494.
    Anomukset lähetetään asiamiehelle osoit-
teella Parrastie 11, 90560 Oulu, viimeistään 
31.3.2011.

Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiö 
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Kirjat 
Matkalla Petsamossa

Petsamo…siellä kuljimme 
kerran. Seppo J. Partanen, 

Tallinna Raamatutryrikoda, 
2010

Petsamo kiinnostaa edelleen. 
Lyhyestä Suomeen kuulumi-
sestaan huolimatta Lapin ja 
Kuolan väliin jäävä Jäämeren 
rantakaistale on ankkuroitu-
nut pysyvästi maamme histori-
aan. Petsamosta on kirjoitettu 
paljon ja uusia teoksia ilmestyy 
edelleen.
    Seppo J. Partanen työsken-
teli lähes 40 vuotta Suomen 
Matkailuliitossa. Vuosien 
varrella hänen silmiinsä sattui 
liiton arkistosta runsaasti 
Petsamoa ja sen matkailua 
koskevaa aineistoa: kirjoituk-
sia, lehtileikkeitä, karttoja, ai-
katauluja ja valokuvia. Suurin 
osa tästä painetusta materi-
aalista oli suurelle yleisölle 
ennen tuntematonta. Partasen 

toimittamana on ilmestynyt 
ulkoisesti ja painoteknisesti 
edustava Petsamon matkailus-
ta kertova teos.
    Matkailuyhdistys organi-
soi nopeasti ja tehokkaasti 
kattavan modernien hotellien 
ja matkailumajojen verkoston 
Petsamon alueelle. Voimme 
puhua kansainvälisen turis-
min tulosta. Usein vieraina 
olivat ulkomaalaiset. Vuoden 
1936 kesällä Virtaniemen 
matkailumajalla yöpyi vieraita 
Englannista, Amerikasta ja 
Espanjasta saakka. Majan hoi-
taja rouva Helga Pandy kertoi 
vieraiden joukossa olleen jopa 
”hyvinvoivan neekeripariskun-
nan”. Petsamo oli kaukaisena 
ja eksoottisena  paikkana 
kiinnostava kohde. Yksi ja 
tänäänkin varteenotettava 
Lapin matkailun houkutin oli 
lohenkalastus. Toimittaja Pek-
ka Brofeldtin yksityiskohtaiset 
neuvot kalastajille karttoineen 
kertovat hyvän lohenkalas-
tuspaikan olleen esimerkiksi 
Yläluostarin vieressä Manna- 
ja Petsamojoen liitoskohdassa.
    Matkakertomusten kautta 

lukija piipahtaa myös visiitillä 
Petsamon luostarin ”keksijä-
munkki” Parmenin asuntoon 
ja kuulee luostarin johtajan 
ajatuksia kristityn ristin kanta-
misesta. Kyseessä lienee ollut 
igumeni Jonafan, joka myö-
hemmin tunnettiin skeemai-
gumeni Johanneksena.
    Teoksen loppuosa kuvaa 
Petsamoa sodassa, jälleen 
mielenkiintoisin valokuvin 
ja kartoin. Alue kärsi sotatoi-
missa vakavia tuhoja. Myös 
hotellit ja matkailumajat 
tuhoutuivat. Tämän päivän 
Petsamon kulkija voi vielä 
löytää niiden kivijalkoja. Kir-
jan lopussa on saamen kielen 
lehtori Leif Rantalan artikkeli 
sodassa vangiksi jääneiden 
luostarin johtajan isä Paisin ja 
sähkölaitoksen käyttäjän novii-
si Feodorin kohtalosta. Rantala 
on kirjoittanut myös tarkan 
kuvauksen Petsamon vaiheista 
viime sotien jälkeen ja niin 
myös lännestä uudelleen avau-
tuneesta matkailuliikenteestä 
sinne.

Metropoliitta Panteleimon

Pyhiinvaellus ja kirkol-
linen matkailu on tänä 

vuonna Oulun ortodoksi-
sen hiippakunnan vuoden 
teemana. Matkailu avar-
taa ja ympäristön vaihdos 
virkistää. Näin tiedämme 
olevan. Matkalle lähtöön 

voi olla myös esteitä. Eivät 
kaikki pääse matkante-

koon, vaikka halua olisikin. 
Metropoliitta Panteleimon 
on muistuttanut aiemmin 
tässä lehdessä, että esteet 

ovat voitettavissa, kun läh-
detään matkoista tärkeim-
mälle eli matkalle omaan 

sisimpään.

Haapajärvisen Oleg Meriojan 
johdolla toimiva Kalajoki-
laakson Tiistaiseura järjesti 
elokuun toisella viikolla 
(9.-13.8.-10) matkan, joka 
suuntautui Viron itäosaan ja 
Venäjän puolelle Petseriin. 
Yöpymisistä kaksi tapahtui 
Haapajärven ystävyyskunnassa 
Värskassa. Matkan osanottajis-
ta yli puolet oli Haapajärveltä 
ja loput lähikunnista. Pyhiin-
vaellusmatka oli ekumeeni-
nen: mukana oli sekä ortodok-
seja että luterilaisia. Matkan 
hengellisenä johtajana oli 
Kiuruveden ortodoksisen seu-
rakunnan kirkkoherra Antero 
Petsalo. Hän piti huolta siitä, 
että matkan perusluonnetta ei 
unohdettu    
   Kalajokilaakson tiistaiseuran 
elokuinen pyhiinvaellusmatka 
suuntautui siihen osaan Viroa, 
joka on suomalaisille vähem-
män tuttu. Usein suomalais-
ten matkat suuntautuvat vain 
Tallinnaan tai kylpyläkohtei-
siin kuten mm Pärnuun.
    Viron kaakkoisimmassa 
kunnassa Värskassa sijaitsee 
myös nykyaikainen kylpylä, 
jossa saa mm. erilaisia hoitoja. 
Kun se on sijainniltaan kau-
kana Kaakkois-Virossa, sinne 
kylpylämatkat suuntautuvat 
valitettavasti harvemmin. Etäi-
syydet vähentävät käytännön 
kanssakäymistä myös Haa-
pajärven ja Värskan kesken. 
Näiden kuntien kesken on ole-
massa vuodelta 2004 ystävyys-
kuntasopimus.
    Tämänkertaisella matkal-
la haapajärviset tapasivat 
Värskan kunnanjohtaja 
Raul Kudren. Oleg Meriojan 
kanssa luovutimme hänelle 
Haapajärven kaupungin 
tuomisina Haapajärvi-Seuran 
kustantaman Jussi Salorannan 
taidekirjan ja Veijo Tikanmäen 
lyhytproosaa sisältävän kirjan 
Kivinen kukka. Terveisiä 
tuotiin ja lähetettiin puolin ja 
toisin.
    Värskan kunta sijaitsee 
Pölvamaalla. Asukkaita on 
noin 1600. Kunnan keskus 
on sekin nimeltään Värska, 
jossa asukkaita on 635. Värska 
tunnetaan mm. kivennäisve-

destään. Asukkaat ovat pää-
osin ortodokseja. Alueella on 
ollut asutusta jo 7000 vuotta. 
Vanhan ja uuden, menneisyy-
den ja nykyisyyden välillä on 
suurempi kuin kenties mis-
sään muualla Virossa. 

Petseri on Viron Viipuri

Toisena matkapäivänä menim-
me Venäjän puolelle Petseriin. 
On sanottu, että Petseri on Vi-
ron Viipuri. Setumaan aluetta 
voidaan vastaavasti verrata 
Karjalaan joka on jakautunut 
kahden valtakunnan alueelle
    Nykyisin Viron ja Venäjän 
raja sijaitsee Koidulassa ja Pet-
seriin on Värskasta vain noin 
10 kilometriä. Petserin luostari 
sijaitsee vain muutaman kilo-
metrin päässä rajalta.    
    Petserin luostari on har-
vinainen myös siksi, että se 
oli toiminnassa myös koko 
neuvostoajan. Petseri oli Viron 
ensimmäisen itsenäisyyden 
aikana 1920- ja 1930-luvilla 
Viron aluetta, mutta uudel-
leen itsenäistymisen jälkeen 
se jäi rajankäynnissä Venäjän 
puolelle.
    Luostari perustettiin 1473. 
Nykyisin luostarissa on 10 
kirkkoa, joista kolme sijaitsee 
luolastossa. Luostarissa on 
noin 100 munkkia. Vuon-
na 2003 vietettiin luostarin 
530-vuotisjuhlaa. Sen toiminta 
ei siis ole koskaan vaiennut. 
Neuvostovallan aikana vallan-
pitäjien kerrotaan jopa esitel-
leen Petseriä näyteikkunana, 
jonka avulla voitiin todistaa, 
kuinka hyvin uskonnollisuu-

desta huolehdittiin. Luostarin 
suuret korjauksetkin tehtiin 
1960-luvulla.
    Petserille neuvostoajan 
suhtautuminen olin hyvä asia, 
mutta kovin toisenlainen oli 
tunnetusti monien muiden py-
hättöjen ja pyhien kohteiden 

kohtalo neuvostokaudella.
    Erikoisuutena Petserissä 
on luolasto, jossa kävimme. 
Luolissa kuljettiin tuohusten 
valossa.
    Kolmas matkapäivä suun-
tautuu Itä-Viron alueelle. 
Poikkesimme mm. Räpinässä 

Kalajokilaakson tiistaiseura 
Itä-Virossa ja Petserissä

 Petserin luostarialueen kauneutta. Valokuva: Ilmari Luhtaselän hallussa. 

ja matka jatkui Peipsijärven 
rantojen tuntumassa kohti Ku-
remäellä sijaitsevaa Pyhtitsan 
nunnaluostaria.
    Itäisessä Virossa pysähdyim-
me myös ns. vanhauskoisten 
asuma-alueelle. Vanhauskoiset 
ovat ortodokseista vuosisa-
toja sitten erotettu ryhmä, 
joka noudattaa vielä vanhoja 
perinteisiä tapoja hengellisessä 
toiminnassaan. Osa heistä 
hankkii toimeentuloa mm. 
sipuleita viljelemällä. Moni 
matkallamme ollut tuli Viros-
ta sipulinipun kanssa.
    Jo menomatkalla Viroon 
pohjustin matkaa kertomalla 
Viron historiasta, joka on naa-
purin lähietäisyydestä huoli-
matta varsin toisenlainen kuin 
Suomen historia. Kerroin 
myös kohtaamisistani mm. 
tunnettujen virolaisten Lennart 
Meren ja Gustav Ernesaksin 
kanssa. Matkan järjestäneen 
Kalajokilaakson Tiistaiseuran 
sihteeri Sakari Lukin Nivalasta 
kertoi tiistaiseuran toiminnas-
ta. Sauli Takalo Oulaisista ker-
toi matkan aikana takavuosien 
kokemuksistaan metsäalan 
projekteissa Virossa. Viron 
puolella oppaanamme oli 
Aime Makke, jonka kotiseutua 
Itä-Viro on myös ollut, vaikka 
hän nykyisin Tallinnassa asuu-
kin. Kiintoisaa oli kuulla myös 
Eila Markkisen karjalankielen 
harrastuksesta.

Ilmari Luhtasela



10

Vanhin sisareni syntyi 
melkein kuorma-auton 

lavalle 71 vuotta sitten – 
niin kuorma-auton lavalle 
syntyminen ei tuolloin ollut 

ihan ennenkuulumaton-
ta. Talvisota oli alkanut 

30.11.1939 ja evakoilla oli 
Petsamon perukoilta kovas-
sa pakkasessa pitkä matka. 

Matkaanhan kului aikaa sen 
aikaisilla vehkeillä kymmeniä 
tunteja, tiet olivat huonot ja 
tulevaisuuden päätepysäkki 
epämääräinen. Eikä kuorma-
auton lava ollut lämmin muu-
hunkaan matkaamiseen pauk-
kuvassa pakkasessa. Onneksi 
evakkoauto päätyi Tervolaan 
ajoissa ja syntymisaika oli vasta 
seuraavana päivänä.

Tällainen oli Eevan lähtö-
asetelma tähän maailmaan. 
Jälkeenpäin pohtiessani asioita 
olin vakuuttunut, että Petsa-
mon aika, jatkuva evakkoreis-
saaminen ja tulevaisuuden 
epämääräisyys jättivät Eevaan 
omat voimakkaat jälkensä.
Itse synnyin kymmenen vuotta 
Eevan syntymästä kuopukse-
na, joten omat muistikuvani 
perheeni elämästä alkavat 
vasta tuolta viisikymmenluvun 
puolivälistä.
    Se, mitä 50-luvun elämästä 
jäi mieleen, oli se ainainen 
puurtamisen into, joka oli 
kaikkialla. Näytti siltä, että 
huoli huomisesta oli aitoa. Ra-
haa ei ollut, joskus ei palkallis-
ta työtäkään ja perheet suuria, 
myös meillä kotona.
Laskin kerran, että meilläkin 
alkuaikoina, kun vielä koko 
isäni suku oli koolla, saattoi 
väkeä asustaa talossamme 
parhaimmillaan reilusti toista-
kymmentä.
Ei silloin omia huoneita ollut.
    Jotenkin arkielämäämme 
varjostivat laajemminkin tuol-
loin evakkotaipaleen muistot, 
kodin menetys Petsamossa ja 
vieraalle alueelle tulo. Samoin 
vanhempieni jatkuva puheen-
sorina Petsamon elämästä ja 
tavallaan siitä elämänautuu-
desta siellä toivat voimakasta 
kontrastia arkielämäämme 
Martinniemessä.
    Isäni perusperiaate oli, että 
lapset tulee kouluttaa. Hänen 
kertomansa mukaan esim. 
Tervolan Varejoki, johon 
petsamolaisia asutettiin, oli 
isästäni aivan liian syrjässä 
koulukeskuksista. Siinä isäm-
me oli tismalleen oikeassa. 
Hän teki siihen nähden hyvän 
asuinpaikkavalinnan.
    Eeva aloitti keskikoulun 
kirkonkylällä ja avasi meille 
muillekin oppikoulun saloja. 
Lukiotahan ei Haukiputaalla 
ollut, joten lukioon meno 
Ouluun oli todella iso juttu. 
Ei työläislapsilla ollut silloin 
suuria mahdollisuuksia toisella 
paikkakunnalla asumiseen. 
Tähän pätivät taloudelliset 

realiteetit.
    Eeva ei selvinnyt vielä 
tällöin valkolakkiin asti. Koulu 
jäi kesken ja työt kutsuivat kes-
ken kaiken pankkimaailmaan, 
jossa hän tekikin pitkän, 
menestyksekkään, kymmeniä 
vuosia kestäneen päivätyön. 
Valkolakin vuoro tuli myö-
hemmin.
    Itselleni muistikuvat 
tuon ajan Eevasta kiteytyivät 
huolehtivaan, pyyteettömään 
vanhimpaan sisareemme, 
jonka eräs elämäntehtävä oli 
huolehtia pienemmistä – näin 
minä sen ainakin koin. Eihän 
vanhemmillamme ollut aikaa 
lastenhoitoon – elämä meni 
heillä arkielämän askareissa. 
    Oman perheen perustami-
nen ja tyttöjen syntyminen toi-
vat Eevalle sitä uutta elämän 
sisältöä, jota ihminen yleensä 
kaipaa – minulle ja vaimol-
leni Eevan perhe ja etenkin 
lapset tulivat hyvin tutuiksi ja 
läheiseksi. Olimme tiuhaan 
piikomassa ja myöhemminkin, 
kun omat lapsemme olivat vie-
lä pieniä, vierailimme vuosien 
ajan heillä lähes päivittäin. 
Vastaleivottu, maistuva pan-
nukakku ja kahvittelu olivat 
meille vieraille totuttu sisareni 
vieraanvaraisuustapa - jo siinä 
tuli sisareni elämä tutuksi.
    Eeva oli eräällä tavalla 
boheemi, hän harrasti runoja 
ja kulttuuriasiat olivat sydäntä 
lähellä. Myös ortodoksisuus 
oli meillä perheessämme hyvin 
esillä. Isäni otti kantaa tiukasti 
keskusteluun, pitäisikö uskon-
toa vaihtaa, kun koulussa or-
todoksisen uskonnon opetus 
saattoi olla vajavaista ja joskus 
hankalaakin järjestää.

Perheemme ei vaihtanut 
isovanhemmilta perittyä 
uskontoa ja tämä piirre alkoi 
näkyä Eevassa myöhemmin. 
Hän hakeutui seurakunta-
elämään ja toimikin siellä eri 
luottamushenkilötehtävissä 
vuosikymmeniä. Lähinnä 
hänen sydäntään olivat sekä 
vanhukset että nuoret, joiden 
rahat eivät aina riittäneet joka-
päiväiseen leipään. Eeva olikin 
tuttu ruokapakettien jakaja ja 
joulunajan ilosanoman tuoja 

monelle.
    Eeva oli pyyteetön ihminen. 
Hän ajatteli muita. Omat 
itsekkäät ajatukset olivat hä-
nelle vieraita. Hänessä paistoi 
erittäin hyvin peruspetsamo-
laisen leima. Jos joku todella 
oli avun tarpeessa, sitä apua 
annettiin tarvitsijalle pyy-
teettömästi. Siinä ei tarvittu 
vastapalveluksia. Suurin ilo oli 
antamisen ilo ja tämä sanoma 
on kantanut kauas. 
Eeva suoritti ylioppilastut-

kinnon Oulun aikuislukios-
sa hyvin arvosanoin ja me 
kaikki olimme ylpeitä siitä 
sinnikkyydestä, millä hän 
tähän koulupuuhaan paneu-
tui. Myös yliopisto-opinnot 
toivat hänelle mielenrauhaa 
ja muuta ajateltava raskaan 
sairauden rinnalla. Sairaudes-
taan huolimatta Eeva jaksoi 
olla aina iloinen.
    Viime vuosina lastenlapset 
nousivat hänen päivärytmis-
sään kaikkein päällimmäisek-
si. Soitinpa hänelle milloin 
tahansa, hän kertoi olevansa 
pikkulasten luona. Siitä hän 
tykkäsi ja se siivitti hänen 
elämäänsä vaikeuksista huoli-
matta.
    Itselläni on sellainen mieli-
kuva, että ehkä parhaan perin-
nön Eevan olemuksesta, luon-
teenlaadusta ja avuliaisuudesta 
saivatkin Maija-Riitan, Sarin ja 
Hannan lapset. Perustelen tätä 
sillä, että Eeva oli viime vuosi-
na samanlainen, kuin minun 
oma isoäitini, vanha mummo 
Anastasia aikanaan. Hänkin 
ajatteli aina meidän, lastenlas-
tensa parasta - antoi viimeiset-
kin roposensa tarvitseville ja 
oli aina mukava. Tällaisesta 
henkilöstä jää kaunis muisto 
ja hänen muistonsa säilyy 
lasten mielissä koko heidän 
loppuelämänsä – sisareni Eeva 
oli juuri tällainen ihminen. 

Pekka Vuononvirta
Eeva-Liisan veli

In memoriam 

Eeva-Liisa Savilakso (1939-2010)

Valokuva: Savilakson perhealbumi. 
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В церковных кругах 
Финляндии часто го-
ворят об экуменизме. 
Наша Финская Право-
сдавная Церковь также 
активно участвует в 
экуменическом диалоге и 
мероприятидх. Но что 
же это такое – экуме-
низм?

Понятие «экуменизм» 
имеет несколько значений. 
На древнегреческом языке 
«ойкумени» - это обитаемая 
часть земли, известной в 
те времена грекам, центр 
которой располагался в Эл-
ладе. Сегодня под «экуме-
низмом» чаще всего имеют 
в виду межконфессиональ-
ные отношения между 
различными христианскими 
церквями или группами 
церквей. Это значение по-
является всякий раз когда 

говорят о необходимости 
достижения христианского 
единства и о тех конкрет-
ных формах, организациях 
и структурах, при помощи 
которых его можно достичь 
(примерами являются Все-
мирный Совет Церквей и 
Экуменический Совет Фин-
ляндии). Третье значение 
«экуменизма» синонимично 
слову «христианский» -- его 
употребляют для выра-
жения общехристианских 
ценностей и идей. «Экуме-
низмом» также обозначают 
определенную установку 
на доверие, открытость, 
терпимость. Так, иногда 
говорят об экуменическом 
сознании, характере или 
поведении определенной 
личности или церкви.

Что касается православных 
христиан, наше участие в 
движении «экуменизма» 

основывается на примере 
Господа и Спасителя, Кото-
рый молился об учениках 
и о тех, которые уверуют 
по их слову: «Отче Святой! 
Соблюди их во Имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал, 
чтобы они были Едино, как 
и Мы. Не о них же только 
молю – но и о верующих в 
Меня по Слову их, да будут 
все Едино (как Ты, Отче, – 
во Мне, и Я – в Тебе, так и 
они да будут в Нас Едино) 
– да уверует мир, что Ты 
послал Меня» (Ин  17:11, 
20-21). Истинное право-
славное свидетельство о 
распятом и воскресшем 
Христе в этом мире возмож-
но только при единстве и 
согласии христиан.
    Современное экумени-
ческое движение и органи-
зации привнесли много по-
лезного. Поиски единства, 
развернувшиеся в недавно 

завершившемся XX веке, 
заметно усилили взаимное 
доверие, уважение и выруч-
ку между христианами. На 
протяжении веков, государ-
ства и правители не один 
раз пытались «соединить» 
церкви, ставя во главу угла 
свои узкие политические 
интересы -- теперь инициа-
тива принадлежит самим 
христианам, и богословские 
вопросы стоят в центре на-
шего внимания. 
   При этом, конечно, нужно 
всегда помнить, что экуме-
низм – это ни в коем случае 
не отказ от того, что у нас 
в Православной Церкви 
уже есть. Компромиссов в 
вероучении быть не может 
– участвуя в экуменическом 
диалоге с инославными, мы 
свидетельствуем им о пол-
ноте переданной нам веры, 
о Святом Православии.
   Не без промысла Божьего 

мы, православные, живем 
в современном финском 
обществе среди неправо-
славного большинства. 
Практически у каждого из 
нас имеются лютеранские 
родственники и друзья. 
Такого рода связи любви 
и уважения переводят для 
нас вопрос об экуменизме 
в практическую плоскость. 
Дай нам Бог мудрости и  
смелости быть достойными 
свидетелями Православной 
Веры – «и да уверует мир»!

Священник 
Алексей Шеберг

Экуменизм для нас

Ежегодно в последнюю субботу-воскресенье 
августа, представители православных общин 
Норвегии,Финляндии,России собираются, чтобы 
служить божественную литургию, сначала 
в финской севеттиярвенской церкви прп.
Трифона, а затем в норвежском селении Нейден 
у миниатюрной часовенки, с православным 
крестом у входа, построенный 450 лет назад 
руками святого Трифона. Местные прихожане 
и паломники, собираются вместе, чтобы 
помолиться соборно и почтить память прп. 
Трифона-просвятителя Евангелия среди 
восточных саамов, живущих вдоль реки 
Печенги.
    Святой Трифон родился в 1495 году, в 
семье новгородского священика. В 1524 
году поселился среди саамов, которые были 
язычниками. Выучив за 20 лет местный язык, 
крестил их в провославную веру. Крещение 
происходило в Норвегии, как раз у той самой 
исторической Нейденовской часовенки 
Георгия Победоносца. Прп. Трифон считается 
основателем Печенгского мужского монастыря. 
Скончался Трифон 15 декабря 1583 года.
Русской православной церковью почитается 
как святой в лике преподобных, саамы зовут 
Трифона, крестившего их в православие,своим 
Апостолом. Ныне саамы-колты( как себя сами 
называют) частично проживают в России в 
г. Колы(теперь Мурманск), в Финляндии(в 

Лапландии, Lappi) и в Норвегии(сколты).
Наша паломническая поездка в Лапландию 
началась в четверг 26 августа. Мы, 9 человек, из 
Киурувезенской православной общины откуда 
начали свой путь в Лапландию. Только под 
вечер, мы прибыли в Ивало, где переночевали.
    Пятницу посвятили знакомству с местной 
Иваловской Никольской церковью, а также 
часовней в Кеваярве. Нам поведали их 
историю строительства и настоящих днях. 
Рассказ настоятеля дополнила Марья-Лена 
Максимайнен, которая раньше проживала в 
Ивало, а теперь является членом Киурувезенской 
церкви. Мы были восхищены иконостасом 
Иваловской церкви и часовней В Кеваярви, 
построенной только на пожертвования 
путешествующих. Часовня стоит недалеко от 
дороги, посреди красивого леса. В часовне, 
мы участвовали в первой за время поездки, 
в церковной службе. В тот же день, в пятницу, 
но уже Неллиме, мы приняли причастие 
во второй церковной службе. А затем на 
пристани Неллима, состоялось поистине 
народное гуляние, с живой музыкой, танцами и 
угощением.
Отсюда наше путешествие продолжилось в 
Инари, в Севеттиярви, куда прибыли к ночи, для 
ночёвки.
А в субботу утром в Севеттиярвской церкви прп. 
Трифона состоялась необыкновенная по красоте 

служба. На литургию прибыло священство из 
Финляндии во главе с архиереем Северной 
Финляндии Пантелеймоном и священство из 
Росии и Норвегии. Церковь была так наполнена 
прихожанами и паломниками, что некоторым 
пришлось разместиться во дворе. После 
службы была общая праздничная трапеза, с 
последующим праздником в Севеттиярвенской 
школе, который длился до самого вечера.
 К воскресному утру, местное и приезжее 
священство, паломники и севеттиярвенские 
прихожане, переместились в Норвегию, В 
Нейден.
 Здесь на пригорке реки Нейден, у поставленной 
самим Трифоном часовни, под открытым 
небом, совершил митрополит Пантелеймон в 
сослужении десяти священиков Божественную 
литургию, на греческом, норвежском, финском, 
саамском, русском языках. После литургии 
на реке Нейден, был совершён водосвятный 
молебен. Эти службы оставили, яркое 
незабываемое впечатление.
Рано утром в понедельник, мы вернулись 
домой, но на следующий год хотелось бы вновь 
повторить поездку, чтобы принять участие 
в этом ежегодном празднике, преподобному 
Трифону, в последнюю субботу-воскресенье 
августа.

Из Киурувези по местам преподобного Трифона 
в заполярную Лапландию

Svetlana Taponen
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OULUN 
SEURAKUNTA

Seurakuntakalenteri joulu-, tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa 2010-2011

Oulun ortodoksinen seura-
kunta, Torikatu 74, 90120 
Oulu, p. 044 511 5741, 
sähköposti: oulu@ort.fi. 

Kirkkoherranvirasto avoinna 
arkisin klo 9-12 p 044 511 
5741.Virkatodistus tilaukset 
kirkon keskusrekisteristä puh. 
0206 100 203 (ma-pe klo 9-15) 
tai sähköpostilla keskusrekiste-
ri@ort.fi

Kirkkoherra Bogdan Grosu, 
p. 044 511 5742
Kanttori Laura Aho, 
p. 044 511 5743
Nuoriso- ja diakoniatyöntekijä 
Petri Aho, p. 044 511 5744
Katedraalin isännöitsijä Kari 
Vasko, p. 044 511 5745
2. pappi isä Kuisma Suopela, 
Tervola, p. 0400 393 091
2. kanttori Helena Matsi, 
Kemi, p. 044 511 5748

OULU 

Pyhän Kolminaisuuden 
katedraali
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745

La 18.12 klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 19.12 klo 10 Liturgia
Ke 22.12 klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous-palvelus
Pe 24.12 klo 16 Suuri ehtoo-
palvelus, Kristuksen syntymä
La 25.12 klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia, Kristuksen syntymä
Ke 29.12 klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesuksen rukous palvelus
Pe 31.12 klo 19 Uudenvuoden 
kiitosrukoushetki ja Jeesuksen 
rukous palvelus
La 1.1. klo 10 Liturgia
La 1.1. klo 18 Vigilia ja Jeesuk-
sen rukoukset
Su 2.1. klo 10 Liturgia
Ke 5.1. klo 18 Vigilia
To 6.1. klo 10 Liturgia, teofa-
nia, Kristuksen kasteen juhla
La 8.1. klo 18 Vigilia ja Jeesuk-
sen rukoukset
Su 9.1. klo 10 Liturgia
Ke 12.1. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous-palvelus
La 15.1. klo 18 Vigilia ja Jee-
suksen rukoukset
Su 16.1. klo 10 Liturgia
Ke 19.1. klo 18 Ehtoopalvelus 

ja Jeesusrukous-palvelus
La 22.1. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Ke 26.1. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous-palvelus
La 29.1. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 30.1. klo 10 Liturgia
Ti 1.2. klo 18 Vigilia, Kristuk-
sen temppeliin tuomisen aatto
Ke 2.2. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous-palvelus
La 5.2. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 6.2. klo 10 Liturgia
Ke 9.2. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous-palvelus
La 12.2. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 13.2. klo 10 Liturgia
Ke 16.2. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous-palvelus
La 19.2. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 20.2. klo 10 Liturgia
Ke 23.2. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesuksen rukoukset
La 26.2. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 27.2. klo 10 Liturgia
Ke 2.3. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous-palvelus
La 5.3. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 6.3. klo 10 Liturgia
Su 6.3. klo 18 Sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus
Ma 7.3. klo 18 Suuri katumus-
kanoni
Ke 9.3. klo 18 Suuri katumus-
kanoni
Pe 11.3. klo 18 Paastoliturgia
La 12.3. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Ke 16.3. klo 18 Paastoliturgia
Pe 18.3. klo 18 Paastoliturgia
La 19.3. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 20.3. klo 10 Liturgia
Ke 23.3. klo 18 Paastoliturgia
To 24.3. klo 18 Vigilia, Juma-
lansynnyttäjän ilmestyksen 
aatto
La 26.3. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 27.3. klo 10 Liturgia
Ke 30.3. klo 18 Paastoliturgia
La 2.4. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 3.4. klo 10 Liturgia
Ke 6.4. klo 18 Paastoliturgia
To 7.4. klo 9 Suuri katumus-
kanoni
La 9.4. klo 18 Vigilia ja 
Jeesusrukous-palvelus
Su 10.4. klo 10 Liturgia
Ke 13.4. klo 18 Paastoliturgia
La 16.4. klo 18 Vigilia ja virpo-
vitsojen siunaus
Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai 
Ma 18.4. klo 18 Paastoliturgia
Ti 19.4. klo 18 Paastoliturgia
Ke 20.4. klo 18 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 22.4. klo 9 Suuren perjan-

tain aamupalvelus, 12 kärsimy-
sevankeliumia
Pe 22.4. klo 14 Suuren perjan-
tain ehtoopalvelus
Pe 22.4. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus, ristisaatto 
hautakuvan kanssa
La 23.4. klo 9 Suuren lauan-
tain ehtoopalvelus ja liturgia 
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpal-
velus
Su 24.4. klo 0.00 Ristisaatto, 
aamupalvelus ja liturgia, Kris-
tuksen ylösnousemus
Su 24.4. klo 16 Pääsiäisen 
suuri ehtoopalvelus
Ma 25.4. klo 10 liturgia, lasten 
pääsiäinen

Kolmen pyhän
esipaimenen kappeli
Hiippakuntakeskus,
Nummikatu 30 B

Su 30.1. klo 9.30 Vedenpyhi-
tys ja liturgia, kirkon juhla

MUHOS

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

Pe 24.12 klo 9 Joulun kunin-
kaalliset hetket
La 8.1. klo 10 liturgia
Ke 2.2. klo 9 liturgia, Kristuk-
sen temppeliin tuominen
Ti 8.3. klo 18 Suuri katumus-
kanoni
Pe 25.3. klo 9 Liturgia, Juma-
lansynnyttäjän ilmestys
Pe 1.4. klo 18 Paastoliturgia
La 16.4. klo 10 Liturgia, Lasa-
ruksen lauantai

RAAHE

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

Su 19.12. klo 10 Liturgia
To 6.1. klo 10 Liturgia ja suuri 
vedenpyhitys, teofania
Su 6.2. klo 10 Liturgia
Su 20.3. klo 10 Liturgia
Ke 6.4. klo 18 paastoliturgia
Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai 

KUUSAMO

Ev.lut. seurakuntatalon 
kappeli (kirkon lähellä)

Su 26.12 klo 10 liturgia, 2. 
joulupäivä
To 10.3. klo 18 Suuri katu-

muskanoni

TAIVALKOSKI

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 10.4. klo 10 Liturgia

PUDASJÄRVI

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 27.2. klo 10 Liturgia

VIHANTI

Jumalanäidin suojeluksen 
rukoushuone
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Heikki Hilakivi
p. 050 603 94

Su 26.12. klo 10 Liturgia, II 
joulupäivä, Jumalanäidin juhla
Su 9.1. klo 10 Liturgia 
La 5.2. klo 10 Liturgia
Ti 8.3. klo 17 Katumuskanoni
La 19.3. klo 10 Liturgia
Ke 30.3. klo 17 Paastoliturgia
Pe 8.4. klo 18 Paastoliturgia

KEMI

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

Pe 24.12. klo 23.30 Jouluyön 
liturgia
Ke 5.1. klo 18 Vigilia
To 6.1. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys, teofania
Ke 19.1. klo 18 Akatistos
La 29.1. klo 18 Vigilia
Su 30.1. klo 10 Liturgia
Ti 1.2. klo 18 Vigilia
Ke 2.2. klo 10 Liturgia, Her-
ran temppeliintuominen
Ke 16.2. klo 18 Moleben
La 26.2. klo 10 Liturgia, sielu-
jen lauantai
Ke 2.3. klo 18 Ehtoopalvelus
La 5.3. klo 18 Vigilia
Su 6.3. klo 10 Liturgia
Su 6.3. klo 18 Sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus
To 10.3. klo 18 Katumuska-
noni
Ke 16.3. klo 18 Paastoliturgia
To 24.3. klo 18 Vigilia
Pe 25.3. klo 10 Liturgia, Juma-
lansynnyttäjän ilmestys
La 16.4. klo 18 Ehtoopalvelus, 
virpovitsojen siunaus
Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai
Ke 20.4. klo 18 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 21.4. klo 18 Liturgia, suuri 
torstai

Pe 22.4. klo 13 Ehtoopalvelus, 
suuri perjantai

TORNIO

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

La 18.12. klo 18 Vigilia
Su 19.12. klo 10 Liturgia
Pe 24.12. klo 16 Jouluaaton 
ehtoopalvelus
Su 2.1. klo 10 Liturgia
Ke 12.1. klo 18 Ehtoopalvelus
La 22.1. klo 18 Vigilia
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Ke 26.1. klo 18 Akatistos
Ke 9.2. klo 18 Moleben
La 19.2. klo 18 Vigilia
Su 20.2. klo 10 Liturgia
Ke 23.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 9.3. klo 18 Katumuskanoni
La 19.3. klo 18 Vigilia
Su 20.3. klo 10 Liturgia
Ke 30.3. klo 18 Paastoliturgia
La 9.4. klo 18 Vigilia
Su 10.4. klo 10 Liturgia
Ke 13.4. klo 18 Paastoliturgia
Pe 22.4. klo 10, 12 evankeliu-
mia Kristuksen kärsimyksistä
La 23.4. klo 23.30 Puolyöpal-
velus
La 23.4. klo 24 Aamupalvelus 
ja liturgia, Herran pääsiäinen 

HAUKIPUTAAN 
MARTINNIEMI

Pietarin ja Paavalin sekä 
Arseni Konevitsalaisen 
rukoushuone
Martinniementie 206
Isännöitsijä 
Timo Arhippainen
p. 040 413 3054 

Su 26.12. klo 10 Liturgia
La 15.1. klo 18 Vigilia
Su 16.1. klo 10 Liturgia
La 12.2. klo 18 Vigilia
Su 13.2. klo 10 Liturgia
Ma 7.3. klo 18 Katumuskano-
ni
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Ke 23.3. klo 18 Paastoliturgia
La 2.4. klo 18 Vigilia
Su 3.4. klo 10 Liturgia
Ti 19.4. klo 18 Paastoliturgia
La 23.4. klo 10 Suuren lauan-
tain ehtoopalvelus ja liturgia
Ma 25.4. klo 10 Liturgia

TERVOLAN 
VAREJOKI

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen rukoushuone

Pe 24.12. klo 13 Jouluaaton 
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suuri ehtoopalvelus
La 1.1. klo 10 Liturgia
La 8.1. klo 18 Vigilia
Su 9.1. klo 10 Liturgia
La 5.2. klo 18 Vigilia
Su 6.2. klo 10 Liturgia
Ti 8.3. klo 18 Katumuskanoni
La 26.3. klo 18 Vigilia
Su 27.3. klo 10 Liturgia
Ke 6.4. klo 18 Paastoliturgia
Ma 18.4. klo 18 Paastoliturgia
Pe 22.4. klo 18 Aamupalvelus

Niin monta kuin teitä on 
Kristukseen kastettu

Elmeri Voitto Ahola, Oulu
Kerttu Aliina Perola, Oulu
Elias Miikka Tapani Ratilai-
nen, Tyrnävä
Emma Leeni Susanna Repo, 
Oulu
Kaisamari Amalthea Savolai-
nen, Oulu

Herra vihi heidät kunnialla 
ja jaloudella

Jouko Antero Hirvonen ja 
Anne Johanna Norkola, Oulu
Jukka Petteri Härmä ja An-
niina Aulikki Ylä-Mononen, 
Oulu
Jani Petteri Illikainen ja Taina 
Tuulikki Haanela, Oulu
Samppa Juhani Jaakola ja 
Anna Antonen, Oulu
Edvard Khanjyan ja Marjo 
Anna Selina Hakkarainen, 
Kempele
Sami Petri Juhani Väisänen ja 
Marjo Helena Kemppainen, 
Oulu

Ikuinen muisto

Jouni Tapani Karhatsu 41 v. 
Kiiminki
Aleksanteri Leppälä 89 v. 
Muhos
Julia Leskelä 89 v. Muhos
Mauno Olavi Naumanen 68 v. 
Haukipudas
Jeudokia Pesonen 90 v. Tyr-
nävä
Reino Rahkonen 64 v. Kemi
Olavi Rotonen 76 v. Muhos
Inkeri Ruottinen 76 v. Oulu
Eeva Liisa Savilakso 70 v. 
Haukipudas
Marianna Sokkanen 72 v. 
Vihanti
Seppo Juhani Volotinen 66 v. 
Muhos

Tervetuloa seurakuntaan

Beenen-Miinalainen Maaike 
Martine, Liminka
Antti Mikael Joensuu, Oulu
Inka Marjatta Jokiranta, 
Tornio
Pekka Samuel Kaartinen, 
Kemi
Anna Elina Karppanen, 
Tornio
Roni Jeremias, Sara Tuuli ja 
Siiri Unna Kulmala, Pudas-
järvi

Anastassia Lipen, Oulu
Emmi Helleni Martiskainen, 
Liminka
Sari Annika Mensonen, 
Tornio
Hugo Julian, Jenni Jasmin ja 
Petri Johannes Miinalainen, 
Liminka
Hanna Katriina Mäkinen, 
Tornio
Anni Piia Norman, Oulu
Antti Andrei Nuojankoski, 
Oulainen
Tanja Annika Nyman, Oulu
Sami-Petteri Johannes Pakisjär-
vi, Tornio
Taru Maria Patrikainen, Oulu
Alexey Pechkov, Oulu
Vesa-Matti Elias Pääkkönen, 
Tornio
Heta Julia Josefiina Rajavaara, 
Kiiminki
Vladimir Rychkov, Oulainen
Denis Salmio, Liminka
Marina Sarajärvi, Keminmaa
Sini Taira Pauliina Seine, 
Oulu
Sari Hannele Seppänen, Oulu
Lauri Vilho Antero Sormu-
nen, Kempele
Miia Maria Sumiloff, Oulu
Miro-Tommi Tuutijärvi, Oulu
Anton Voronkov, Keminmaa
Maria Wacklin, Pudasjärvi
Leena Tuulikki Ylinampa, 
Oulu

Kemin lastenkerho

Keskiviikkoisin klo 16.30 srk-
salissa

La 16.4. klo 15 Virpovitsatal-
koot

Kemi-Tornion miestenpiiri

Ma 31.1. klo 18
Ma 28.2. klo 18
Ma 28.3. klo 18

Kirkkoherranvirasto on avoin-
na ti, to ja pe klo 9-12 ja 13-15 
puh. (08) 633 030
Virkatodistusten tilaukset 
puh. 0206 100 203 (ma-pe klo 
9-15) tai keskusrekisteri@ort.fi
Ajantasaisia uutisia, tapahtu-
mia ja ilmoituksia voi seurata 
seurakunnan kotisivuilla osoit-
teessa www.ort.fi/kajaani

Kirkkoherra Andreas Larikka, 
p. (08) 633 0310
Rovasti Kauko Ivanoff,

p. 0400 275 111
Kanttori Hannakaisa Möntti-
nen, p. 040 574 5237
Kanslianhoitaja Reijo Marjo-
maa, p. 040 848 5380

KAJAANI

Kristuksen kirkastumisen 
kirkko  
Kirkkokatu 17
Isännöitsijä Markku Mustonen 
p. 050 384 7222

La 18.12. klo 18 Vigilia
Pe 24.12. klo 12 Herran synty-
mäjuhlan suuri ehtoopalvelus
La 25.12. klo 7 Aamupalvelus 
ja liturgia
Su 26.12. klo 10 Liturgia
La 1.1.klo 18 Vigilia
Su 2.1. klo 10 Liturgia
To 6.1. klo 10 Suuri vedenpy-
hitys ja liturgia
La 15.1. klo 18 Vigilia
Su 16.1. klo 10 Liturgia
La 22.1. klo Ehtoopalvelus ja 
ekumeenisen rukousviikon 
tilaisuus
La 29.1. klo 18 Vigilia
Su 30.1. klo 10 Liturgia
La 19.2. klo 18 Vigilia
Su 20.2. klo 10 Liturgia
La 5.3. klo 18 Vigilia
Su 6.3. klo 10 Liturgia
Su 6.3. klo 18 Suureen 
paastoon laskeutumisen suuri 
ehtoopalvelus
Ke 9.3. klo 18 Suuri ehtoon-
jälkeinen palvelus (Katumus-
kanoni)
To 10.3. klo 18 Suu-
ri ehtoonjälkeinen 
palvelus(Katumuskanoni)
Ke 16.3. klo 18 Paastoliturgia
La 19.3. klo 18 Vigilia
Su 20.3. klo 10 Liturgia
Ke 23.3. klo 18 Paastoliturgia
To 24.3. klo 18 Neitseen Mari-
an ilmestysjuhlan vigilia
Pe 25.3. klo 10 Liturgia
Ke 30.3. klo 18 Paastoliturgia
Pe 1.4. klo 18 Paastoliturgia
La 2.4. klo 18 Vigilia
Su 3.4. klo 10 Liturgia
Pe 8.4. klo 18 Paastoliturgia
Ke 13.4. klo 18 Paastoliturgia
Pe 15.4. klo 18 Paastoliturgia
La 16.4. klo 18 Herran Jerusa-
lemiin ratsastuksen juhlavigilia
Su 17.4. klo 10 Liturgia
Ke 20.4. klo 10 Paastoliturgia, 
metropoliitta Panteleimon
To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 22.4. klo 10 Suuren perjan-
tain aamupalvelus
Pe 22.4. klo 13 Suuren perjan-
tain ehtoopalvelus
Pe 22.4. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus
La 23.4. klo 10 Liturgia
La 23.4. klo 23.30 Puoliyön 
palvelus, ristisaatto, aamupal-
velus ja liturgia

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

La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Pe 18.3. klo 18 Paastoliturgia 
Ke 6.4. klo 18 Paastoliturgia
La 9.4. klo 18 Vigilia
Su 10.4. klo 10 Liturgia

KUHMO

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

Su 19.12. klo 10 Liturgia
Pe 24.12. klo 23.30 Puoliyön-
palvelus ja liturgia
Ke 5.1. klo 18 Ehtoopalvelus
To 6.1. klo 9 Suuri vedenpyhi-
tys ja liturgia
La 22.1. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja ekumeeninen ilta
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Ti 1.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 2.2. klo 10 Liturgia
La 5.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.2. klo 10 Liturgia
La 26.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 27.2. klo 10 Liturgia
Su 6.3. klo 18 Sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus
La 12.3. klo 18 Ehtoopalvelus
La 19.3. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 20.3. klo 10 Liturgia
To 24.3. klo 13 Ehtoopalvelus
Pe 25.3. klo 10 Liturgia
La 9.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 16.4. klo 18 Ehtoopalvelus
To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain liturgia
Pe 22.4. klo 14 Suuren perjan-
tain ehtoopalvelus

PALTAMO

Jumalanäidin kuolonu-
neen nukkumisen
rukoushuone
Talonpojantie 3 
Isännöitsijä Liisa Mähönen 
p. (08)871452 

Su 19.12. klo 10 Liturgia

SUOMUSSALMI

Pyhän ristin rukoushuone
Keskuskatu 1 
Isännöitsijä Matti Vainio 
p. 050 462 2129

La 15.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 16.1. klo 10 Liturgia
La 12.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 13.2. klo 10 Liturgia
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Su 17.4. klo 10 Liturgia

KUIVAJÄRVI

Pyhän Nikolaoksen
rukoushuone
Kuivajärventie 196 
Isännöitsijä Jyrki Huovinen 
p. 0400 284 711

Pe 24.12. klo 13 Suuri ehtoo-
palvelus
Su 9.1. klo 10 Liturgia
Su 30.1. klo 10 Liturgia
Su 20.2. klo 10 Liturgia
Su 6.3. klo 10 Liturgia
Su 27.3. klo 10 Liturgia
Su 10.4. klo 10 Liturgia

Kristukseen kastetut

Rasmus Aatu Tapio Heikura
Aino Emilia Marjaana Tossa-
vainen, Kuhmo
Aapo Oskari Tatunpoika 
Kuvaja, Kajaani

Ikuinen muisto

Anfiisa Atjonen, 89 v.
Anni Polvinen, 84 v.
Pentti Nikolai Pyy, 73 v.
Joel Raesalmi, 81 v.
Aarne Albert Koivunen, 77 v.
Jenny Maria Salmela, 85 v.
Klaudia Martiskainen, 92 v.

Tervetuloa seurakuntaan

Lauri Ensio Väänänen, Vaala
Leena Johanna Kononow, 
Kajaani
Juho Eeli Nikolai Kononow, 
Kajaani
Tanja Maria Toivonen, Kuh-
mo
Aarre Vilho Johannes Toivo-
nen, Kuhmo
Ritva Helena Rossi, Kajaani
Maxim Gouliaev, Kajaani
Raili Kaarina Westerinen, 
Kajaani
Ljudmila Svarvar, Kajaani
Erkki Kinnunen, Ristijärvi

Ortodoksinen kirkkokuoro

Kajaanin ortodoksinen kirkko-
kuoron harjoitukset torstaisin 
klo 18 Seurakuntasalissa. 
Tarkemmin seurakunnan verk-
kosivuilla ja paikallislehdissä. 
Uudet laulajat ovat tervetullei-
ta mukaan. Lisätietoja antaa 
kanttori Hannakaisa Möntti-
nen puh. 040 574 5237

Ponomarikerho

Kajaanin seurakunnassa alkaa 
vuoden 2011 alusta uusi nuo-
rille suunnattu kerho, johon 
ovat tervetulleita kaikenikäiset 
asiasta kiinnostuneet. Kerho 
kokoontuu Kajaanin kirkossa 
ja sen aikana tutustutaan mm. 
alttaripalvelijan tehtäviin. 
Kerhon ohjaajana toimii Reijo 
Marjomaa. Halukkuuden 
kartoittamiseksi toivotaan 
ilmoittautumisia ja ajankoh-

KAJAANIN 
SEURAKUNTA
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tatoivomuksia sähköpostilla 
reijo.marjomaa@ort.fi tai 
puhelimella 040 848 5380
Tarkempi kerhon kokoontu-
misaika ilmoitetaan paikallis-
lehdissä ja kirjeellä ilmoittau-
tuneille.

Lasten kerhot

Kajaanin lastenkerho kerho-
huoneella os. Väinämöisenka-
tu 29 
Ohjaaja Tarja Hukkanen
p. 0500 773 094 

Sotkamon lasten- ja nuorten-
kerho Sotkamon ev.lut. seu-
rakuntatalon takkahuoneessa 
os. Kainuuntie 39 Ohjaaja 
Andra Aldea-Partanen p. 0400 
574 198
Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä ja kirjeellä.

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.

Virkatodistukset tulee tilata 
Ortodoksisen kirkon keskus-
rekisteristä, ma - pe klo 9 - 15, 
puh. 0206 100 203, e-mail: 
keskusrekisteri@ort.fi

Seurakunnan kotisivut löyty-
vät osoitteesta www.ort.fi/fi/
kirkko_palvelee/srk/kiuruvesi

KIURUVESI

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Niemistenkatu 6
Isännöitsijän tehtävien hoitaja 
Aune Lipitsäinen 
p. 050 919 5973

Su 5.12. klo 18 Juhlavigilia, 
metropoliitta Panteleimon, 

Nikolaosjuhla, pruasniekka
Ma 6.12. klo 9.30 Vedenpy-
hitys ja liturgia, sekä litania 
Karjalaan jääneiden muisto-
merkillä
Pe 24.12. klo 15 Suuri ehtoo-
palvelus
Pe 24.12. klo 22.30 Aamu-
palvelus ja liturgia, jouluyön 
jumalanpalvelus
Pe 31.12. klo 18 Vigilia
La 1.1. klo 10 Liturgia ja uu-
den vuoden rukouspalvelus
Ke 5.1. klo 18 Juhlavigilia
To 6.1. klo 10 Suuri veden-
pyhitys ja liturgia, teofania, 
Herran kaste
La 15.1. klo 18 Vigilia
La 22.1. klo 18 Vigilia
Su 30.1. klo 10 Liturgia
Ti 1.2. klo 18 Vigilia
Ke 2.2. klo 9 Liturgia, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
temppeliintuominen
La 12.2. klo 18 Vigilia
Su 13.2. klo 10 Liturgia
La 26.2. klo 10 Liturgia, vaina-
jien muistelupäivä
Su 6.3. klo 18 Sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus
To 10.3. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni
Su 13.3. klo 10 Liturgia, orto-
doksisuuden sunnuntai
Pe 18.3. klo 17 Katumuksen 
sakramentti
Pe 18.3. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia
To 24.3. klo 18 Vigilia
Pe 25.3. klo 9 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian ilmestys
La 2.4. klo 10 Liturgia, vainaji-
en muistelupäivä
Pe 8.4. klo 17.30 Katumuksen 
sakramentti
Pe 8.4. klo 18 Ennen pyhitetty-
jen lahjain liturgia
Ke 13.4. klo 16.30 Katumuk-
sen sakramentti
Ke 13.4. klo 17 Sairaanvoitelu
Ke 13.4. klo 18.30 Ennen 
pyhitettyjen lahjain liturgia
La 16.4. klo 18 Juhlavigilia
Su 17.4. klo 10 Liturgia, 
Herran ratsastus Jerusalemiin, 
palmusunnuntai
Ti 19.4. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia
Ke 20.4. klo 18 Aamupalvelus
To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain ehtoopalvelus ja liturgia, 
ehtoollisen asettamisen muisto
La 22.4. klo 15 Suuri ehtoo-
palvelus, suuri perjantai, hau-
tauskuva kannetaan keskelle 
kirkkoa, Kristuksen ristiltä 
oton muisto
22.4. klo 18 Aamupalvelus, 
Kristuksen hautauspalvelu
La 23.4. klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, suuri lauantai
klo 23.30 Puoliyönpalvelus, 
aamupalvelus ja liturgia, 
pääsiäisyö
Ke 27.4. klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia, koululaisjumalan-
palvelus

Muut tilaisuudet

Ti 14.12. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa.
Ma 20.12. klo 11 - 12 Dia-
koniatoimikunnan järjestämä 
jouluruokailu srk-salissa
klo 16 - 17 Diakoniatoimikun-
nan järjestämät joulumyyjäiset 
srk-salissa
Ti 18.1. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa. Vuosi-
kokous
Ke 19.1. klo 17.30 Tuohusker-
ho srk-salissa ja Ortodoksia 
kerho kirkoss
Ti 1.2. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa.
Ke 16.2. klo 17.30 Tuohusker-
ho srk-salissa ja Ortodoksia 
kerho kirkossa
Ti 22.2. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa
Ke 2.3. klo 17.30 Tuohusker-
ho srk-salissa ja Ortodoksia 
kerho kirkossa
Ti 15.3. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa
Ti 29.3. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa
Ke 6.4. klo 17.30 Tuohusker-
ho srk-salissa.
Ti 12.4. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa. Virpo-
vitsojen tekoa.
Ti 3.5. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa

KARVOSKYLÄ

Kristuksen kirkastumisen 
kirkko
Jokikyläntie 7
Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen 
p. 040 5706 936

Su 5.12. klo 10 Liturgia
Su 2.1. klo 10 Liturgia
La 29.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 6.2. klo 10 Liturgia, Sakke-
uksen sunnuntai
La 19.2. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 6.3. klo 10 Liturgia, Sovin-
tosunnuntai
Ke 9.3. klo 18 Andreas Kreeta-
laisen katumuskanoni
La 19.3. klo 10 Liturgia 
Ke 23.3. klo 17 Katumuksen 
sakramentti
Ke 23.3. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia
Ke 6.4. klo 16.30 Katumuksen 
sakramentti
Ke 6.4. klo 17 Sairaanvoitelu
klo 18.30 Ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 22.4. klo 10 Suuren perjan-
tain 12 kärsimysevankeliumia

Muut tilaisuudet

La 18.12. klo 15 Samovaariker-
ho Karvoskylän kirkossa
Ti 18.1. klo 18 Kalajokilaak-
son tiistaiseura Karvoskylän 
kirkossa
La 29.1. klo 13 Samovaariker-
ho Karvoskylän kirkossa

Ti 15.2. klo 18 Kalajokilaak-
son tiistaiseuran vuosikokous 
Karvoskylän kirkossa
La 19.2. klo 15 Samovaariker-
ho Karvoskylän kirkossa
Ti 15.3. klo 18 Kalajokilaak-
son tiistaiseura Karvoskylän 
kirkossa
La 19.3. klo 10 alkavan litur-
gian jälkeen Samovaarikerho 
Karvoskylän kirkossa
Ti 12.4. klo 18 Kalajokilaak-
son tiistaiseura Karvoskylän 
kirkossa
Ti 17.5. klo 18 Kalajokilaak-
son tiistaiseura Karvoskylän 
kirkossa

YLIVIESKA

Suvannon kappeli
Renssulantie 12

Su 3.4. klo 10 Liturgia, Johan-
nes Siinailaisen sunnuntai

PYHÄSALMI

Profeetta Elian
rukoushuone
Vesitornintie 15
Isännöitsijä Marja-Leena Maksi-
mainen 
p. 040 708 8751

Su 26.12. klo 10 Aamupalve-
lus ja liturgia, II joulupäivä
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Su 20.2. klo 10 Liturgia
Ma 7.3. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni
Ke 16.3. klo 17.30 Katumuk-
sen sakramentti
Ke 16.3. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia
La 16.4. klo 10 Liturgia, Lasa-
ruksen lauantai

Muut tilaisuudet

Ke 15.12. klo 13 Pyhäjärven 
tiistaiseura, paikka sovitaan 
myöhemmin
Ke 12.1. klo 13 Pyhäjärven 
tiistaiseura, paikka sovitaan 
myöhemmin
Ke 9.2. klo 13 Pyhäjärven 
tiistaiseura, paikka sovitaan 
myöhemmin
Su 20.2. klo 10 alkavan 
liturgian jälkeen Pyhäjärven 
tiistaiseuran vuosikokous 
tsasounalla
Ke 16.3. klo 17.30 alkavien 
palvelusten jälkeen Pyhäjärven 
tiistaiseura tsasounalla
Su 27.3. klo 10 Liturgia, Ristin 
kumartamisen sunnuntai
Ke 13.4. klo 16.30 Pyhäjärven 
tiistaiseuralaiset osallistuvat 
palveluksiin Kiuruvedellä
Ma 25.4. klo 10 Aamupalvelus 
ja liturgia, II pääsiäispäivä

KYTÖKYLÄ

Jumaläidin syntymän
rukoushuone
Kytökyläntie 724
Isännöitsijä Pekka Hytönen 
p. 044 4252 889

Su 19.12. klo 10 Liturgia
Su 16.1. klo 10 Liturgia
Su 27.2. klo 10 Liturgia, tuo-
miosunnuntai
Ti 8.3. klo 18 Andreas Kreeta-
laisen katumuskanoni
Su 20.3. klo 10 Liturgia, Gre-
gorios Palamaksen sunnuntai
Ke 30.3. klo 17.30 Katumuk-
sen sakramentti
Ke 30.3. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia
Su 10.4. klo 10 Liturgia
Ti 3.5. klo 17 Muistopalvelus 
ja litanioita Haapaveden hau-
tausmaalla, Tuomaan tiistai, 
vainajien muistelupäivä

Muut tilaisuudet

Ti 25.1. klo 18 Haapaveden 
tiistaiseura Aune Päivisen 
kodissa
Su 27.2. klo 10 alkavan liturgi-
an jälkeen Haapaveden tiistai-
seura tsasounalla, vuosikokous
Ke 30.3. klo 17.30 alkavien 
palvelusten jälkeen Haapave-
den tiistaiseura tsasounalla
Ti 3.5. klo 18 Haapaveden tiis-
taiseura Eero Nurmesniemen 
kodissa

Säilyttäkää tämä lehti. Tulem-
me vähentämään ilmoittelua 
paikallislehdissä. Vain muu-
toksista ilmoitetaan.

Kristukseen kastetut

Artturi Sonninen, Kiuruvesi
Mihail Ryda, Nivala

Ikuinen muisto

Niina Pötsönen 85 v Kiuruvesi
Raisa Sorvisto 89 v Ylivieska
Paavo Härkönen 67 v Kiuru-
vesi
Maria Makkonen 75 v Kiuru-
vesi
Kirsti Ruokola 75 v Kiuruvesi
Konstantin Trifonov 47 v 
Pyhäjärvi
Teuvo Issakainen, 73 v, Kärsä-
mäki
Alvi Jeminen, 82 v, Kärsämäki

Tervetuloa seurakuntaan

Aija Uusitalo-Tena, Ylivieska
Arja Sahlström, Kiuruvesi
Katri Rysä, Pyhäntä
Tatiana Tervanotko, Kiuruvesi
Tatiana Ruotsalainen, Kiuru-
vesi

Tuohuskerho

Lapsille ja nuorille, kokoontuu 
Kiuruvedellä kirkon seurakun-

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA
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tasalissa joka toinen torstai klo 
17.30. Tuohuskerhoa ohjaa 
Outi Petsalo.

Ikonipiiri

Kansalaisopiston ikonipiiri 
kokoontuu joka toinen torstai 
klo 17 ikonimaalaushuoneessa 
kirkon yläkerrassa. Tervetu-
loa uudet maalarit mukaan 
toimintaan.

Kirkkoherran virasto on avoin-
na keskiviikkoisin klo 13 – 16 
(suurina juhlapyhinä suljettu). 
Osoite on Koulukatu 45, 
65100 Vaasa. Puh 0206100495 
, faksi (06) 312 4063. Sähkö-
postiosoite on vaasa@ort.fi 

Virkatodistusten tilaukset 
puh. 0206 100 203 (ma-pe klo 
9-15) tai keskusrekisteri@ort.fi

Kirkkoherra isä Matti Wall-
grén, puh. 0206100499 sähkö-
postiosoite:  matti.wallgren@
ort.fi 
Matkapappi Keski-Pohjanmaal-
la isä Aleksej Sjöberg (Pietar-
saari), puh: 0400 761 718 
 s-posti: aleksej.sjoberg@ort.fi
Kanttori Jenni Hakkarainen 
puh.  044 3010974  s-posti:  
jenni.hakkarainen@ort.fi, 
Kirkkoherran ja kanttorin va-
paapäivät ovat pääsääntöisesti 
maanantai ja tiistai. Isä Alek-
sej Sjöberg toimii vapaapäivinä 
kirkkoherran sijaisena. 

VAASA

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kasarmintori
Isännöitsijä Hannu Hakala

La 18.12. klo 18 Vigilia
Su 19.12. klo 10 Liturgia
Ke 22.12. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Pe 24.12. klo 16 Suuri ehtoon-
jälkeinen palvelus, Kristuksen 
syntymän aatto
La 25.12. klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia, Kristuksen synty-
män juhla
Su 2.1. klo 10 Liturgia
Ke 5.1. klo 18 Vigilia
To 6.1. klo 10 Liturgia ja suuri 

vedenpyhitys
Pe 14.1. klo 7.00 Aamupalve-
lus
Ke 19.1. klo 18 Ehtoopalvelus
To 20.1. klo 18 Ekumeenisen 
rukousviikon rukoushetki ja 
ristisaatto luterilaiseen kirk-
koon, jossa vesper. Ortodoksi-
nen ja luterilainen kirkkokuo-
ro laulavat yhdessä.
La 22.1. klo 18 Vigilia
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Ke 26.1. klo 18 Ehtoopalvelus
To 27.1. klo 18 Jeesuksen 
rukous-palvelus
Pe 28.1. klo 7.00 Aamupalve-
lus
Ke 2.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 9.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 11.2. klo 7.00 Aamupalve-
lus
La 12.2. klo 18 Vigilia
Su 13.2. klo 10 Liturgia
Ke 16.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 23.2. klo 18 Ehtoopalvelus
To 24.2. klo 18 Jeesuksen 
rukous-palvelus
Pe 25.2. klo 7.00 Aamupalve-
lus
Pe 25.2. klo 18 Yleinen pani-
hida
La 26.2. klo 10 Liturgia, sielu-
jen lauantai
Ke 2.3. klo 18 Ehtoopalvelus
La 5.3. klo 18 Vigilia
Su 6.3. klo 10 Liturgia, sovin-
tosunnuntai
Su 6.3. klo 14.00 Sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus
Ma 7.3. klo 18 Andreas kreeta-
laisen katumuskanoni
Ke 9.3. klo 18 Andreas kreeta-
laisen katumuskanoni
To 10.3. klo 18 Andreas kree-
talaisen katumuskanoni
Pe 11.3 klo 7.00 Aamupalvelus
Pe 11.3. klo 18 IX hetki ja 
ennenpyhitettyjen lahjojen 
liturgia (EPL)
Ke 16.3. klo18 IX hetki ja EPL
La 19.3 klo 10 Liturgia, vaina-
jien muisto
To 24.3. klo 18 Vigilia
Pe 25.3. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian ilmestys
La 26.3. klo 18 Vigilia
Su 27.3. klo 10 Liturgia 
Ke 30.3. klo 18 IX hetki ja 
EPL
To 7.4. klo 18 Andreas kreeta-
laisen suuri katumuskanoni
Pe 8.4. klo 7.00 Aamupalvelus
La 9.4. klo 10 Liturgia
La 9.4. klo 18 Akatistos
Ke 13.4. klo 18 IX hetki ja 
EPL
La 16.4. klo 18 Vigilia, virpo-
vitsojen siunaus
Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai

PIETARSAARI

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

Pe 24.12. klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, Kristuksen synty-
män aatto
Su 2.1. klo 10 Liturgia
Su 9.1. klo 10 Hetkipalvelus
Pe 14.1. klo 18 Ehtoopalvelus
La 15.1. klo 18 Vigilia
Su 16.1. klo 10 Liturgia
Pe 21.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 28.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 4.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 11.2. klo 18 Ehtoopalvelus
La 12.2. klo 18 Vigilia
Su 13.2. klo 10 Liturgia
Pe 18.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 20.2. klo 10 Hetkipalvelus
Pe 25.2. klo 18 Ehtoopalvelus
To 10.3. klo 17 Katumuska-
noni
Su 13.3. klo 10 Hetkipalvelus
Pe 18.3. klo 18 Jeesusrukous-
palvelus
Su 20.3. klo 10 Liturgia
Pe 25.3. klo 18 Akatistos
Pe 1.4. klo 18 Jeesusrukous-
palvelus
Ke 6.4. klo 17 Aamupalvelus 
ja katumuskanoni
Pe 8.4. klo 18 Jeesusrukouspal-
velus
Ke 13.4. klo 17 Ennenpyhitet-
tyjen lahjain liturgia
Pe 15.4. klo 17 Rukouspalve-
lus ja virpovitsojen siunaus

KOKKOLA

Pyhien Simeonin ja Han-
nan rukoushuone
Katariinankatu 3
Isännöitsijä Nadeshda Kurki
p. 0400 998 883

La 25.12 klo 10 Liturgia, Kris-
tuksen syntymä
Ti 4.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 5.1. klo 18 Ehtoopalvelus ja 
vedenpyhitys
Su 9.1. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 11.1. klo 17 Jeesusrukous-
palvelus
Su 16.1. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 18.1. klo 17 Akatistos
Su 23.1. klo 10 Hetkipalvelus
La 29.1. klo 18 Vigilia
Su 30.1. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, temppelijuhla
Ti 1.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 2.2. klo 10 Liturgia
Su 6.2. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 8.2. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 13.2. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 15.2. klo 17 Jeesusrukous-
palvelus
Su 20.2. klo 10 Hetkipalvelus
Su 27.2. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 1.3. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 6.3. klo 10 Hetkipalvelus
Ma 7.3. klo 17 Katumuskano-

ni
Ke 9.3. klo 17 Katumuskanoni
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Ti 15.3. klo 17 Jeesusrukous-
palvelus
Su 20.3. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 22.3. klo 17 Akatistos
Ke 23.3. klo17 Ennenpyhitet-
tyjen lahjain liturgia
Su 27.3. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 29.3. klo17 Jeesusrukous-
palvelus
La 2.4. klo 18 Vigilia
Su 3.4. klo 10 Liturgia
Ti 5.4. klo 17 Jeesusrukous-
palvelus
Su 10.4. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 12.4. klo17 Akatistos
La 16.4. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia
Su 17.4. klo 10 Hetkipalvelus

LAPUA

Pyhittäjä Serafim Sarovilai-
sen rukoushuone
Koulukatu 7
Isännöitsijä Hannu Korkeamäki
p. (06) 437 6936

Su 26.12. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän juhla, 2. 
joulupäivä
Su 16.1. klo 10 Liturgia 
Su 13.2. klo 10 Liturgia
Ti 8.3. klo 18 Andreas kreeta-
laisen katumuskanoni
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Su 20.3. klo 10 Liturgia
Ke 6.4. klo 18 IX hetki ja EPL
Su 17.4. klo 10 Liturgia

KAUHAJOKI

Ev. lut seurakunnan
virastotalon kokoushuone
Kyntäjäntie 1

Su 9.1. klo 10 Liturgia   

Ke 23.3. klo 18 IX hetki ja 
EPL 

SEINÄJOKI

Lakeuden ristin
seurakuntasali
Alakuljunkatu 2

Su 10.4. klo 10 Liturgia  

KRISTIINAN-
KAUPUNKI

Ev.lut. seurakuntakoti 
Parmaninkatu 4

Su 6.2. klo 10 Liturgia   

NÄRPES

Församlingshemmet, 
Kyrktåget

Sö 20.2. klo 10 Liturgi  

Sö 3.4. klo 10 Liturgi  

ALAVUS

Vesitornin seurakuntakoti
Tornitie 1

Su 27.2. klo 10 Liturgia

VETELI

Vetelin kirkko
Torpantie 130

Su 23.1. klo 10 Luterilainen 
jumalanpalvelus ekumeenises-
sä hengessä

Seuraavan numeron

 PÄIVITETYT 
TIEDOT 

toimitussihteerille viimeistään

 tiistaina 29.3.2011

VAASAN 
SEURAKUNTA
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HALSUA

Ev. lut. srk:n seurakunta-
koti
Kirkonkylässä, kirkon
vieressä

Su 23.1. klo 13 Rukouspalve-
lus ja ekumeeninen tilaisuus

Kristukseen kastetut

Neulaniemi Emilia Laura, 
Alajärvi
Tyni Eerika Aleksandra, Pie-
tarsaari
Kivimäki Aino Rauha Marjaa-
na, Kurikka
Zihareva Kristel Anna, Vaasa
Simons Anna Vendela, Vaasa

Herra, kruunaa heidät 
kunnialla ja arvonannolla

Sandvik Lisbet Lilja ja Luoma-
luhta Hannu Mikael Matias, 
Pietarsaari
Porvali Mikko ja Pirilä Terhi, 
Ilmajoki
Rintamäenpää Antti ja Mäen-
pää Kiira, Vaasa

Ikuinen muisto

Haglund Laura, 21v., Musta-
saari
Tammela Aino, 78v., Vaasa
Santasalmi Paavali, 80v., Vaasa
Kattelus Lyydia, 88V., Kauha-
va
Järvenpää Maria, 85v., Kau-
hava
Prusti Marjatta, 69v., Lapua
Kolehmainen Toivo, 81v., 
Kälviä
Hattunen Viljo, 81v., Kokkola
Koivunen Nikolai, 93v., Sei-
näjoki
Matikka Maria, 93v., Vaasa

Tervetuloa seurakuntaan

Partanen Pirjo, Seinäjoki
Karhumäki Antti, Ylistaro
Lönnroth Teemu, Kurikka
Hartikainen Vesa, Minttu ja 
Otto, Kaustinen
Neulaniemi Svetlana, Alajärvi
Chernykh Viktoria, Alajärvi
Sirkka Niina, Vaasa
Kopiloff Satu, Kaskinen
Kuikka Janne, Kokkola
Pitkäkangas Jenna, Pietarsaari
Vanhanen Sergei, Vaasa
Vangonen Anna, Vaasa
Serkina Elizaveta ja Serkin 
Andrey, Vaasa
Zlatkovic Vladan, Dragana ja 
Angela, Närpes
Lönnroth Heleena, Kurikka
Savenius Alexey, Ekaterina, 
Marija ja Maxim, Vaasa
Nakov Zoran ja Fanka, Vaasa
Mäkinen Juha-Pekka, Nurmo
Ranta Kirsti, Malax
Paavola Markus, Vaasa
Houni Rina, Seinäjoki
Kivimäki Milla, Jalasjärvi
Koivunen Pertti, Ilmajoki

Volotinen Ronja, Kaustinen
Ahlström Carl Mikael, Vasa
Jyrkönen Pekka, Nurmo
Salo Martta, Veteli
Borotinskij Alexander, Vörå
Salonen Simo, Vaasa
Kadirova Alina, Seinäjoki
Gladkov Vladimir ja Gladkova 
Marina, Vaasa

Ounasvaarantie 16, 96400 Ro-
vaniemi. Puh: (016) 312 361, 
email: lappi@ort.fi 
Kanslia avoinna ti 10-14. Kans-
lian puhelinpäivystys: Ma-pe 
9 -15. Virkatodistustilaukset 
sähköpostitse kanslian ollessa 
suljettuna.

Kirkkoherra Viatcheslav 
(Slava) Skopets, 
p. 0400 178 744
Kanttori Kai Tulehmo, 
p. 040 8131265
Matkapappi Kauko 
Makkonen, p. 0400 294 849
Matkakanttori Erkki 
Lumisalmi, p. 0400 396 326

ROVANIEMI

Pyhän Apostoli 
Andreaksen kirkko
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä Leena Aura 
p. 040 7597029

Pe 24.12. klo 14 Ehtoopalve-
lus, Kristuksen syntymäjuhlan 
aatto
La 25.12. klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia, Kristuksen syntymä-
juhla
Su 26.12. klo 10 Liturgia
Ke 5.1. klo 18 Vigilia
To 6.1. klo 10 Liturgia ja 
vedenpyhitys, teofania
Pe 7.1. klo 9 Liturgia, teofania-
juhlan toinen päivä, kirk-
koslaavi/suomi
La 8.1. klo 18 Vigilia
Su 9.1. klo 10 Liturgia
Ke 12.1. klo 18 Ehtoopalvelus 
(Valtakatu 38 A 12), 
Ortodoksia-kerho
La 15.1. klo 18 Vigilia
Su 16.1. klo 10 Liturgia
La 22.1. klo 18 Vigilia
Su 23.1. klo 10 Liturgia
La 29.1. klo 18 Vigilia
Su 30.1. klo 10 Liturgia
Ti 1.2. klo 18 Vigilia
Ke 2.2. klo 10 Liturgia, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
temppeliin tuominen

La 5.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.2. klo 10 Hetkipalvelus
La 12.2. klo 18 Vigilia
Su 13.2. klo 10 Liturgia, 
publikaanin ja fariseuksen 
sunnuntai
Ke 16.2. klo 18 Ehtoopalvelus 
(Valtakatu 38 A 12), Ortodok-
sia-kerho
La 19.2. klo 18 Vigilia
Su 20.2. klo 10 Liturgia, tuh-
laajapojan sunnuntai
La 26.2. klo 18 Vigilia
Su 27.2. klo 10 Liturgia, tuo-
miosunnuntai
La 5.3. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.3. klo 10 Liturgia, sovin-
tosunnuntai
Su 6.3. klo 18 Ehtoopalvelus, 
sovintosunnuntai
Ma 7.3. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni
Ke 9.3. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia, Ortodok-
sia-kerho (kirkko)
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia, orto-
doksisuuden sunnuntai
La 19.3. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 20.3. klo 10 Hetkipalvelus
To 24.3. klo 18 Vigilia
Pe 25.3. klo 10  Ehtoopalve-
lus ja liturgia, Jumalansynnyt-
täjän ilmestys
La 26.3. klo 18 Vigilia
Su 27.3. klo 10 Liturgia, ristin-
kumartamisen sunnuntai
Ke 6.4. klo 18 Ehtoopalvelus, 
Ortodoksia-kerho
La 9.4. klo 18 Vigilia
Su 10.4. klo 10 Liturgia, Maria 
Egyptiläisen sunnuntai
Ke 13.4. klo 18 Ehtoopalvelus, 
ekumeeninen ristisaatto
La 16.4. klo 18 Vigilia, virpo-
misvitsojen siunaaminen
Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai, Herran ratsas-
tus Jerusalemiin
Ti 19.4. klo 18 Ennen pyhi-
tettyjen lahjain liturgia
Ke 20.4. klo 18 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 21.4. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, ehtoollisen asetta-
minen
Pe 22.4. klo 9 Aamupalvelus, 
12 kärsimysevankeliumia
Pe 22.4. klo 14 Ehtoopalvelus, 
Hautakuvan esiin kantaminen
Pe 22.4. klo 18 Aamupalvelus, 
Herran hautaamisen muisto-
palvelus
La 23.4. klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpal-
velus
La 23.4. klo 24.00 Aamupalve-
lus ja liturgia, Herran pääsiäi-
nen
Ma 25.4. klo 10 Aamupalvelus 
ja liturgia, toinen pääsiäispäi-
vä, lasten pääsiäinen

KEMIJÄRVI

Kemijärven ev.lut. seura-
kunnan kerhotalo (entinen 
pappila)

To 10.3. klo 18 Katumuska-
noni
Ke 16.3. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia

SODANKYLÄ

Sodankylän ev.lut. seura-
kuntatalon kappeli

Ti 8.3. klo 18 Katumuskano-
ni
Ke 23.3. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia

IVALO

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Rantatie 22
Isännöitsijä Aulikki Lumisalmi
p. (016) 661 657

La 18.12. klo 18 Vigilia
Su 19.12. klo 10 Liturgia
Pe 24.12. klo 16 Ehtoopalve-
lus, jouluaatto
Pe 31.12. klo 18 Rukoushetki, 
uuden vuoden aatto
La 1.1. klo 10 Liturgia, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
ympärileikkaus, uusi vuosi
La 8.1. klo 18 Vigilia
Su 9.1. klo 10 Liturgia, seura-
kuntatilaisuus
La 22.1. klo 18 Vigilia
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Ti 1.2. klo 18 Vigilia
Ma 2.2. klo 10 Liturgia, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
temppeliintuominen
La 5.2. klo 18 Vigilia
Su 6.2. klo 10 Liturgia
La 26.2. klo 18 Vigilia
Su 27.2. klo 10 Liturgia
Su 6.3. klo 18 Ehtoopalvelus, 
suuren paaston alku
Ma 7.3. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni
La 19.3. klo 18 Vigilia, metro-
poliitta Panteleimon
Su 20.3. klo 10 Liturgia, 
kirkkokahvit, metropoliitta 
Panteleimon

Männikön palvelukoti

La 18.12. klo 10 Liturgia
La 15.1. klo 10 Liturgia
La 19.2. klo 10 Liturgia
La 12.3. klo 10 Liturgia

SEVETTIJÄRVI

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen kirkko
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Jaakko Porsanger
p. 045 1326056

Su 26.12. klo 10 Liturgia, 
toinen joulupäivä
Ke 5.1. klo 18 Vigilia
To 6.1. klo 10 Liturgia, suuri 
vedenpyhitys, Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kaste, 
Jumalan ilmestyminen
La 15.1. klo 18 Vigilia
Su 16.1. klo 10 Liturgia
La 12.2. klo 18 Vigilia
Su 13.2. klo 10 Liturgia
Ke 9.3. klo 18 Andreas Kreeta-
laisen katumuskanoni
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia, seura-
kuntatilaisuus
 

NELLIM

Pyhän Kolminaisuuden ja 
pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen kirkko
Siikajärventie 64
Isännöitsijä Helena Määttä 
p. 040 7538427

La 25.12. klo 10 Aamupalvelus 
ja liturgia, Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen syntymä
La 1.1. klo 18 Vigilia
Su 2.1. klo 10 Liturgia
Ma 31.1. klo 18 Vigilia
Ti 1.2. klo 10 Liturgia, Pyhittä-
jä Trifon Petsamolaisen muisto
La 19.2. klo 18 Vigilia
Su 20.2. klo 10 Liturgia
La 5.3. klo 18 Vigilia
Su 6.3. klo 10 Liturgia, seura-
kuntatilaisuus
To 10.3. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni
 

KEVÄJÄRVI

Pyhien Boriksen ja Glebin 
tsasouna
Isännöitsijä Mikko Rantala
p. 0400 308 950

Pe 24.12. klo 14.30 Ehtoopal-
velus, jouluaatto
Ti 8.3. klo 18 Andreas Kreeta-
laisen katumuskanoni

LEVI

Marian kappeli

La 29.1. klo 18 Vigilia

 

ENONTEKIÖN 
HETTA

Ev.lut. seurakuntakeskus

Su 30.1. klo 11 Liturgia

Muuta
seurakuntatoimintaa

Kirkkokuoro

Kirkkokuoroharjoitukset tors-

LAPIN 
SEURAKUNTA
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Seurakuntien
virkatodistukset 

tilataan 
keskusrekisteristä 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan suoraan 
ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä ma-pe klo 
9-15. 

Puh. 0206 100 203 

e-mail: keskusrekisteri@ort.fi

taisin klo 18.00 seurakuntasa-
lilla. Kaikkia kirkkokuorosta 
kiinnostuneita pyydetään ot-
tamaan yhteyttä seurakunnan 
kanttoriin Kai Tulehmoon 
(040 8131265).

Lähetyspiiri 

Lapin ortodoksisen seurakun-
nan Lähetyspiirin kevätkau-
den kokoontumisen ajat:

Ma 10.1. klo 18.30 (Valtakatu 
38 A 12)
Ma 14.2. klo 18.30 (Valtakatu 
38 A 12)
Ma 7.3. klo noin 19.30 (Ou-
nasvaarantie 16, palveluksen 
jälkeen)
Ma 4.4 klo 18.30 (Ounasvaa-
rantie 16)
Kaikki ortodoksisesta lähe-
tystyöstä kiinnostuneet ovat 
tervetulleita! Lähetyspiirin pu-
heenjohtaja isä Slava Skopets 
(0400 178744).

Lasten kerho

Lasten kerho pidetään kerran 
kuussa sunnuntain päivänä. 
Lisää tietoja Maarit Karttunen 
(040 5359497).

Ortodoksia-kerho

Tule syventämään tietämystäsi 
ortodoksisen kirkon elämästä. 
Ortodoksia-kerho on tarkoi-
tettu kaikille ortodoksisesta 
teologiasta kiinnostuneille. 
Kerho pidetään kerran kuussa 
keskiviikkoisin Kerho alkaa 
klo 18 ehtoopalveluksella. Ker-
hon kokoontumisen ajat ovat:

Ke 12.1. klo 18 (Valtakatu 38 
A 12)
Ke 16.2. klo 18 (Valtakatu 38 
A 12)
Ke 9.3. klo 18 (Ounasvaaran-
tie 16, Ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia)
Ke 6.4. klo 18  (Ounasvaaran-
tie 16) 

Lisätietoja isä Slava Skopets, p. 
0400 178744

Diakoniatoimikunta

Puheenjohtaja Kerttu Junno-
nen, p.  050 355 6580

Naisten piiri
lisätietoja puheenjohtaja Kert-
tu Junnonen, p. 050 3556580

Ikonimaalauspiiri

Lisätietoja
Rovaniemen alue: Raili Arsti-
la, p. 040 7714608 
Kemijärven alue: Ritva Impo-
ranta, p. 0400 193650

Seurakunnan
tapahtumat

Ekumeeninen ristisaatto 
13.4.20111

Keskiviikkona 13.4. Lapin 
ortodoksinen seurakunta ja 
Rovaniemen seurakunta jär-
jestävät yhteisen, perinteisen 
ekumeenisen ristisaaton. 

Ohjelma:

Klo 18 Ehtoopalvelus, Rova-
niemen pyhän Andreaksen 
kirkossa
Klo 18.30 Ristisaatto pyhän 
Andreaksen kirkosta Rovanie-
men evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon
Klo 19 Vesper, Rovaniemen 
evankelis-luterilainen kirkko
Klo 19.30 Tee-ilta, myyjäiset ja 
arpajaiset Rovaniemen seura-
kunnan seurakuntasalilla

Petsamo-salin avaus

Petsamo-sali (Ounasvaarantie 
16) valmistuu suunnitelmien 
mukaan maaliskuun alussa. 
Salin avauspäivästä ilmoi-
tetaan myöhemmin Lapin 
ortodoksisen seurakunnan 
nettisivuilla ja paikallisissa 
lehdissä. 

Su 26.12.2010 klo 10-12 Toisen joulupäivin liturgia, Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko, Vaasa. Toimittaa metropoliitta Panteleimon. Yle TV 2.

La-su 23.-24.4.2011 klo 23.55-03.00 Pääsiäisen aamupalvelus ja liturgia, Va-
lamon luostarin Kristuksen kirkastumisen kirkko, Heinävesi. Yle TV 2 (myös 
Yle Radio 1). 

Ortodoksiset 
jumalanpalvelukset Yle radio 1

Pe 24.12. klo 18 Jouluaaton suuri ehtoopalvelus, Py-
hän Aleksanteri Syväriläisen kappeli, Helsinki

La 25.12. klo 8 Joulupäivän liturgia, P. Aleksanteri 
Syväriläisen kappeli, Helsinki

Pe 31.12. klo 18 Uudenvuoden aaton suuri ehtoopal-
velus, Pyhän Nikolaoksen katedraali, Kuopio

Su 2.1. klo 11 Liturgia, Uspenskin katedraali, Helsinki

Su 16.1. klo 11 Liturgia, Pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Joensuu 

Su 30.1. klo 11 Liturgia, Pyhän Kolminaisuuden kirk-
ko, Lahti 

Su 13.2. klo 11 Liturgia, Pyhän Herman Alaskalaisen 
kirkko, Espoo 

Su 27.2. klo 11 Liturgia, Pyhän Kolminaisuuden ka-
tedraali, Oulu  

Su 6.3. klo 18 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus Py-
hän Nikolaoksen katedraali, Kuopio  

Ke 9.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, 
Pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko, Tampere

Su 13.3. klo 11 Liturgia, Apostoli Andreaksen kirkko, 
Rovaniemi

Su 27.3. klo 11 Liturgia, Kristuksen ylösnousemisen 
kirkko, Jyväskylä

Su 10.4. klo 11 Liturgia, Jumalansynnyttäjän suojeluk-
sen kirkko, Lappeenranta

Ke 13.4. klo 18 Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia, 
Pyhän Johannes Teologin kirkko, Joensuu 

Pe 22.4. klo 18 Suuren lauantain aamupalvelus, Pyhän 
marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko, Turku

La–su 23.–24.4. klo 23.55-03 Pääsiäisen aamupalvelus 
ja liturgia (tv, radio), Valamon luostarin Kristuksen 
kirkastumisen kirkko, Heinävesi

Ortodoksiset 
hartaudet 

Yle radio 1

Aamuhartaus

klo 6.15 ja 7.50

La 22.1. Arkkimandriitta 
Andreas Larikka, Kajaani 

La 12.2. Pastori Aarne 
Ylä-Jussila, Lappeenranta 
 
La 5.3. Arkkipiispa Leo, 
Kuopio

La 26.3. Pastori Mikael 
Sundkvist, Lahti

La 16.4. Metropoliitta 
Panteleimon, Oulu 

Iltahartaus

klo 18.50

Ti 21.12. Metropoliitta 
Ambrosius, Helsinki 

Ti 18.1. Kasvatusasiain-
koordinaattori Sirpa 
Okulov, Kuopio

Ti 15.2. Teologian tohto-
ri Pekka Metso, Joensuu

Ti 15.3. Kirkkoherra 
Viatcheslav Skopets, Ro-
vaniemi 

Ti 19.4. Pastori Teo Mer-
ras, Helsinki 

Kirkko televisiossa
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Seurakuntien kerhoja, kuoroja, tiistaiseuroja yms. keväällä 2011

Oulun seurakunnan 
lapsi- ja nuoriso-
toimintaa kevät-
kaudella 2011

 
Äiti-lapsikerho

Seurakunnan äiti-lapsikerho 
kokoontuu joka torstai 
13.1.2011 alkaen klo 10-12. 
Kerho tarkoitettu 0-3 vuo-
tiaille vauvoille ja lapsille 
sekä heidän vanhemmilleen. 
Kerhossa jutellaan mukavia, 
lauleskellaan ja leikitään.
    Kerhon alussa on pieni 
hartaushetki, jonka jälkeen 
on tarjolla kahvia/teetä sekä 
leipää ja keksiä. Omia eväitä 
voi ottaa mukaan.

Kirkkokerho

On tarkoitettu 3-6v. lapsille ja 
se kokoontuu sunnuntaisin 
liturgian aikana klo 10-10.45, 
9.1.2011 alkaen. Kerhon 
jälkeen lapset voivat osallistua 
vanhempiensa kanssa yhdessä 
pyhään ehtoolliseen kirkossa.
 
Lasten Laulu- ja askartelu-
kerho

Kerho kokoontuu keskiviikkoi-
sin klo 17–17.30 (laulukerho) 
ja klo 17.30-18.30 askarteluker-
ho 12.1.2011 alkaen. kerhot 
on tarkoitettu ala-asteikäisille.

Nuortenkerho

Seurakunnan nuortenkerho 
on tarkoitettu 13.-18v. ja se ko-
koontuu torstaisin klo 18–20 
13.1 alkaen. Kerhossa keskus-
tellaan, pelaillaan ja tehdään 
mukavia asioita yhdessä.

Kaikki kerhot kokoontuvat 
seurakuntakeskuksessa, Tori-
katu 74, Oulu.

Lisätietoja seurakunnan nuo-
riso-, ja diakoniatyöntekijältä 
Petri Aholta (044 5115 744 tai 
petri.aho@ort.fi)

Oulun seurakunnan 
aikuiskasvatus-

toimintaa kevät-
kaudella 2011

Katedraalikuoro

Kuoron toiminta jatkuu 
kevätkaudella keskiviikkoisin 
ehtoopalveluksen jälkeen n. 
klo 18.30 
12. tammikuuta lähtien 
seurakuntasalissa osoitteessa 
Torikatu 74, Oulu. Uusia 
laulutaitoisin laulajia otetaan 
kuoron riveihin. Uusien 
laulajien toivon ottavan ensin 

minuun yhteyttä. 
    Kanttori Laura Aho, 044 
5115 743/laura.aho@ort.fi

Ortodoksisuus tutuksi

Tule tutustumaan ortodok-
sisen kirkon teologiaan, 
traditioon ja käytäntöön. 
Kerho kokoontuu sunnuntai-
sin 9. tammikuuta lähtien klo 
16-17.30. Kerho on tarkoitettu 
kaikille ortodoksisuuden 
perusteista kiinnostuneille 
uskontokuntaan katsomatta. 

Askartelukerho

Seurakunnassamme alkaa 
uusi askartelukerho aikuisille. 
Kerhossa ei askarrella ohja-
tusti vaan tarkoitus on askar-
rella ja tehdä käsitöitä oman 
kiinnostuksen ja innostuksen 
mukaan. Kerhossa voi tehdä 
rukousnauhoja, kortteja tai 
koruja, huovuttaa, ommella, 
kutoa, virkata, kirjoa.. Käsityöt 
on tarkoitus laittaa myyntiin 
ja myyntituotot käytämme 
seurakuntamme nuorisotyön 
hyväksi. Käsitöitä voi tehdä 
myös omaan käyttöön. Korttia-
skarteluun, huovutukseen ja 
korujen tekoon seurakunnasta 
löytyy tarvikkeita. Otamme 
vastaan myös kaappien ja 
varastojen perukoilta löytyviä 
kankaita, lankoja ja muita 
mahdollsia ylimääräisiä tarve-
aineita. Tarvikemaksu kerho-
ssa on joko 2€/kerta tai 8€/
koko kevät.
    Kerho kokoontuu kerran 
kuussa tiistaisin klo 17-20. 
Kokoontumiskerrat keväällä 
2011 ovat 18.1., 8.2., 15.3., 
12.4., 10.5. ja 7.6. 

Ortodoksisuus tutuksi -kerho 
ja askartelukerho kokoontu-
vat seurakuntakeskuksessa 
osoitteessa Torikatu 74, Oulu. 
Lisätietoja kerhoista kanttori 
Laura Aholta 044 5115 743/
laura.aho@ort.fi

Nuttuja Etiopiaan -projekti

Kiitos kaikille nutuntekijöille. 
Nuttuja tuli kesän ja syksyn 
aikana huimat 64 kappaletta 
ympäri Oulun hiippakuntaa ja 
vähän hiippakunnan ulkopuo-
leltakin. Kiitos kaikille ahke-
rille kutojille. Nutut lähtevät 
Etiopiaan Tammikuun 2011 
aikana. Jos haluat tehdä vielä 
nuttuja, uusi paketti lähtee 
Etiopiaan kesän 2011 lopussa. 
Nutun ohjeen voi tilata joko 
kanttori Lauralta sähköisesti 
osoitteesta laura.aho@ort.fi tai 
käydä katsomassa osoitteessa 
www.tuppurainen.fi/blogit/
nuttu/

Haluatko leiriohjaajaksi?

Haetaan kristinoppileirin 
käyneitä henkilöitä ohjaajiksi 
seuraaville Oulun seurakun-
nan järjestämille kesän 2011 
leireille:

- Kemin lasten viikonlopputa-
pahtuma 6.-7.5.2011 Kemissä

- Perheleiri 27.-29.5.2011 Mu-
hoksella

- Päiväleiri 6.-10.6.2011 Ou-
lussa

- Oulun ja Vaasan seurakun-
tien yhteinen  kristinoppileiri 
24.-30.7.2011 Kokkolan Villa 
Elbassa. 
  
Valituilta ohjaajilta edelly-
tämme osallistumista 11.-
13.3.2011 ONL:n järjestämälle 
leirinohjaajakurssille Puronie-
messä, mikäli ko. kurssia ei ole 
aikaisemmin suoritettu.
Vapaamuotoisten hakemusten 
liitteineen ja yhteystietoineen 
tulee olla perillä 28.1.2011 klo 
15.00 mennessä osoitteessa:
Oulun ort. srk/Petri Aho
Torikatu 74 
90120 Oulu
tai sähköisesti: petri.aho@ort.
fi

Valituille ohjaajille ilmoitetaan 
asiasta henkilökohtaisesti. 
Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja saa Oulun seura-
kunnan nuoriso- ja diakonia-
työntekijältä Petri Aholta 
(gsm 044 5115 744, petri.aho@
ort.fi). 

Kirkkokansan yhteislaulu-
harjoitukset Vaasassa

Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
torstaisin klo 18: 
13.1., 3.2., 3.3., 14.4., 5.5.

Harjoitukset on tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat oppia 
kirkkolauluja. Tervetuloa!

Kanttori Jenni Hakkarainen

Vaasan seura-
kunnan lapsi- ja
aikuiskasvatus-

toimintaa kevät-
kaudella 2011

Lasten sunnuntaikerho 
Kokkolassa

Lasten sunnuntaikerho Kok-
kolan tsasounalla liturgian 
aikana (kello 10.00-12.00). 
Ohjaajat askartelevat las-
ten kanssa ja tuovat heidät 
ehtoolliselle. Ohjaajina Rita ja 
Nicolas. Liturgiat: 30.1., 13.3. 
ja 3.4.

Vaasan ortodoksisen seura-
kunnan ikonipiiri keväällä 
2011

Vaasan ortodoksinen seura-
kuntasali (Koulukatu 45)

Päiväryhmä maanantaisin klo 
11-15:
3.1., 7.2., 7.3., 4.4

Iltaryhmä maanantaisin klo16-
20:
24.1., 21.2., 21.3., 12.4.

Ryhmät yhdessä maanantaisin 
klo 16-20:
17.1., 14.2., 14.3., 11.4.

Kevätkaudella emme valitet-
tavasti voi ottaa uusia maala-
reita toimintaamme. Uudet 
maalarit, tervetuloa mukaan 
toimintaamme ensi syksynä.

Monikulttuurisuusryhmä 
Kokkolassa

Vera Nadezda Ljubov-moni-
kulttuurisuusryhmä kokoon-
tuu Kokkolan tsasounassa 
sunnuntaisin hetkipalveluksen 
jälkeen (n. klo 11:00). Alustus. 
Käden Taidot-kurssi ja teetä. 
Tervetuloa! Yhteyshenkilöt: 
Ilona Selehov, puh. 044-
2938317 ja Nadezda Kurki, 
puh. 0400-998883.

Alustukset:
20.2. Pyhä Johannes Krysosto-
moksen elämä
Liturgian ja kirkkokahvien 
jälkeen Vera Nadezda Ljubov-
monikultturisuusryhmän 
kokoontuminen Kokkolan 
tsasounalla. Alustukset:

13.3. Pyhä Johannes Krysosto-
moksen käsitys köyhyydestä

3.4. Pyhä Johannes Krysosto-
moksen käsitys kristillisestä 
askeesista

Huom! Virpovitsoja väänne-
tään koko joukolla hetkipal-
veluksen jälkeen sunnuntaina 

Pilkahdus-elokuvatapahtu-
ma: Veli veljeä vastaan

Keväällä järjestettävä Pilkah-
dus-elokuvatapahtuma on 
vakiinnuttanut asemansa 
oululaisessa kulttuurielämässä. 
Vuosittain toistuva Pilkahdus 
tarkastelee uskonnon ja elo-
kuvan välistä suhdetta vaihte-
levin teemoin. Vuoden 2011 
Pilkahdus on kolmas ja sen 
alaotsikkona on ”Veli veljeä 
vastaan”.

Oulun ortodoksisen hiip-
pakunnan säätiön, Tuiran 
seurakunnan ja Oulun Eloku-
vakeskuksen organisoima ta-
pahtuma rakentuu tällä kertaa 
T.J. Särkän ohjaaman kotimai-
sen elokuvan  ”1918 – mies ja 
hänen omatuntonsa” ympäril-
le. Jarl Hemmerin näytelmään 
ja romaaniin perustuva työ oli 
ensimmäisiä yrityksiä kuva-
ta Suomen kansalaissodan 
tapahtumia ja sen seurauksia 
valkokankaalla. 
    Pilkahduksen luento-
osuudesta vastaa Kempeleen 

ev.lut. seurakunnan kirkkoher-
ra ja Oulun tuomiokapitulin 
pappisasessori, fil.tri Pekka 
Rehumäki. Elokuvatapahtuma 
järjestetään kaupunginkirjas-
ton Pakkalan salissa laskiais-
viikonvaihteessa lauantaina 
5.3.2011  kello 13.00–16.00. 
    Mikäli salin suunniteltu 
remontti on vielä tuolloin 
kesken, pilkahdellaan kulttuu-
ritalo Valveella elokuvateatteri 
Studiossa samaan aikaan. 
Pilkahdukseen on vapaa pääsy.

Русскоязычные 
православные вечера 
в Оулу

состоятся в приходском 
зале г. Оулу (Torikatu 74) в 
среду 26.1. и в среду 16.3. 
после вечерных служб.
Тема бесед: «экуменизм»

Русскоязычный 
православный кружок 
г. Васы

собирается в приходском 
зале (Koulukatu 45)
по вторникам 4.1, 8.2, 
15.3, и 5.4. в 18 ч..
Тема бесед: Грех.

Русскоязычный 
православный 
кружок «Вера, 
Надежда и Любовь»

собирается в православ-
ной часовне г. Кокколы 

(Katariinankatu 3)
по вторникам 18.1, 1.2 
(после вечерни), 22.3, и 
12.4. в 18 ч..
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10.4. Vitsat siunataan Lasaruk-
sen lauantaina liturgiapalve-
luksen yhteydessä.

Kokkolan kirkkokuoro

Kokkolan kirkkokuoro har-
joittelee tsasounalla tiistaisin 
jumalanpalveluksen jälkeen 
(kello 18:00-19:30). Laulamme 
sekä suomeksi että slaaviksi. 
Tervetuloa mukaan sekä van-
hat että uudet laulajat! 4.1., 
11.1., 8.2., 15.2., 1.3., 15.3., 
29.3. ja 5.4.

Kokkolan tsasounan 
praasniekka

Kokkolan tsasounan praas-
niekkaa vietetään sunnuntaina 
30.1. Kirkkokahveilla musiik-
kia (mm. sopraano Svetlana 
Koitcheva laulaa, lasten mu-
siikkiesityksiä).

Näytelmä- ja musiikki-
kerho Pietarsaaressa

Näytelmä- ja musiikkikerho 
Pietarsaaren tsasounassa 
(7-12-vuotiaille) perjantaisin 
kello 16.30-18.00. Ensim-
mäinen kokoontuminen 
14.1.2011. Ohjaajana kanttori 
Marita Sjöberg. Tervetuloa!

Tiistaiseurat

Oulun tiistaiseura kevät-
kaudella 2011

Kokoontumiset Oulun 
seurakuntasalissa (Torikatu 
74) tiistaisin klo 17.30

- 25.01.2011
- 08.02.
- 22.02. vuosikokous
- 08.03.
- 22.03.
- 05.04.
- 03.05.
- 17.05.

Kalajokilaakson tiistaiseura

Kokoontumiset Karvoskylän 
kirkossa klo 18

 Ti 18.1.2011                        
 Ti 15.2. 2011 vuosikokous
 Ti 15.3.2011
 Ti 12.4.2011                            
Ti 17.5.2011
 
 

Rovaniemen tiistaiseura

Rovaniemen tiistaiseura ko-
koontuu kevään 2011 aikana 
seuraavasti yleensä kaksi 
kertaa kuukaudessa tiistaisin 
kello 18

18.1.
1.2. (Vuosikokous)
15.2.
1.3.
15.3.
29.3.
5.4.
12.4. Virpovitsojen tekeminen
3.5.
17.5.

Lisätietoja Inkeri Peuna, 
puh. 0400-138051

Tuokiokuvia kirkon elämästä

Oulun seurakunnan pitkäaikaisen diakonin Osmo Kurolan 60-vuo-
tissyntymäpäiviä muistettiin Johannes Kastajan syntymän kirkossa 
Kemissä 19.11.2010. Rinnalla puoliso Meeri. Valokuva: Jukka 
Mäntymäki.

Hiippakunnan piispan ja kirkkoherrojen vuosittainen työ- ja opintomatka suuntautui syyskuun 2010 
alussa Kuolan alueelle Venäjälle, Murmanskin hiippakunnan vieraaksi. Kuvassa matkalaiset ovat Nikke-
lin kirkon edessä. Valokuva: Jukka Mäntymäki.

Vuosiksi 2010–2013 valitut Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat. Vasemmalta: matkakant-
tori Erkki Lumisalmi Lapista,  Valamon luostarin liiketoiminnan johtaja Veikko Halonen Kajaanista, 
metropoliitta Panteleimon, puheterapeutti Johanna Heikkilä Oulusta ja kirkkoherra Viatcheslav Skopets 
Lapista. Kirkolliskokous valitsi toimikaudekseen ortodoksisen kirkon toimeenpanevan elimen, eli kirkol-
lishallituksen kollegion. Sen asiantuntijajäseneksi valittiin Oulun hiippakunnasta edustaja Heikkilä ja 
hänen varajäsenekseen edustaja Halonen. Kuva: Jukka Mäntymäki.

Isä Antero Petsalo juhli 60-vuotissyntymäpäiväänsä Kiuruvedellä 
17.lokakuuta 2010. Kuvassa isä Antero lapsenlapsensa Veeran 
kanssa. Valokuva: Sergei Pietilä.
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Sydämellinen kiitos isä Matti 
Wallgrenille, kanttori Jenni 
Hakkaraiselle ja ystävilleni 
monien armorikkaiden vuosi-
en toivotuksista ja rukouksista 
siirtyessäni eläkkeelle.

Kiitän sydämestäni Oulun 
ortodoksista seurakuntaa ja 
sen ikonimaalareita saamastani 
arvokkaasta ikonista.
 

Eira Hakasalo

Tahdon lämpimästi kiittää 
kaikkia, jotka teitte juhlapäi-
västäni upean.
    Kiitän Sonja ja Kari Bloms-
teria, Marko Patrosta sekä 
Iri Patrosta siitä, että teitte 
pitkäaikaisen unelmani todel-
liseksi. Kiitos kun lauloitte 
kanssani.
    Kiitän Meeri Karhatsua 
sekä Leena ja Kari Vaskoa 
maittavasta ruuasta sekä käy-
tännön järjestelyistä.
    Kiitän Eeva-Kaarina Parri-
laa perheineen, isä Bogdan 
Grosua sekä Anne ja Marko 
Patrosta muistamisesta.
    Tahdon kiittää Sini Seineä 
pienen puheeni kieliopillises-
ta huollosta sekä avusta.
    Kiitän aviomiestäni Petriä 
ja lapsiani kaikesta.
    Kiitän teitä kaikkia, jotka 
olitte läsnä niin kirkkokah-

veilla kuin myös sävelhartau-
dessa.
    OrtAidin ja Ortodoksisen 
Lähetyksen Toivon lahjaan 
kerätyillä varoilla pystyimme 
ostamaan kaksi swahilinkielis-
tä Raamattua tansanialaiselle 
nuorelle, kaksi tusinaa tipuja 
etiopialaisille yksinhuoltaja-
naisille, yhdelle lapselle kolme 
ateriaa päivässä kuukauden 
ajan,  Kenian ja Tansanian 
ortodoksisen kirkon äitiliitoil-
le ompelukoneita pienyritte-
liäisyyden tukemiseksi sekä 
yhden vesipisteen.

Kanttori Laura Aho
 

Sinikka Jutila

Sydämelliset kiitokset met-
ropoliitta Panteleimonille ja 
hiippakunnalle, isä Bogdan 
Grosulle ja Oulun seurakun-
nalle, Oulun ikonikerholle, 
tiistaiseuralle ja Salmikerholle 
sekä kaikille sukulaisilleni 
ja ystävilleni, jotka muistit-
te minua merkkipäivänäni 
5.9.2010.

Meeri Karhatsu
Oulu

Lämpimät kiitokset metropo-
liitta Panteleimonille ja Oulun 
ortodoksiselle seurakunnalle mi-
nulle myönnetystä piispallisesta 
siunauskirjasta sekä kaikille 
teille, jotka monin tavoin muis-
titte minua 60-vuotispäivänäni 
19.11.2010.

”Minä veisaan Herralle, sillä 
Hän teki minulle hyvin, ja vei-
saan kiitosta Herran, Korkeim-
man nimelle” (Ps. 13:6).

Diakoni Osmo Kurola

Lämpimät kiitokset Oulun 
metropoliitta Panteleimo-
nille pappisvihkimyksestäni. 
Kiitokset myös kirkkoherra 
Pentti Hakkaraiselle, isille, 
veljille ja sisarille kaikesta 
siitä muistamisesta, jota sain 
teiltä vihkimykseni yhteydes-
sä 19. syyskuuta 2010. 

Isä Kyösti Heino
Kajaani 

Haluan kiittää sydämellisesti 
kaikkia Teitä, jotka monin 
eri tavoin muistitte minua 
täyttäessäni 60 vuotta. 

Isä Antero Petsalo
Kiuruvesi

Kiitos

ONL:n vuosijuhlat Vaasassa 
13.-15.5.2011 

Hyppää mukaan!

Vuosijuhlat keräävät keväällä Vaasaan ortodok-
sinuoret ympäri maata. Samaan aikaan hiippa-
kuntapäivien kanssa järjestettävä nuorten ykkös-
tapahtuma tarjoaa jokaiselle jotakin ja kaikille 
syyn tulla yhteen.   

Tule avuksi!

Isoon tapahtumaan tarvitaan paljon auttavia 
käsiä. Kaikenlaisia tehtäviä on tarjolla kaupun-
kiopastuksesta keittiöpuuhiin. Ole mukana teke-
mässä juhlasta unohtumaton!

Seuraa ilmoittelua sivulta www.onl.fi ja faceboo-
kista. Lisätietoja myös ONL:n toimistolta, 
p. 0206 100.

Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiö 

Konsertti 

Taidemusiikkia Suomesta,
Venäjältä ja Itävallasta

Tullindbergin salissa
su 16.1.2011  klo 18

Annami Hylkilä, sopraano
Kiril Kozlovsky, piano

Jean Sibelius (1865-1957): Viisi laulua

Kaija Saariaho (1952-): Neljä laulua 
Eino Leinon runoihin

Franz Liszt (1811-1886): “Obermanin 
Laakso” (sarjasta “Vaellusvuodet”) 

Sergei Rahmaninov (1873-1943): 
Kuusi laulua op.38

Ohjelma 10 €/5 €


