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Kannen kuva: 
Ristisaatto Lappeenrannan kirkkopäivillä 28.8. 

Kirkon yhteiseen juhlaan osallistui runsaasti väkeä 

Oulun hiippakunnasta. 

Kuva: Miro Järnefelt.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien tiedotuslehti  
numero 3 / 2015

Kirja-arviot teoksista ”Kristityn kilvoitus –

 hyveet ja paheet” sekä ”Pyhäinjäännökset” ovat 

luettavissa Paimen Sanomien nettisivuilta.
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Usko ihmisyyteen on ollut viime viikkoina koetuksella. Ihmisen toista koh-
taan osoittama raakuus ja julmuus on kirjaimellisesti tullut päällemme mitä 
järkyttävimpine uutiskuvineen ja nyt myös alati kasvavana pakolaisten vir-
tana Eurooppaan ja aina tänne pohjoiseen saakka. Emme voi enää laittaa 

asiaa mielestämme vaihtamalla tv-kanavaa, vaan nyt on tullut hetki pysähtyä ja pohtia 
mistä on kysymys ja ennen muuta miten voimme toimia. 

Pakolaisten lisääntyvän tulvan myötä on myös muukalaisviha ja -pelko nostanut 
päätään. Järkyttyneenä olen seurannut kansalaisliikkeitä pakolaiskeskusten perustamis-
ta vastaan. Näitä kansalaisliikkeitä on ollut myös oman hiippakuntamme alueella. On 
vaikea käsittää mistä viha, ennakkoluulot ja suorainen pelko erilaisuutta kohtaan kumpu-
aa. Kristilliseen arvomaailmaamme tulisi kuulua jokaisen ihmisen ehdoton kunnioitus. 
Tämä pohjautuu käsitykseemme jokaisessa olevaan Jumalan kuvaan. Tämä kuva ei ole 
vain tutuissa ja rakkaissa ihmisissä tai pelkästään kristityissä vaan jokaisessa Jumalan luo-
massa ihmisessä. Erottelu ‘meihin ja heihin’ ei ole lähtöisin Jumalasta. Erityisesti hädän 
keskellä kaikkinaiset raja-aidat ja erot  häviävät, silloin on vain ’meitä’. 

Käsky rakastaa on annettu meille evankeliumissa. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydä-
mestäsi, sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on 
tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Matteus 22:37–39). Ihminen on kykenevä 
rakastamaan vain jos rakkaus kohdistuu kaikkeen ja kaikkiin. Jos rakastamme pelkästään 
niitä jotka rakastavat meitä, se on vain rakkauden irvikuva. Se on kuin rakkauden siemen, 
joka ei ole koskaan saanut tarpeeksi ravintoa eikä siten kykene kasvamaan täyteen mittaansa. 
Nyt meidän tulee rakastaa niitä joita kukaan ei halua nähdä: yksinäisiä, kodittomia, pa-
kolaisia, erirotuisia ja toisuskoisia. Vain tulemalla veljiksi ja sisariksi niiden kanssa jotka 
ovat menettäneet kaiken ja joilla ei ole toivoa muualla kuin meissä, voimme kasvaa kohti 
rakkauden täyteyttä. Emme itsemme tähden vaan sen tähden, että Jumala rakastaa jo-
kaista riippumatta hänen taustastaan. Avaamalla ovemme ja sydämemme heille teemme 
sitä työtä johon meidät on kutsuttu: tulemaan Jumalan työtovereiksi maan päällä.

Tämänhetkinen kriisi on meille kaikille peiliin katsomisen ja oman arvomaail-
mamme tarkastamisen paikka. Jatkammeko me elämäämme ummistaen silmämme vai 
toteutammeko käskyä rakastaa? Mitä voimme seurakuntina ja yksittäisinä kristittyinä 
tehdä? Paljonkin. Voimme rukoilla rauhan puolesta, kaikkien hylättyjen, vankeudessa ja 
maanpaossa olevien puolesta, erityisesti kriisistä kärsivien lasten. Voimme antaa aikaa, 
tai konkreettista apua työhön, jota maassamme tehdään. Myös oma ortodoksinen kan-
sainvälisen diakonian ja lähetystyön järjestö Filantropia on yksi toimijoista. 

Voimme jokainen vaikuttaa omiin mielipiteisiimme ja asenteisiimme. Jos kutsum-
me itseämme kristityiksi, tulee vihapuheiden loppua. Ennen muuta voimme lopettaa 
pelon, vihan ja ennakkoluulojen lietsomisen ja kohdella jokaista tapaamamme ihmistä 
kunnioituksella ja rakkaudella. Evankeliumien ohella kannattaa myös tutustua YK:n ih-
misoikeuksien julistukseen. 

Rukous ja toiminta lähimmäisten puolesta muuttavat maailmaa ja ne muuttavat mei-
tä. Kehotan seurakuntia ja kaikkia alueemme kristittyjä rukoukseen ja toimeen Jumalan 
valtakunnan enentämiseksi tässä levottomassa maailmassa. 

Siunauksin 
Oulun metropoliitta Elia

Niistä suurin on rakkaus

Kuva: Pentti Potkonen
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Ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö, kirkkolaki ja kirk-
kojärjestys uudistui kokonaisuudessaan vuoden 2007 alusta. 
Uudistuksen keskeisin tavoite oli vahvistaa kirkon itsehallintoa 
ja supistaa valtion osuutta kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa 
koskevassa päätöksenteossa. Juridisesti asia osa kysymystä kirkon 
ja valtion välisistä suhteista sekä perusoikeuksien ja ortodoksisen 
kirkon kanonien muuttumattomuuden keskinäisestä arvioinnista. 
Lähtökohtaisesti oikeusvaltiossa on kysymys siitä, että päätöksistä 
voidaan valittaa riippumattomalle tuomioistuimelle.

I Kanonit oikeusjärjestelmän osana
Ortodoksinen kirkko pitää kanonista lainsäädäntöä tärkeimpä-
nä ohjeenaan, mutta useiden oikeusoppineiden mielestä se ei voi 
ylittää maallista lainsäädäntöä ja ihmisen perusoikeuksia. Piispa 
ja piispankokous päättävät muun muassa pappien toimituskiel-
loista ja pappeuden menettämisistä koskevista asioista. Päätöstä 
tehdessään piispat tulkitsevat kanonista oikeutta. Piispainkoko-
uksen päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, eikä valitusta.2  

Päätöksien muuttaminen on mahdollista kantelun tai purkamis-
hakemuksen perusteella korkeimmassa hallinto-oikeudessa.3  

Kanoneihin tukeutuvat päätöksentekijät, eli piispat sanovat, 
että he voivat tukeutua vain kanoneihin tai, että kanonit mää-
räävät sen miten niiden säätelemä asia ratkaistaan. Perustuslain 
11 §:n uskonnonvapaussäännöksiin pohjautuu kirkon sisäinen 
autonomia eli oikeus uskonnon harjoittamisesta, opetuksesta ja 
hengellisestä toiminnasta.  

Ortodoksista kirkkoa koskevan lain ensimmäisessä, Laki 
ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985, pykälässä ilmaistaan 
periaate, että kirkko perustuu Raamatun, perimätiedon, ortodok-
sisen itämaisen katolisen ja apostolisen kirkon dogmien ja muiden 
sääntöjen varaan. Suomen ortodoksisen kirkon perustana on siis 
traditio. Kanonit ovat sen olennainen tekijä.  

Ortodoksista kirkkoa koskevan lainsäädännön tunnustus-
pykälässä mainittu sopimus ekumeenisen patriarkaatin kanssa 
vuodelta 1923 tunnetaan nimellä Tomos-asiakirja. Sen mukaan 
Suomessa ei voida tehdä mitään järjestelyjä tai päätöksiä, jotka 

MIETTEITÄ

Kirkollisen lainsäädännön taustalla ovat ekumeenisten kirkolliskokousten, vuosina 325-787 jKr. muovaamat 
kanonit, dogmit ja säädökset. Vuonna 1923 Suomen ortodoksinen kirkko siirtyi autonomisena kirkkona

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin kanoniseen yhteyteen. Kanoninen suhde määriteltiin ekumeenisen 
patriarkan antamassa Tomos-asiakirjassa, jonka Suomi ratifi oi1.  Kanonien ja tradition ohella kirkon ja valtion 

vertailussa on huomioitava myös lait ja oikeuskäytäntö. 

Kanonit lakimiehen näkökulmastaKanonit lakimiehen näkökulmasta
Kuva: Tuukka Rantanen
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ovat ristiriidassa ortodoksisen kirkon kanoneiden kanssa. Piis-
pojen päätökset voi siis viedä piispainkokouksen käsiteltäväksi, 
jonka päätöksistä asianosainen voi vedota ekumeenisen pat-
riarkkaan, joka tekee lopullisen päätöksen metropoliitoista 
muodostuvassa synodissaan. 

II Uusi laki
Oikeushistoriallisesti on tärkeätä tutkia 2007 vuoden alussa voi-
maan tullutta lakia ortodoksisesta kirkosta (985/2006), mikä 
teki merkittävän muutoksen tilanteeseen; valtion osallistuminen 
kirkon päätöksentekoon väheni ja heikkeni. Kanonien ja lakien 
suhde muuttui tai ainakin siihen tuli uusia elementtejä. Oikeudel-
linen valitusjärjestelmä piispojen päätöksistä poistui. Kanonien 
merkitys kasvoi kirkon itsehallinnon lisäännyttyä.  

Kanonien ja tradition ohella kirkon ja valtion vertailus-
sa on huomioitava lait ja oikeuskäytäntö. Suomen valtiollisessa 
lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä on katsottu, että piispain-
kokousten päätökset kuuluvat kirkon sisäisen autonomian piiriin 
ja valitusoikeutta niistä ei ole. 

Hallintolaissa ja hallintolainkäyttölaissa on menettelyt ja 
perusteet päätöksistä valittamiseen. Tässä kysymyksessä on 
nykyisellä lainsäädännöllä lähinnä hallintomenettelylain ylimää-
räiset muutoksenhakukeinot. Perustuslain mukaan jokaisella on 
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuo-
mioistuimen tai muun lainkäyttöelimen ratkaistavaksi. 

III Kanonien asema nykytilanteessa
Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut kysymyksen siten, että us-
kontunnustukseen samoin kuin uskonnon harjoittamiseen ja 
opetukseen tai kirkon muuhun hengelliseen toimintaan liitty-
vissä asioissa ei lähtökohtaisesti ole kysymys yksilön sellaisista 
oikeuksista tai velvollisuuksista, joita koskevat päätökset tulisi 
perustuslain 21 §:n takia saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi. 
Lainsäädännössä on muita mahdollisuuksia ratkaista ongelmia, 
jotka koskevat esimerkiksi työsuhteita ja vahingonkorvauksia se-
kä mahdollisia rikosprosessejakin. 

Ortodoksisen kirkollishallituksen asettama työryhmä, jonka 
tehtävänä on ollut muun muassa selvittää kanonisten näkökoh-
tien toteutumista kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä, on 
vuonna 1989 valmistuneessa muistiossaan määritellyt käsitteen 
”kanoni” siten, että sanalla tarkoitetaan kirkollista sääntöä tai 
lakia, joka on asianmukaisesti hyväksytty ja sen jälkeen saatettu 
voimaan kirkon elämässä sen kaikkia jäseniä sitovaksi. 

Eduskunnan hallintovaliokunta on vuonna 1997 mietinnös-
sään (HaVM 22/1997 vp.) katsonut, että kirkkokunnan ja valtion 
välisen suhteen osalta valtion tulisi erityisesti opillisissa kysymyk-
sissä mahdollisimman vähän puuttua kirkkokunnan asioihin. 
Valiokunta on todennut kanonisen oikeuden liittyvän kiinteästi 
ortodoksisen kirkkokunnan opilliseen perintöön. Suomen orto-

doksinen kirkkokunta on osa maailmanlaajuista yhteisöä, jonka 
säännöksiä kanonit ovat. Valiokunnan arvion mukaan myös val-
tiosääntöoikeudellisia kysymyksiä ratkaistaessa tulisi voida 
mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon ortodoksisen kirk-
kokunnan erityislaatuinen asema suomalaisessa lainsäädännössä. 
Kanonisen oikeuden ja suomalaisen oikeusjärjestyksen suhteesta 
hallintovaliokunta totesi, että peruslähtökohdan mukaan orto-
doksista kirkkokuntaa koskevan lainsäädännön ei tulisi, siltäkään 
osin kuin se nojautuu kanoneihin, olla ristiriidassa perustuslain 
tai Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten kanssa.4  

Ortodoksisessa kirkossa on nyt selvästi uusi tilanne, mm. kun 
palvelusuhteet tulivat työsuhteisiksi; pappeuden menettänyttä 
pappia ei voi välttämättä irtisanoa työsuhteesta. Lähtökohtaisesti 
työoikeuden perustana on työntekijän suojeleminen ja työnantajan 
velvollisuus ylläpitää työsuhdetta. Työsopimuksen päättämiselle 
on asetettu asiallisen ja painavan syyn edellytys sekä monia me-
nettelyllisiä vaatimuksia.   

IV Yhteenveto
Kanoneiden soveltaminen ei siis ole lakimiehen tehtävä eikä hä-
nellä ole siihen kompetenssia.  Oikeusjärjestelmässä valitusoikeus 
on ensisijainen oikeusturvan tae. Yleensä valitusoikeus on alioi-
keuteen, jota tässä kanoneihin liittyvissä asioissa ei ole. Päätökset 
tulee perustella ja niissä tulee viitata oikeusohjeisiin, joita ovat, 
lait, lakien esityöt, valiokuntamietinnöt, oikeuskirjallisuus sekä 
ennakkotapaukset. Nykyinen tilanne ei täytä näitä vaatimuksia.  

Valitusmahdollisuudet on kuitenkin esitetty edellä ja esi-
merkiksi perustelemattomasta päätöksestä tehty valitus tulisi jo 
sellaisenaan hyväksyä ja hylätä tai palauttaa päätöksentekijälle.

Käytännön juridiikassa on kuitenkin kaikki mahdollista ja 
enpä pidä mahdottomana ajatusta siitä, että ainakin perustellun 
väitteen voi mahdollisessa oikeudenkäynnissä esittää siten, että 
kanoneita on tulkittu lainsäädännön vastaisesti tai ainakin niiden 
tulkinta on johtanut lainvastaiseen lopputulokseen. 

Eli lakimiehelle kanonit ovat  kirkollisia sääntöjä tai lakeja, 
jotka ovat olemassa sitoen kaikkia kirkon jäseniä. 

1 HE 59/2006 vp. s. 4-6.

2 Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 106 §:n 1 

momentin mukaan piispainkokouksen päätöksestä 

ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta. Piispa 

ratkaisee enintään kuuden kuukauden mittaisen 

toimituskiellon ja pitemmät toimituskiellot ja pap-

peuden menettämiset ratkaisee piispainkokous. 

3 hallintolainkäyttölaki 586/1996 59 ja 63 §; 

viittaussäännös Laki ortodoksisesta kirkosta 

10.11.2006/985 107 §. Voimassaoleva laki hallinto-

laki 6.6.2003/434.

4  HE 89/2000.

Heikki Kukkonen

Asianajaja, varatuomari, sMBR
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Pyhät kanonit ovat pelastuksen lääkkeitä
BYSANTIN 

KANONINEN

PERINNE

Kirjoittajat lähestyvät kanoneita eri näkökulmista. Toinen maal-
lisen lainsäädännön, toinen kirkon parantavan elämäntäyteyden 
kannalta.  Onko tässä ristiriita? Ei ole, jos otetaan vakavasti kirkon 
olemus: kirkko samanaikaisesti, sekä toimii maan päällä, että osal-
listuu jumalalliseen todellisuuteen.

Kirkko voi rauhassa seurata Kukkosen esittelemiä hyvän 
hallinnon käytänteitä ja toimia oikeusjärjestelmän puitteissa. Ka-
nonista perinnettä ei tosin voi rinnastaa lakeihin. Kanonit eivät 
ole olemassa oikeuksien turvaamista tai ongelmien ratkaisemista 

vaan hyvän kristillisen elämän turvaamista varten. Tämä näkökul-
ma korostuu Hakkaraisen tekstissä. Kanonit palvelevat ihmisten 
hengellistä kasvua ja heidän pelastustaan.

Kanonien perusta on teologiassa, ei oikeustieteessä.  Täs-
tä ei seuraa, että kanonit olisivat uhka hyvälle ja tasapuoliselle 
hallinnolle. Ollakseen yhteisö, johon ihmiset voivat tässä ajassa 
turvallisesti samaistua, kirkon tulee kunnioittaa oikeusjärjestystä. 
Silloinkin kanonisen perinteen hengelliset periaatteet toteutuvat, 
jos kirkko toimii kaikessa teologiansa ohjaamana. 

Pekka Metso, Teologian tohtori

Itä-Suomen yliopisto

Kuva: Johannes Mäntymäki

Kommentti

Pyhät kanonit ovat pelastuksen lääkkeitä
Bysantin kanoninen perinne jaetaan tavallisesti neljään 
ryhmään: 
1) apostolisiin kanoneihin, 2) ekumeenisten kirkolliskokousten 
kanoneihin, 3) paikallisten kirkolliskokousten kanoneihin, sekä 
4) Pyhien Isien kanoneihin. 

Bysantin kirkon elämää ei johdettu ahtaasti kanonien tai la-
kien vaan hengellisen lain hengessä. Tämä tulee selkeästi esiin 
Bysantin kirkon hyväksymissä kanoneissa, joiden tarkoituksena 
on säädellä Kirkon elämää eli uskovien suhdetta Kirkkoon ja 
toinen toisiinsa. 

Ortodoksisen kirkon kanonit tuleekin ymmärtää pasto-
raalisina ja terapeuttisina ohjeina. Pyhiä kanoneja pidetään 
ortodoksisen hengellisyyden hedelminä, ja niiden tarkoituk-
sena on auttaa Kirkon jäseniä kasvamaan askeesissa Jumalan 
Valtakunnan jäseniksi.

Ortodoksisen kanonisen perinteen alkuperäinen lähde ja 
arvovalta perustuu Jumalan pyhään tahtoon huolehtia Kirkon 
elämästä maan päällä. Pyhien kanonien tehtävänä on ohjata Kir-
kon jäseniä pelastukseen liittyvissä asioissa ja palvella Kirkkoa. 

Kirkkoa ei kuitenkaan tule samaistaa pelkästään kanonei-
hin. Kirkko on enemmän kuin kanoniset säännöt.

Kirkon dogmaattinen opetus yhdistyy läheisesti pyhiin ka-
noneihin. Dogmeja kutsutaan myös Kirkon opin määritelmiksi, 
koska ne määrittävät rajat valheen ja totuuden, sairauden ja pa-
rantumisen välille. 

Pyhät kanonit perustuvat Ekumeenisten kirkolliskokous-
ten dogmeihin ja määritelmiin ja ilmaisevat niiden käytännön. 
Kanonit ovat pelastuksen lääkkeitä, jotka auttavat synnin sai-
rastuttamia ihmisiä kasvamaan askeesissa Jumalan ilmoittaman 
totuuden kokemiseen. 

Pyhät kanonit ovat Pyhien Isien tekstejä
Bysantin kanoninen perinne kasvoi Jumalan elämän pyhyy-
destä. Bysanttilaisen kirkollisen lainsäädännön tarkoituksena 
oli tarjota ihmisille Jumalan pyhyyteen perustuva maailman-
käsitys. Sen vuoksi lainsäädäntö ilmaisi enemmän sisäistynyttä 
kristillistä eskatologiaa kuin pelkästään lakiongelmia, vaikka 
nekin kyllä olivat läsnä bysanttilaisessa lainsäädännössä. 

On syytä muistaa, että Kirkon kanonisten tekstien tut-
kiminen ja arvioiminen ovat tärkeä osa Pyhien Isien tekstien 
tutkimista. Pyhän kanonit ovat Pyhien Isien tekstejä. Ne 
osoittavat, miten Kirkon Pyhät Isät Kirkon ymmärsivät lain, 
laillisuuden ja järjestyksen.

Pyhien kanonien traditio
Käsite kanoninen oikeus viittaa liiaksi maalliseen oikeuteen. 
Siksi Kirkon opetuksen ja käytännön mukaisesti nimitys pyhi-
en kanonien traditio vastaa paremmin kanonien terapeuttista 
luonnetta ja pastoraalista palveluvirkaa maailmassa.

Ortodoksisen pastoraalisen palveluviran eli pyhä pappeu-
den päämääränä on kasvattaa hengellisiä lapsia Kirkon Pyhään 
Traditioon. 

Ihmisen hengellinen parantuminen kasvaa Jumalan Rak-
kaudesta Kirkon askeesissa ja pyhissä mysteerioissa. Pyhä 
katumus kasvaa erottamattomasti myös ihmisen vapaasta tah-
dosta eli valinnanvapaudesta. 

Ortodoksisessa kanonisessa perinteessä synti ymmärretään 
hengellisen elämän sairautena. Siksi katumus yhdistyy läheises-
ti ihmisen parantumiseen synnin sairauksista ja on olennainen 
osa Kirkon terapeuttista metodia. Ihmisen vakavamielinen ka-
tumus parantaa hänet synnin sairauksista. 

Rovasti Jarmo Hakkarainen

lehtori, käytännöllinen 

teologia

Itä-Suomen yliopisto

Kirjallisuutta:
Patsavos, Lewis J.: 
2003 Spiritual Dimensions of 
the Holy Canons. Brookline.
Rodopoulos, Panteleimon, 
prof. Dr.
2007 An Overview of Ortho-
dox Canon Law. Translated 
from the Greek original by 
W.J. Lillie. Rollinsford.
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Ajankohtainen Jesaja
Jumala puhuu. Hän valitsee palvelijoi-
ta joiden suuhun hän laittaa sanansa. 
Profeetta Jesaja oli yksi heistä.  Hän oli 
kirjaimellisesti Jumalan sanojen kan-
taja. Vuonna 735 eKr. hän sai kutsun 
profeetaksi ja hänen tehtävänsä levittyi 
jopa viiden kuninkaan hallintakaudelle. 
Ei ihme, että hänet on nimetty suurien 
profeettojen joukkoon. Jesaja kuljetti Ju-
malan sanoja ylhäisille ja alhaisille. Kun 
hän jälleen kerran kulki Jumalan asioilla, 
niin hän sai sanoman: ”Voi kansojen 
meren kohinaa! [- -] Voi kansanheimojen 
kuohuja! Ne kohisevat kuin hyökyaallot.” 
(Jes.17:12) Sanat kuvaavat pelon, epävar-
muuden ja levottomuuden olosuhteita. 
Siksi ne ovat voi- huudon saattelemana. 
Nämä lähes kolmetuhatta vuotta sitten 
lausutut sanat ovat jälleen kerran ajan-
kohtaiset. Lähi-idän kansojen kuohut ovat 
lyöneet vuosituhansien ajan eri maiden 
rantoihin. Nyt ”hyökyaallot” ulottuvat 
meille Suomeen asti. Maahamme on 
pienessä ajassa saapunut paljon vieraita 
ja muukalaisia. Nyt, ”hyökyaaltojen” 
keskellä on syytä toimia kuten Paavali 
merihädässä. Rukoilla, luottaa Jumalaan 
ja rauhoittaa kanssamatkaajia. (Ap.t. 27) 
Kaikki on Jumalan käsissä. Siinä mis-
sä Raamattu kehottaa antamaan arvoa 

Toimituksen kynästä

vanhuksillemme, se myös toteaa: «Kun 
maahanne tulee muukalaisia asumaan 
keskuudessanne, älkää sortako heitä.” ( 3. 
Moos.19:32-33) Metropoliitan kehotus tä-
män lehden sivuilla on otettava vakavasti.

Jumala lakkoon?
Kauppareissulla juttelin tutun kassahenki-
lön kanssa. Lakkoajatukset olivat pinnalla. 
Jäin keskustelun jälkeen miettimään, 
että mitä tapahtuisi jos Jumala menisi 
lakkoon? Jos Hän astuisi itsestään, se on: 
ihmisrakkaudestaan ulos, löisi hanskat 
tiskiin ja lakkaisi välittämästä, niin mitä 
tapahtuisi? Lakkaisivatko universumeja 
ylläpitävät luonnonlait toimimasta? Ve-
täytyisikö Jumalan hyvät ja dynaamiset 
energiat ja niiden vaikutus maailmasta? 
Loppuisiko armo ja anteeksiantamus? 
Syntyisikö maailmaan salaisuuksia, tie-
tämättömyyden aukkoja, kun Jumalan 
kaikkialla läsnäoleva olemisensa jäisi 
lakkoon? Lakkaisimmeko me ihmiset 
olemasta, sillä ”hänessä me elämme, lii-
kumme ja olemme”? (Ap. t. 17:28) Miten 
kirkon kävisi? Minulla ei ole tähän kuin 
yksi vastaus: Jumala ei mene lakkoon!! 
”Sinun varjelijasi ei torku.” (Ps. 121:3) 
Onneksi!! Jumala voi näyttää ”punaista 
korttia” moneenkin tyhmyyteemme, 
mutta lakkoon Hän ei ryhdy. Herra toimii 

aktiivisesti hyvyyden lähteenä, elämän 
antajana, jakaen armoaan ja monenlai-
sia lahjojaan. Ja koska Hän on Jumala 
niin ”Hän antaa aurinkonsa koittaa niin 
pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa 
niin väärille kuin vanhurskaillekin.” 
(Matt. 5:45) Meidän rakkautemme 
laittaisi hanat kiinni ”niiltä” vääriltä. 
Onneksi Jumala ei toimi kuten me usein 
toimimme. Ja tämä on hyvä uutinen!

Kapulan vaihto ja kiitos 
Palvelutehtäväni Paimen-Sanomien 
toimituksessa päättyy tähän numeroon. 
Omasta pyynnöstäni. Kiitän menneistä 
vuosista Paimensanomat ry:n hallitusta, 
sekä useita päätoimittajia, joiden kanssa 
sain työskennellä. Erityiskiitoksen haluan 
antaa arkkimandriitta Andreas Larikalle 
kannustavasta asenteesta kun aloitim-
me hänen johdollaan lehden ulkoasun 
uudistamistyötä. Kiitos seurakunnille, 
kirjoittajille ja kuvaajille. Ja tietenkin 
lukijoille. Yhdeksän vuotta ovat menneet 
nopeasti. Hyviä muistoja. Tästä jatkavat 
tuoreet voimat. Näin sen täytyy men-
nä. Kapula siirtyy uudelle joukkueelle. 
Siunausta tärkeään työhön. Näkemiin.

Johannes Mäntymäki

juksumantymaki@gmail.com
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Jumalansynnyttäjän suojelus - Pokrova 1.10.

Lokakuun alussa vietämme Pokro-
van juhlaa ja muistamme kuinka 
Jumalansynnyttäjä suojeli hätää 
kärsivää kansaa, joka pelastui 900-lu-
vulla saraseenien hyökkäyksestä. 

 Kuinka me ymmärrämme tuon 
Blahernassa tapahtuneen ihmeen tänä 
päivänä? Ainoa oikea tapa ymmär-
tää tämä juhla on se, että myös me 
tunnemme Jumalan olevan meidän 
kanssamme jokaisena hetkenä kun an-
namme elämämme hänen haltuunsa. 
Entä juhlassa muisteltu Kirkkoon ko-
koontunut kansa? Kun kokoonnumme 
liturgiaan me voimme kokea kuinka 
Jumala luopuu omastaan kunniastaan 
saattaakseen meidät pelastukseen.

Jumala on ihmeellinen pyhissään
Jumala on ihmeellinen pyhissään, hän 
tekee työtään heidän kautta ja meidän hy-
väksemme.  Ihmisen vapaus on valtava ja 
meille on annettu mahdollisuus myös toi-
mia Jumalasta etääntyen ja hänet kieltäen. 
Mutta Jumala ei hylkää meitä, vaikka me 
hylkäisimme hänet, vaan Hän jää luok-
semme odottamaan. Hän ei jätä meitä 
hätäämme vaan on valmis auttamaan 
meitä juuri sillä hetkellä kun vain käänn-
ymme hänen puoleensa. 

Mutta ei Jumala ole ainoastaan ih-
meellinen pyhissään vaan hän voi tehdä 
myös meistä ihmeidensä välikappaleita. 
Me voimme omilla valinnoillamme säteil-
lä myös Jumalan kunniaa ja kauneutta. 

Ihmisen vapaus 
Se on meidän koetinkivemme ja moni 
ajautuu harhaan nimenomaan vapau-
dessaan. Siksi joissakin rukouksissa me 

jopa pyydämme, että Jumala ohjaisi mei-
dät hyvään vaikka väkisin. Pyhä Sofronios 
kirjoittaa aamurukouksessaan: ”Osoi-
ta minulle tie, jota minun tulisi vaeltaa. 
Ja kun minun viheliäinen tahtoni yrit-
tää houkuttaa minut toisille poluille, älä 

silloin säästä minua, Herra, vaan pakota 
minut palaamaan luoksesi.”

Ortodoksinen kirkko uskoo pelas-
tuskäsityksessään yhteistyöhön Jumalan 
kanssa. Välillä Jumala tarvitsee mei-
dänkin apuamme ja hän voi olla aika 

Ortodoksinen uskomme on siinä mielenkiintoinen, että se elää pelastushistorialliset tapahtumat nahoissaan 
yhä uudelleen. Me emme vain muistele menneitä tapahtumia vaan ymmärrykseemme kuuluu olennaisesti 
se, että miellämme noiden pelastavien tapahtumien koskevan tämän päiväistä elämäämme. Siksi monissa 
kirkkomme juhlaveisuissa puhutaan Tänä päivänä: ”Tänä päivänä neitsyt yliolennollisen synnyttää...” ja 

”Tämä päivä on pelastuksemme alku...” Pelastushistorialliset tapahtumat voivat tulla meidänkin osaksemme 
jos turvaamme Jumalaan hädän hetkellä. 

Kuva: Wikimedia Commons
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kädetön, ellemme ryhdy yhteistyöhön 
hänen kanssaan. Sillä hetkellä kun Jumala 
kutsuu meitä tekoihin, me joudumme 
taistelemaan vanhaa ihmistä vastaan ja 
tekemään sellaista mikä ei tunnu hyvältä. 
Mutta vain tämän pakotuksen kautta voi 
vanha ihminen väistyä ja uusi syntyä.  

Kuluneena syksynä nämä Blahernan 
tapahtumat ovat toistuneet maailmassam-
me uudelleen. Sadat tuhannet pakolaiset 
ovat paenneet Lähi-idästä silmitöntä 
tappamista ja tulleet hakemaan suojaa 
luotamme. Eurooppa sai vastaansa kulu-
neen kesän aikana aivan poikkeuksellisen 
suuren pakolaisvyöryn. Me emme ole 
toimineet näiden ihmisten hädän het-
kellä Jumalan käsinä ja jalkoina kun he 
joutuivat taistelemaan hengestään. 

Me jotka emme ole hädän keskel-
lä, olemme saaneet suuren vastuun 
lähimmäistemme auttamisesta. On-
neksi kovin moni meistä ymmärsi 
toisen ihmisen hädän ja oli valmis 
edes sanallisesti puolustamaan kuo-
leman partaalla olevia ihmisiä. 

Nyt meidät on kutsuttu siihen sa-
maan liturgiseen tekoon jossa Jumala 
luopuu omastaan toisen pelastuksek-
si. Nyt meidät on kutsuttu jakamaan, 
antamaan omastamme. Muistatteko 
sen viheliäisen velallisen, joka sai an-
teeksi valtavan velkansa ja kadulle 
päästyään ei ollut valmis antamaan 
anteeksi toiselle lähimmäiselleen. Me 
taidamme olla samassa tilanteessa. 

Jumala antaa meille koko ajan hyvyyt-
tään ja pyhyyttään, jotta me voisimme 
jakaa hänen pyhyytensä. Mutta kaikki 
riippuu lopulta siitä, olemmeko me val-
miita jakamaan hätää kärsivien kanssa 
olemisen ja elämäisen mahdollisuuden. 
Olemmeko edes sen verran valmiita 
tinkimään, että voisimme säästää lähim-
mäisemme elämän? Avaammeko myös 
itse nuo Blahernan kirkon ovet jotta 
uskova kansa voisi pelastua hädästä?

Ville Kiiveri, kirkkoherra

Vaasa

Eräässä toiselta vuosisadalta peräisin olevassa tekstissä kristittyjä kuvataan seuraavasti: 
”Jokainen vieras maa on heidän isänmaansa, mutta jokainen isänmaa on heille vieras.” 
Kristilliseen identiteettiin kuuluu sekä muukalaisuus että globaalius. Kristitty kokee sa-
manaikaisesti sekä ajan ja paikan rajallisuuden, että maailmanlaajaa yhteyttä. Kristittynä 
voi elää kaikkialla maailmassa, mutta kristillisyys ei rajaudu yhteenkään paikalliseen elä-
mänmuotoon. Uskon näkökulma yhdistää maailman ja ylittää sen.

Kesällä eteläiseen Eurooppaan iskenyt ennennäkemätön pakolaisaalto rantautui al-
kusyksynä Suomeen. Äärijärjestö Isisin terrori ja Syyrian sisällissota ovat ajaneet sadat 
tuhannet ihmiset kodeistaan. Globaali inhimillinen kriisi pakottaa meidät testaamaan 
kristillisen maailmankansalaisuutemme perusteita: Miten suhtaudumme muukalai-
siin? Haluammeko auttaa ja ottaa heitä vastaan? Onko meillä kykyä samaistua heidän 
muukalaisuuteensa? 

Naapurikuntaan parinkymmenen kilometrin päähän kodistani avattiin pakolaiskes-
kus. Kunnanjohtajan mukaan hädänalaisten auttaminen on meidän velvollisuutemme. 
On esitetty myös aivan päinvastaista. Joidenkin mukaan pakolaisten vastaanottaminen 
ei ole meidän tehtävämme. Auttajia on kritisoitu siitä, että pakolaisuuden aiheuttaneet 
syyt eivät ratkea yksittäisiä ihmisiä auttamalla. Tästä olen samaa mieltä: minulla ei ole 
keinoja lopettaa kaukana riehuvaa väkivallan kierrettä. Minulla ei myöskään ole keinoja 
poistaa sairastuneen läheiseni sairautta, ratkaista ystäväni työyhteisöongelmia, tai paikata 
velkakierteessä olevan tuttavani taloutta. Pitäisikö minun kieltää heiltä apuni, koska en 
voi poistaa heidän vaikeuksiensa aiheuttajia? Ei kai sentään. Vallassani ja vastuullani on 
auttaa ja tukea ihmisiä silloinkin kun ongelmien mittakaava ylittää kykyni niiden poista-
miseen. Uskallan väittää, että mitä suurempi katastrofi , sitä enemmän on mahdollisuuksia 
auttaa. Ongelmiensa luonteesta huolimatta; sukulaiset, ystävät, naapurit, satunnaiset vas-
taantulijat ja irakilainen pakolaisperhe kuuluvat yhtä lailla autettavien joukkoon.

Mainitsemani lähes kahden vuosituhannen takainen kirjailija kirjoittaa kristityistä, 
että he rakastavat kaikkia ihmisiä. Vaikka he eläisivät vähävaraisina, omistavat he rakkau-
dessa määrättömät rikkaudet. Kirjoittajan näkemys kristityistä kiteytyy toteamukseen, 
että kristityt ovat maailmalle sitä, mitä sielu on ruumiille. Tämä antaa mahdollisuuden 
muotoilla valaisevan viiltäviä kysymyksiä: Miten me käytämme haltuumme uskottua rak-
kauden pääomaa? Osoittavatko tekomme, että me olemme maailman sielu?

Filosofi  Sören Kierkegaardin mukaan ihmisten arkisilla valinnoilla on ikuisuuden 
painoarvo. Tämä tarkoittaa, että kysymys pelastuksesta ja kadotuksesta on mitä arkisin 
asia. Sanoillamme, ajatuksillamme, tekemisillämme ja tekemättä jättämisillämme vas-
taamme joka päivä kysymykseen oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, elämästä ja 
kuolemasta. 

Kierkegaardin ajatus avaa elämään upean näköalan: arkinen elämä on erottamatto-
masti yhteydessä ikuiseen elämään. Elämä kristittynä on elämistä leikkauspinnassa, jossa 
arki ja pyhyys, maallinen ja taivaallinen, inhimillinen ja jumalallinen ovat avoinna toi-
silleen jokaisena hetkenä. Kun kristitty käyttää kursailemattomasti rakkauden pääomaa, 
kertoo se hänen ymmärryksestään omasta paikastaan ja tehtävästään maailmassa.

Pekka Metso

teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Muukalaisina 
maailmassa 

Professorin mietteitä

Kuva: Johannes Mäntymäki
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Varhainen Ristin ylentämisen kuva

Juhlan kuvitusta
Varhaisimmissa säilyneissä Ristin ylen-
tämisen kuvissa tapahtuma näyttäytyy 
sellaisena, kuin miksi toimitus oli litur-
gisesti aikojen saatossa muodostunut. 
Konstantinopolin ”Suuren Kirkon” typi-
konista 900-luvulta löydämme seuraavat 
ohjeet syyskuun 14. päivälle. Aamupalve-
luksen alussa veisaajat nousevat ambonille 
laulamaan joukon tropareita, minkä jäl-
keen ambonille nousee patriarkka. Hänen 
edellään kannetaan pyhäinjäännöslip-
paassa olevaa kallisarvoista Ristiä. Kun 
protodiakoni on ottanut Ristin lippaasta, 
patriarkan omofori riisutaan, ja patriark-
ka polvistuu ja rukoilee. Hän ottaa Ristin 
käsiinsä ja kohottaa sen samalla kun syn-
kellos (patriarkan lähin neuvonantaja) 
avustaa häntä takaapäin. Tässä vaiheessa 
lauletaan ”Herra armahda”.

Tapahtumaa esittävä kuvamme on 
noin vuoden 1000 tienoilla valmistu-
neesta käsikirjoituksesta, joka tunnetaan 
nimellä Basileios II:n Minologion. Siinä 
on kuvin ja lyhyin selostuksin esitetty 
kirkkovuoden ensimmäisen puoliskon 
(syys – helmikuu) kunkin päivän pyhä 
muisto. Näemme keskellä ambonilla Ris-
tiä kohottavan patriarkan, jota molemmin 
puolin avustaa kaksi papiston jäsentä; 
vasemmalla luultavasti purppuranruske-
aan viittaan eli kamisioniin pukeutunut 
protodiakoni, oikealla patriarkan takana 
synkellos tummanruskeassa felonissa. 
Ambonin juurella vasemmalla on diakoni 
kynttilän kanssa, oikealla taas skeuo-

Keisari Konstantinos Suuren äidin, 
keisarinna Helenan toimesta Jeru-
salemissa vuonna 326 suoritetuissa 
kaivauksissa löydettiin Golgatalta 
kolme ristiä, joista Herran ristiksi 
osoittautui se, jota koskettamal-
la eräs läsnä ollut vaikeasti sairas 
nainen parani. Kun oikea risti oli 
löydetty, kaikki paikalla olleesta 
väkijoukosta halusivat päästä kos-
kettamaan sitä. Silloin Jerusalemin 
piispa Makarios nosti ristin kor-
kealle ilmaan ja kaikki lausuivat: 
”Kyrie eleison, Herra armahda!” 

On todennäköistä, että Jerusalemin 
Pyhän haudan kirkon vihkimisjuhlassa 
13.9.335 oli Jerusalemin piispa toimit-
tanut juhlavan ristin ylentämisen, joka 
sitten toistettiin siitä lähtien vuosittain 
tuossa palveluksessa. Jo 300-luvun lop-
pupuolella oli näin muotoutunut Herran 
ristin löytämisen ja ylentämisen juhla, 
jonka vietto vähitellen laajeni kristikun-
nassa. Tämä kehitys sai huipentumansa 
600-luvulla keisari Herakleioksen (n. 575 
– 641) voitettua persialaisten joukot ja 
saatua takaisin näiden Jerusalemin valloi-
tuksessa ryöstämän ristin. Herakleios toi 
ristin takaisin Jerusalemiin suurten juh-
lallisuuksien saattelemana 21.-22.3.631. 
Kun arabit olivat saaneet haltuunsa pyhät 
paikat kymmenisen vuotta tämän jälkeen, 
tuli Konstantinopolista ristin kunnioitta-
misen juhlan keskuspaikka, olletikin kun 
se oli saatu turvaan sinne vuonna 635.

Ristin ylentäminen mainitaan 
kirjallisissa lähteissä ensi kerran 
500-luvulla, ja 600-luvulla kirjoitettu 
Chronicon Paschale –kronikka puhuu 
Ristin esillepanosta 14. syyskuuta sekä 
todistaa, että ylentäminen toimitet-
tiin tuona päivänä Hagia Sophiassa 
Konstantinopolissa vuonna 614. 

Vähitellen ylentäminen nou-
si löytämistä keskeisemmälle 
sijalle juhlan vietossa.

fylaks eli kalustonhoitaja, 
joka kantoi Ristin sisältävän 
lippaan kirkkoon palveluk-
sen alussa. Taustalla oleva 
rakennelma kuvaa Hagia 
Sophian alttariapsista sekä 
kirkkosalia ja alttaria erotta-
vaa pylväsrivistöä, templonia.

Muissa samanaikaisissa 
tai hieman myöhemmissä 
kuvallisissa esityksissä, sekä 
käsikirjoitusminiatyyreis-
sä että ikoneissa, on Ristin 
ylentäminen esitetty likimain 

samalla tavalla, vaikkakaan ei tarkkaan 
yllämainitun typikonin mukaisesti. 
Mukaan on voitu ottaa useampiakin 
henkilöitä, diakoneja, lukijoita ja laulajia. 
Yksi varhainen ikonissa oleva ylentämi-
sen kuva on siinailaisessa 1000-luvun 
jälkipuolen kuukausi-ikonissa, jossa 
ambonilla seisovan patriarkan ympärillä 
on kymmenkunta hahmoa kynttilöineen. 
On myös huomattava, että uudem-
missa ylentämisen kuvissa mukana 
ovat myös Konstantinos ja Helena ja 
taustalla usein Pyhän haudan kirkko.

Risti – elämänpuu 
Juhlaan liittyvät kuvat ja evankeliumiteks-
ti (Joh. 19: 6-11a, 13-20, 25-28a, 30-35a) 
opettavat meille, että ristiinnaulittu Kris-
tus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus 
(1. Kor. 1:25). Kun Risti ylennetään, Kirk-
ko ylistää sitä aseena, jolla ”kirous on 
poistettu, katoamattomuus on puhjennut 
kukkaan, me ihmiset olemme päässeet 
osallisiksi jumaloitumisesta ja kuole-
man valta on kukistettu”, kuten juhlan 
virrelmästikiiroissa lauletaan. Kun Kris-
tus on uusi Aadam, Hänen Ristinsä on 
uusi elämänpuu, joka antaa langenneel-
le luomakunnalle uudelleen paratiisin 
turmeltumattomuuden. Ylennetty risti 
vuodattaa armoa koko universumille, sen 
kaikkiin ilmansuuntiin.

Diakoni Osmo Kurola

Oulu

Ristin ylentämisen juhla (14.9.) on kirkkovuoden suurista juhlista järjestyksessä toisena. Päivä palauttaa mieliimme 
Herran ristinpuulla kokemat pelastavat kärsimykset ja ristinkuoleman.

Miniatyyri Basileios II:n Minologionista, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613, s. 35.

https://svotssynaxis.fi les.wordpress.com/2015/02/elevation-of-the-cross-menologion-of-basil-ii.jpg
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KAJAANIN SEURAKUNTA

KAJAANIN SEURAKUNTA

Kajaanin ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherranvirasto
Väinämöisenkatu 29 A 1, 87101 KAJAANI
p.  045 606 2197
kajaani@ort.fi, www.ort.fi/kajaani

Kirkkoherranvirasto on avoinna
ti ja to klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–15.00, 

Palvelut puhelimella arkisin 
klo 8.00–16.00

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

Reijo Marjomaa, vt. kirkkoherra
p.  040 848 5380

Hannakaisa Mönttinen, kanttorin
tehtävien hoitaja
p.  045 873 6889

Syksyn myötä uusi kirkkovuosi on käynnis-
tynyt. Teemme seurakunnissa monenlaisia 
suunnitelmia seuraavalle kalenterivuodelle ja 
laskemme mihin kaikkeen resurssimme riit-
tävät. Samalla valmistaudumme tuleviin 
vaaleihin ja valintoihin. Kaikessa toiminnassa 
otamme oppia tehdyistä virheistä, mutta kat-
somme luottavaisina eteenpäin.  Tuleva vuosi 
tuo uusia haasteita ja ehkä pettymyksiäkin, 
mutta myös onnistumisia ja ilon aiheita. 
Kajaanin pappilan talon mittava peruskor-
jaus on saatu tehtyä ja olemme muuttaneet 
uusittuihin tiloihin. Omien kerhotilojen val-
mistumisen myötä useat kerhot ovat aloittaneet 
toimintansa.

Alkaneen kirkkovuoden aikana jumalanpalveluksissa koemme Luojan luo-
malleen ihmiselle varaaman pelastushistorian. Luojan suunnitelmat tulevat 
elämäämme keskelle ihmisenä olemisen arkea ja todellisuutta. Kun tarkastelemme 
kirkkovuotta kokonaisuutena, havaitsemme siihen sisältyvän johdonmukaisuu-
den ja viisauden. 

Seurakunnassamme vietetään vielä syyskaudellakin temppelijuhlia, jotka 
kuuluvat oleellisena osana kirkkovuoteen. Osa temppelijuhlista on käytännön 
syistä siirretty kesän lämpimään aikaan, mutta mm. Kuhmossa, Karjalan valis-
tajien kirkossa vietämme temppelijuhlaa ja kirkoksi vihkimisen 25-vuotisjuhlaa 
lokakuun viimeisenä päivänä. Temppelijuhlissa erityisesti koemme Jumalan ja 
keskinäisen rakkauden.

Syksy on hyvää aikaa kirkossa käymisen lisäksi paneutua myös lukemiseen. 
Meillä on nykyisin paljon hyvää hengellistä luettavaa myös suomen kielellä. Luke-
minen omalta osaltaan tukee hengellistä kasvua ja täydentää rukouselämäämme. 
Seurakunnan kirjastokin on kaikkien seurakuntalaisten käytettävissä.

Kirkkovuosi on meille matka ja mahdollisuus tutkia omaa elämäämme ja 
uskomme tilaa. Meille ovat tarjolla pyhät sakramentit, joiden kautta meillä on 
mahdollisuus uudistaa elämäämme vuoden ympäri. Kristus  kutsuu meitä jat-
kuvasti kirkkoonsa ja pelastukseen, mutta ei pakota siihen ketään. Kysymys 
onkin siitä, otammeko vapaaehtoisesti nämä lahjat vastaan. Armorikasta matkaa 
kaikille!

Reijo Marjomaa, pastori

kirkkoherran tehtävien hoitaja

Papin tervehdys
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KAJAANI 

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17 KAJAANI
Isännöitsijä Markku Mustonen 
p.0503847222

SYYSKUU
La 26.9. klo 17 vigilia, metropoliitta Elia
Su  27.9. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia

LOKAKUU
Su  4.10 klo 10 liturgia
La 10.10. klo 17 vigilia
Su  11.10. klo 10 liturgia
La 17.10. klo 17 ehtoopalvelus ja akatistos
Su  18.10. klo 10 liturgia
La 24.10. klo 17 vigilia
Su  25.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
Su  1.11. klo 10 liturgia 
La 7.11. klo 17 vigilia
Su  8.11. klo 10 liturgia
La 21.11. klo 17 vigilia
Su  22.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
La 5.12. klo 17 vigilia
Su  6.12. klo 10 liturgia
La 19.12. klo 17 sävelhartaus
Su  20.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus
La 26.12. klo 10 liturgia

LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 461 KAJAANI
Isännöitsijä Reijo Marjomaa 
p. 040 848 5380

LOKAKUU
La 24.10. klo 15 yleinen muistopalvelus

SOTKAMO 
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Andra Aldea-Löppönen 
puh. 044 202 7401

SYYSKUU
Ke 30.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus

LOKAKUU
To 1.10. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja 
 ristisaatto

MARRASKUU 
La 14.11. klo 17 vigilia
Su 15.11. klo 10 liturgia 

JOULUKUU
La 19.12. klo 9 liturgia
To 24.12. klo 10 aamupalvelus

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO
Isännöitsijä Ritva Ivanoff  
p. 0400 275 111

SYYSKUU
Pe 25.9. klo 12 rukouspalvelus

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

PÄIVÄNNOUSU KULTAA KIRKKOMAAN -KONSERTTI

Tenori Heikki Hattunen ja pianisti Maila Böhm pitävät 8.10.2015 klo 19.00 konsertin 
”Päivännousu kultaa kirkkomaan” Kouta-salissa (Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus, 
Koskikatu 2-4), Kajaanissa. Liput 15/10 €. Konsertissa on esillä muun muassa ortodoksisen 

kirkon perinteestä nousevia tekstejä ja säveltäjiä. 

Tenori Heikki Hattunen on teologian maisteri ja toimii Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
kanttorina. Pianisti Maila Böhm on valmistunut Sibelius-Akatemiasta pianonsoitonopettajaksi

ja on nykyisin Tampereen Musiikkiakatemiassa säestäjän toimessa.

LOKAKUU
Pe 30.10. klo 17 suuri ehtoopalvelus
La 31.10. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja
 ristisaatto

JOULUKUU
Su 13.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 23 liturgia

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
Isännöitsijä Matti Vainio 
puh. 050 462 2129

LOKAKUU
Su  18.10 klo 10 liturgia

MARRASKUU
La 21.11. klo 10 liturgia

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
Kuivajärventie 196 KUIVAJÄRVI
Isännöitsijä Jyrki Huovinen
puh. 0400 284 711

KAJAANIN SEURAKUNTA
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SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI KAJAANIN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 1.-8.11.2015.

Kajaanin ortodoksisessa seurakunnassa 
toimitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaali valtuuston toimikaudelle 2016-2019 
seuraavasti:

Sunnuntaina 1.11.2015 
Kristuksen kirkastumisen kirkko, Kirkkokatu 
17a, Kajaani klo 12.00-13.00.
Maanantaina 2.11.2015 
Liisa Mähösen koti, Rinnetie 16, Paltamo klo 
16.00-17.00.
Vaalan ev.lut. seurakuntatalo, Järvikyläntie 3, 
Vaala klo 18.00-19.00
Tiistaina 3.11.2015
Pyhän Ristin tsasouna, Keskuskatu 1, Suomus-
salmi klo 17.00-18.00.
Keskiviikkona 4.11.2015
Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko, 
Rauhantie 13, Sotkamo klo 16.00-17.00
Karjalan valistajien kirkko, Koulukatu 47, 
Kuhmo klo 18.00-19.00

Vaalin tulos julkaistaan Kajaanin  Kristuksen 
kirkastumisen kirkossa 8.11.2015 liturgian 
jälkeen. Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja 
valitusosoituksineen asetetaan nähtäville 30 
päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle 
kirkkoherranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan kaksitois-
ta(12) jäsentä. Seurakunta muodostaa kolme 
(3) vaalialuetta.

Valtuustoon valitaan vuoden 2014 vaalissa 
Kajaanin vaalialueelta seitsemän (7) entinen 

ääniä saanutta henkilöä, Sotkamo-Ristijärven 
vaalialueelta kaksi (2) eniten ääniä saanutta 
henkilöä, Kainuun ympäristökuntienvaa-
lialueelta kolme (3) eniten ääniä saanutta 
henkilöä.

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoi-
meen on ortodoksisesta kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei 
ole vajaavaltainen eikä Kajaanin seurakunnan 
päätoiminen työntekijä.

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan 
vaalilautakunta on laatinut ehdokasluettelon 
ja arponut ehdokkaiden numerot 17.9.2015 
pitämässään kokouksessa seuraavasti:

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALISSA :

Kajaanin vaalialueelta:
n:o 6 Laila Seppänen, Kajaani 
n:o 7    Martti Taurovaara, Kajaani 
n:o 8    Eeva-Maria Lappalainen, Kajaani
n:o 9    Sakari Hukkanen, Kajaani  
n:o 13  Seija Mäkiaho, Kajaani 
n:o 15  Noora Lumpo, Kajaani 
n:o 16  Matti Tikkunen, Kajaani
n:o 17  Jyrki Säppi, Kajaani

Sotkamo-Ristijärven vaalialueelta:
n:o 3    Ulrika Leiniö-Mikkonen, Ristijärvi  
n:o 5    Tuija Toivonen, Sotkamo 
n:o 14  Veikko Halonen, Sotkamo 

Kainuun ympäristökuntien vaalialueelta:
n:o 2    Heikki Heikkinen, Vaala 
n:o 4    Ulla Kyllönen, Suomussalmi
n:o 10  Lea Vainio, Suomussalmi
n:o 11 Eila Valtanen, Kuhmo
n:o 12  Pekka  Myllylä, Kuhmo

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa 
on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merki-
tyllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2015 on 
täyttänyt 18 vuotta. Äänioikeutta käytetään 
siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2015. 
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyk-
senä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää 
enintään niin monta vaalialueensa jäsentä 
kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä 
valtuustoon. Valituiksi tulevat Kajaanin vaali-
alueelta seitsemän (7) entinen ääniä saanutta 
ehdokasta, Sotkamo-Ristijärven vaalialueelta 
kaksi (2) eniten ääniä saanutta ehdokasta, 
Kainuun ympäristökuntienvaalialueelta kolme 
(3) eniten ääniä saanutta ehdokasta.
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen 
käyttää vain henkilökohtaisesti.

Kajaanissa 18.9.2015

Reijo Marjomaa
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kesän 2015 kristinoppikouluihin  osallistui seura-
kunnassamme yhteensä 29 nuorta. Nuorille tarjottiin 
tänä vuonna mahdollisuus iltakouluun toukokuussa, 
ulkomaan matkaan kesäkuussa, tai Kuivajärven leiri 
heinäkuussa. Iltakoulu toteutettiin ja siihen kuului retki 
Kuopioon ja uusittuun kirkkomuseoon Riisaan. Ulko-
maan matka tehtiin Roomaan Kreikan epävarmasta 
tilanteesta johtuen. Kaksi nuorta suoritti kristinoppi-
koulun Valamossa ONL:n leirillä. Kuivajärven leiri ei 
juuri saanut kannatusta nuoriemme joukossa. Kriparien 
päätösjuhlat seurakunnan pääkirkossa olivat suurta 
juhlaa, sillä kirkkokansaa oli paikalla liki 200 helluntain 
ja kesäkuun päätösliturgiossa. Seurakuntamme tarjoaa 
jatkossakin samat mahdollisuudet nuorillemme. Kristin-
oppikoulu on omalla tavallaan tärkeä matka aikuisuuteen 
ja sakramenttien tuntemiseen yhdessä kokien ja eläen.

Reijo Marjomaa, pastori

Kristinoppikoulut suuressa suosiossa

Kuvassa kesän 2015 kriparilaiset ja ohjaajat Roomassa tapaamassa liturgian jälkeen 

paikallista ortodoksisen seurakunnan kirkkoherraa, isä Antonia. 

Kuva Raakel Marjomaa

13  •  PAIMEN SANOMAT



KAJAANIN SEURAKUNTA

”Kuka haluaa syty  ää tuohuksen?” on kysymys jolla kerho al-
kaa. He   sen jälkeen luemme yhdessä ”Isä meidän” -rukouksen. 
Kuluneisiin vuosiin on mahtunut monia ihania hetkiä, mm. erilai-
sia toiminnallisia tapahtumia Sotkamon kunnan nuoriso  loissa 
(Asema 13), päiväretkiä Suvenniemeen, ja  etenkin kirkollis-
ten juhlapäivien vie  o yhdessä esim. alusta loppuun itse tehdyn 
joulunäytelmän kau  a. 

Viime lukuvuoden aikana tapahtumien yhteenlasket-
tu osallistujamäärä oli perä   138 lasta ja nuorta Sotkamosta ja 
Kajaanista. Seurakunnan tuen lisäksi toimintaan on saatu AVI ra-
hoituksen kau  a pieni summa. Yhteistyöstä kiitän Sotkamon 
nuorisotoimen lisäksi Vuoka    Ac  onin seinäkiipeilyohjausta, 
joka lajina osoi  autui varsin suosituksi. Kiitokset myös apuoh-
jaajina toimineille nuorille: Pinjalle, Kiralle, Miialle, Karinalle, 
Andreille ja Leolle sekä Olivialle, Emmalle ja Ellalle. 

Tänä syksynä kerhotoiminta monipuolistuu. Lastenkerho ko-
koontuu perjantaisin kaksi kertaa kuukaudessa klo 16 Sotkamon 

Lasten ja nuorten kerho-
toimintaa Sotkamossa

Kuvassa seurakunnan nuoria vanhempineen retkellä Suvenniemessä. 
Kuva Reijo Marjomaa

Vedenpyhitys Kuivajärven rannassa 12.7.2015.
Kuva Raakel Marjomaa

Litania Rimmin kalmistossa 10.7.2015
Kuva Raakel Marjomaa

 Kuivajärven pyhän Nikolaoksen tsasounan pitkäaikainen isän-
nöitsijä Jyrki Huovinen (vas.) täy    9. heinäkuuta 80 vuo  a. 
Syntymäpäivää juhli   in vielä praasniekassa seuraavana viikon-
vaihteena. Kun esipaimen kysyi Jyrkiltä: ”Kuinka kauan olet ollut 
täällä isännöitsijänä?”, Jyrki vastasi vähän hämmästyneenä: ”Mi-
nä olen ollut täällä aina”. Monia armorikkaita vuosia!

Reijo Marjomaa

pastori

Isännöitsijä Jyrki Huovinen 
80 vuotta

ortodoksisessa kirkossa. Nuorten oma kokoontuminen pide-
tään kerran kuukaudessa joko Vuoka  n nuorisotalolla, tai ev. 
lut. seurakuntatalolla.  Tarkemmat  edot ilmoitetaan seurakun-
nan FB-sivuilla. Tervetuloa myös liturgiaan! Welcome! Добро 
пажалувать! 

Andra Aldea-Löppönen
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KIURUVEDEN SEURAKUNTA

Seurakunnassamme tapahtuu suuria muutoksia. Kirkollishallitus päätti ko-
kouksessaan 29.3.2011, että Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan toiminta 
itsenäisenä seurakuntana päättyy vuoden 2015 lopussa. Seurakunnan valtuusto 
hyväksyi 14.9.2015 Iisalmen kirkossa pidetyssä kokouksessa Kiuruveden ortodok-
sisen seurakunnan ja Iisalmen ortodoksisen seurakunnan yhdistymissopimuksen.

Kirkollishallitus päättää tulevassa kokouksessaan 6.10.2015 Kiuruveden orto-
doksisen seurakunnan ja Iisalmen ortodoksisen 
seurakunnan yhdistymisestä.

Seurakuntien yhdistymissopimuksessa on 
maininta, että Kiuruveden ortodoksisen seu-
rakunnan alueelta valitaan uuteen Iisalmen 
seurakunnan valtuustoon 1/3 valtuutetuista eli 
kolme valtuutettua.

Kirkollishallituksesta on annettu ohjeita, joi-
den mukaan nyt marraskuun alussa pidettävässä 
vaalissa Kiuruveden seurakunnan alueelta valitaan kolme valtuutettua Iisalmen 
uuteen valtuustoon.

Valituksi tulevat kummaltakin vaalialueelta eniten ääniä saanut ja sitten kol-
manneksi seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas.

Seurakunnassamme on valtuuston päätös, että seurakunta on jaettu kahteen 
vaalialueeseen.

Ehdokasasettelussa seurakuntalaiset esittivät I vaalialueelta, eli Kiuruveden 
kaupungin alueelta valtuustoon ehdokkaiksi seuraavat henkilöt: Jarmo Muiniek-
ka, Maritta Singh ja Lauri Toivonen ja II vaalialueelta, Kiuruveden seurakunnan 
muut kunnat ja kaupungit, seuraavat henkilöt: Jarmo Pylkkönen ja Jaakko Luhta-
sela Nivalasta sekä Irina Trifonova Pyhäsalmesta.

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISSA:
I vaalialueelta / Kiuruveden kaupungista
n:o 2 Jarmo Muiniekka Kiuruvesi
n:o 3 Maritta Singh Kiuruvesi
n:o 4 Lauri Toivonen Kiuruvesi

II vaalialueelta / Kiuruveden seurakunnan muut kunnat ja kaupungit (Py-
häjärvi, Reisjärvi, Sievi, Kärsämäki, Pyhäntä, Haapavesi, Haapajärvi, Nivala, 
Ylivieska)

n:o 5 Jaakko Luhtasela Nivala
n:o 6 Jarmo Pylkkönen Nivala
n:o 7 Irina Trifonova Pyhäjärvi

Kirkkoherran tervehdys

Kristuksessa rakkaat seurakuntalaiset

KIURUVEDEN 
ORTODOKSISEN 
SEURAKUNNAN 

SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALI TOIMIKAUDELLE 

2016-2019  TOIMITETAAN 
SEURAAVASTI:

Kiuruveden Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa 
su 1.11.2015 klo 10 alkavan liturgi-
an jälkeen klo 11.30-12.30

Pyhäsalmen rukoushuoneessa 
su 1.11.2015 klo 13.30-14.00

Vaalitoimitus jatkuu Karvoskylän 
Kristuksen kirkastumisen 
kirkossa 
su 8.11.2015 klo 10 alkavan liturgi-
an jälkeen klo 11.30-12.30
Kytökylän rukoushuoneessa 
su 8.11.2015 klo 13.30-14.00

Vaali päätetään ja vaalin tulos 
julkaistaan Kiuruveden Pyhän 
Nikolaoksen kirkossa su 8.11.2015 
klo 16.00 ja virallisella ilmoituksella 
seurakunnan ilmoitustaululla.
Seurakunnanvaltuuston vaalissa 
kaikilla 18 vuotta täyttäneillä seu-
rakunnan jäsenillä on yhtäläinen 
äänioikeus. Äänestämässä voi 
käydä missä tahansa seurakunnan 
pyhäkössä, mutta vain niitä ehdok-
kaita, jotka ovat siltä vaalialueelta, 
missä äänioikeutetun kotikunta on.

Kiuruvedellä 2. pnä syyskuuta 2015

Kirkkoherra Antero Petsalo
vaalitoimikunnan puheenjohtaja
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KIURUVEDEN SEURAKUNTA

Muut tilaisuudet, tervetuloa
Ke  30.9. klo 17 Tuohuskerho srk-salissa
Ti  6.10. klo 17:30 Tiistaiseura srk-salissa
Ke  28.10. klo 17 Tuohuskerho srk-salissa
Ke  4.11. klo 17 Tuohuskerho srk-salissa
Ke  11.11. klo 17 Tuohuskerho srk-salissa
Ti  17.11. klo 17:30 Tiistaiseura srk-salissa
Ke  2.12. klo 17 Tuohuskerho srk-salissa
Ti  8.12. klo 17:30 Tiistaiseura srk-salissa

KARVOSKYLÄ

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

MARRASKUU
Su  8.11. klo 10 Liturgia, klo 11:30 – 12:30 
 Valtuuston vaalitoimitus

JOULUKUU
La  26.12. klo 10 Liturgia, II joulupäivä

Muut tilaisuudet, tervetuloa
Ti  13.10. klo 18 Kalajokilaakson 
 tiistaiseura
La  24.10. klo 15 Samovaarikerho
La  7.11. klo 15 Samovaarikerho
Ti  17.11. klo 18 Kalajokilaakson 
 tiistaiseura
Joulukuun tiistaiseura Kiuruvedellä la 5.12. 
klo 18.

PYHÄSALMI

PROFEETTA ELIAN RUKOUSHUONE
Vesitornintie 15
Isännöitsijä Marja-Leena Maksimainen
040 708 8751

MARRASKUU
Su  15.11. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet, tervetuloa
Ke  14.10. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura 
Su  1.11. klo 13:30 – 14:00 Valtuuston 
 vaalitoimitus 
Ke  18.11. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura 
Joulukuun tiistaiseura Kiuruvesi la 5.12. 
klo 18.

KYTÖKYLÄ

JUMALÄIDIN SYNTYMÄN 
RUKOUSHUONE
Kytökyläntie 724
Isännöitsijä Pekka Hytönen 044 545 4100

LOKAKUU
La  31.10. klo 10 Liturgia

JOULUKUU
La 19.12. klo 10 liturgia

Muut tilaisuudet, tervetuloa!
Su  8.11. klo 13:30 – 14:00 Valtuuston 
 vaalitoimitus

KIURUVEDEN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

KIURUVESI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Niemistenkatu 6
Isännöitsijä Aune Lipitsäinen 
050 919 5973

SYYSKUU
Ke  30.9. klo 17 Pokrovan juhlavigilia

LOKAKUU
To  1.10. klo 10 Liturgia, Jumalan-
 synnyttäjän suojelus, pokrova
Pe  30.10. klo 17 Vigilia

MARRASKUU
Su  1.11. klo 10 Liturgia, klo 11:30 – 12:30 
 Valtuuston vaalitoimitus
La  14.11. klo 17 Vigilia

JOULUKUU
La  5.12. klo 17 Juhlavigilia, Nikolaosjuhla, 
 kirkon praasniekka, Samovaarikerhon 
 ja tiistaiseurojen yhteinen joulujuhla
Su  6.12. klo 9:30 Vedenpyhitys, liturgia 
 ja litania Karjalaan jääneiden patsaalla, 
 praasniekka
To  24.12. klo 14.00 Suuri ehtoopalvelus
To  24.12. klo 22:30 Juhlavigilia ja liturgia, 
jouluyön palvelukset
Su  27.12. klo 10 Liturgia, minkä jälkeen 
 Isä Anteron eläkkeellelähtöjuhla 
 Kiuruveden kulttuuritalolla.

KIURUVEDEN SEURAKUNTA

Kiuruveden ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherranvirasto
Niemistenkatu 6, 74700 KIURUVESI
p.  044 775 2278
kiuruvesi@ort.fi, www.ort.fi/kiuruvesi

Kirkkoherranvirasto on avoinna:
Ke klo 11 - 13. 
Virasto on suljettuna 25.9. – 13.10., 
13.11 – 1.12. ja 11. – 29.12.2015.

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

Antero Petsalo, kirkkoherra
Luhtapolku 3, 74700 Kiuruvesi
p.  050 527 1026
antero.petsalo@ort.fi

Isä Antero on lomalla 
2. – 28.10., 18.11. – 2.12. ja 
9. – 22.12.2015.

Isä Anteron sielunhoitotunnit kirkossa 
keskiviikkoisin klo 11 - 13.
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TERVETULOA
Kirkkoherra Antero Petsalon 

eläkkeellejäämisjuhlaan
sunnuntaina  27.12.2015

klo 10.00  Liturgia Kiuruveden    
  Pyhän Nikolaoksen kirkossa, 
  (Niemistenkatu 6) 
klo 12.30  kaikille yhteinen ruokailu 
  Kiuruveden kulttuuritalolla   
  (Lähteentie 10 A). 
klo 13.30  Juhla 

 Ennakkoilmoittautumiset ruokailua 
varten ma 7.12. mennessä 

Pirkko Kananen, p. 0400 243 030  
kananen.pike@gmail.com  tai

Marja-Leena Maksimainen, p. 040 708 8751
marja-leena.maksimainen@outlook.com  

Mahdolliset muistamiset 
lahjatilille  FI65 4783 0010 1515 25
Viestikenttään lahjanantajan nimi.

Nivalan Karvoskylässä Kristuksen kirkastumisen kirkossa vietettiin temppelijuhlaa torstaina 6.8.2015 metropoliitta Panteleimonin johdolla 
Kuva Pekka Jylänki

Kuva: Johannes Mäntymäki

17  •  PAIMEN SANOMAT



KIURUVEDEN SEURAKUNTA

O rtodoksinen perheleiri venäjänkielisille 
maahanmuuttajille

Kuvat ja teksti: Irina Trifonova

Elokuun 13. päivänä, koulujen alka-
misaikaan, alkoi Pyhien Sergein ja 
Hermannin veljeskunnan ja Kiuruveden 
ortodoksisen seurakunnan kolmipäiväi-
nen leiri PyhäsalmenVerkkorannassa. Se 
oli suunnattu venäjänkielisille perheille. 
Säätila helli leiriläisiä ja leiripaikka keräsi 
kehuja. Leiriläisten mieliala oli hyvä. 

Leiriohjelma oli suunnattu eri-
ikäisille. Yhteisenä kielinä käytettiin 
venäjää. Perheleirin pääteemana oli 
ortodoksinen usko. Leirin johtaja-
na ja paimenena toimi erinomaisesti 
venäjää puhuva pastori, PSHV:n toi-
minnanjohtaja Sergius Colliander. Hän 
osallistui kaikkiin leirin tapahtumiin, 

sekä toimitti rukoushetkiä ja jumalan-
palveluksia. Kiitokset isä Sergiukselle! 

Leirin kruunasi Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkumisen juhla, jota 
vietettiin Pyhäsalmella, profeetta Elian 
rukoushuoneessa.  Juhlapäivän liturgian 
toimittivat Oulun metropoliitta Elia, 
kanssapalvelijoinaan pastori Sergius Col-
liander ja Kiuruveden kirkkoherra Antero 
Petsalo. Liturgian ja ruokailun jälkeen 
otettiin yhteiskuva ja lähdettiin kotiin. 
Leiriläiset toivoivat tällaisia tapahtumia 
ja leirejä lisää tulevaisuudessa. Kiitän 
kaikkia järjestäjiä ja osallistujia leirimme 
onnistumisesta. Siunattua syksyä kaikille!
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Детский семейный православный лагерь для 
русскоговорящих переселенцев 13-15.8.2015 в 
Пюхяярви.
В середине августа, когда началась 
школьная пора, братством 
Святых Сергия и Германа,а 
также приходом Киурувеси, был 
организован трёхдневный лагерь для 
русскоязычных семей и для тех кому 
Финляндия стала вторым домом. 
Погода и место соотвествовали общему 
настроению. Программа и личное 
время участников были органично 
спланированы,что было немаловажно 
для больших и маленьких,и 
проводилось на родном для них языке. 
Хочется особо отметить,что сплотило 

этих людей-это вера православная. 
Программа лагеря была подчинена 
православию. Кормчим в лагере, был 
прекрасно владеющий русским языком 
отец Сергиус Коллиандер. Который 
участвовал во всех проводимых 
мероприятиях,вёл духовные 
беседы,молебны и службы. Хочется 
его за это поблагодарить! Венцом 
этих дней, стал праздник Успения 
Богородицы,который прошёл в часовне 
пророка Илии,в Пюхясалми, при 
участии митрополита Оулу владыки 
Илии,отца Сергиуса Коллиандера и 

отца Антеро Петсало. После литургии 
и прощальной трапезы, участники и 
гости сфотографировались все вместе 
на память и разъехались по домам. С 
надеждой,что такие нужные события 
будут организовываться в будущем 
вновь и вновь.

В связи с эти хочу поблагодарить всех 
участников и организаторов за вклад и 
что такой лагерь стал возможным!

С уважением и пожеланиями Господне
го благословения Трифонова Ирина.

Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan 
juuret ulottuvat vahvasti Suistamolle 
ja Soanlahdelle. Ortodoksinen kirkko-
polkumme kertoo ortodoksikirkon ja 
rajakarjalaisen kulttuurin juurtumisesta 
Ylä-Savoon, sekä Pyhä- ja Kalajoen 
latva-alueille toisen maailmansodan 
jälkeen. Kahden maakunnan alueel-
la toimiva Kiuruveden ortodoksinen 
seurakunta perustettiin vuonna 1950, 
mutta ortodoksikirkolla oli alueella toi-
mintaa jo sotien aikana. Ortodoksinen 
kirkkopolkumme sisältää kuvauksen, 
sekä Suistamon seurakunnan, että 
suistamolaisten ja soanlahtelaisten or-
todoksien vaiheista vuosina 1939–1944. 
Kirjassa kerrotaan myös heidän so-
danjälkeisestä asuttamisestaan pääosin 
Kiuruvedelle, Haapajärvelle, Haapavedel-
le, Nivalaan, Pyhäjärvelle ja Ylivieskaan.

Ortodoksiseen kirkkopolkuumme 
on tallennettu kuvallisia ja sanallisia 
muistoja kolmen kirkkoherran ajoilta: 
Olavi Petsalon (1950–1952), Mikael 
Kuhan (1952–1979) ja Antero Petsalon 

(1979–2015). Kirjaan on koottu tietoa 
myös kanttoreista ja muista työnteki-
jöistä sekä luottamushenkilöistä. Teos 
esittelee monipuolisesti seurakunnan 
toimintaa ja perinteitä ajanvirrassa ja 
koko laajan seurakunnan alueella: ju-
malanpalveluksista, kirkkolaulusta ja 
uskonnonopetuksesta tiistaiseuroihin, 
diakoniatyöhön sekä lasten ja nuorten 
toimintaan. Siinä on kuvattu niin seu-
rakunnan arkea kuin juhlahetkiä. 

Historian on kirjoittanut yhteis-
kuntatieteiden tohtori Jaana Luttinen. 
Historiakirjan valmistelusta on vastan-
nut seurakunnan neuvoston nimeämä 
historiatoimikunta. Aineistojen ko-
koaminen on suurelta osin toteutettu 
yhteisöllisesti, joten seurakuntalaiset 
ovat koonneet laajasti tietoaineistoa sekä 
kuvia kirjoittajan käyttöön. Valmistelun 
yhteydessä on myös tehty haastatteluja.

Teos on erinomainen lahjakirja 
niin ortodokseille kuin ekumeenisesta 
työstä ja seurakunnan alueen paikka-
kuntien historiasta kiinnostuneille. Kirja 

ilmestyy lokakuun viimeisellä viikolla 
ja ehtii hyvin esim. isänpäivälahjaksi.

Kirjan hinta on 40€, postitse toimitet-
taviin lisätään pakkaus- ja postikulut 10€ . 
Tilaukset voi lähettää s-postilla jarmo.
pylkkonen@kotinet.com tai puhelintila-
ukset 040 540 7510/Leena Pietikäinen.

Ortodoksinen kirkkopolkumme

– Kiuruveden ortodoksinen seurakunta 1950–2015

Kuvateksti: Kiuruveden ortodoksisen seura-

kunnan juuret menevät syvälle Raja-karjalaan. 

Maisulan kylän tsasouna Suistamolla. 
(Kuva: Nuori Karjala – lehden arkisto).
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LAPIN SEURAKUNTA

Lapin ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Ounasvaarantie 16, 96400 ROVANIEMI
p.  (016) 312 361
lappi@ort.fi, www.ort.fi/lappi

Kirkkoherranvirasto on avoinna:
ke klo 9.00–13.00
Puhelinpäivystys (016) 312 361:
ma-pe klo 9.00–12.30

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

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p.  0400 178 744

Rauno Pietarinen, 2. pappi
p.  050 3099 120

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p.  040 7479 628

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Jumalan lahja ihmiselle

Syyskuun ensimmäisenä päivänä aloitimme 
uuden kirkkovuoden. Konstantinopolin eku-
meeninen patriarkka on siunannut tuon päivän 
päiväksi luonnon puolesta. Erityisesti tuona 
päivänä meitä kehotetaan rukoilemaan koko luo-
makunnan puolesta. 

Jumala on luonut maan ja kaiken mitä siinä 
on. Jumala on luonut ihmisen luomakunnan her-
raksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ihmisellä 
olisi valta tehdä Jumalan luomalle luonnolle mitä 
tahansa. Herruus ei ole vapautta vaan ennen kaik-
kea vastuuta. 

Ihmiselle on annettu vapaa tahto. Jo ensim-
mäisenä luotu ihminen käytti tuota lahjaa väärin, 

kiintyen saamaansa lahjaan enemmän kuin lahjan antajaan. Langenneelle maa-
ilmalle tunnusomaista on ihmisten itsekkyys, joka ilmenee paitsi ihmisyksilön 
välinpitämättömyytenä suhteessa toisiin ihmisiin, niin myös ihmisten suhtautu-
misessa luojan luomaan luontoon. Ihmiskunta hyväksikäyttää Jumalan luoman 
luonnon lahjoja jatkuvasti enemmän kuin luonto kestää. Emme kuitenkaan voi 
syyttää luomakunnan tuhoamisesta pelkästään esimerkiksi joitakin sademetsiä 
hakkaavia metsäyhtiöitä, tai luontoa tuhoavia ja vesistöjä saastuttavia kaivosyhti-
öitä. Vastuu luomakunnan tuhoamisesta on jokaisen ihmisen. Meidän tulisi aina 
kaikessa muistaa kohtuus. Luomakunta ei ole ihmisten omaisuutta vaan Jumalan 
lahjaa ihmiselle. Meidän ihmisten tehtävä on kiittäen ja kunnioittaen pitää huolta 
saamastamme lahjasta ja hyödyntää sen antimia kohtuudella. 

Meille ihmisille on annettu suunnattoman suuri lahja, jonka antimia meil-
lä on mahdollisuus käyttää. Olemme kuitenkin innostuneet kuluttamaan 
tuota lahjaa niin, että olemme samalla unohtaneet lahjan antajan. Ollessamme 
välinpitämättömiä toisia luotuja tai luontoa kohtaan, osoitamme samalla halvek-
suntamme kaiken luojaa kohtaan. Rakastakaamme toinen toistamme ja kaunista 
luontoamme!

 
Jaakko Vainio, kirkkoherra
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ROVANIEMI

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO
Ounasvaarantie 16

LOKAKUU
La  17.10. klo 18 vigilia
Su  18.10. klo 10 liturgia
La  24.10. klo 18 vigilia
Su  25.10. klo 10 liturgia
La  31.10. klo 18 vigilia

MARRASKUU
Su  1.11. klo 10 liturgia
La  14.11. klo 18 vigilia
Su  15.11. klo 10 liturgia
Su  29.11. klo 18 vigilia, pyhän apostoli 
 Andreaksen juhla, kirkon vuosijuhla
Ma  30.11. klo 9.00 vedenpyhitys ja liturgia, 
 pyhän apostoli Andreaksen juhla, 
 kirkon vuosijuhla

JOULUKUU
La  5.12. klo 18 vigilia, p. Nikolaoksen juhla
Su  6.12. klo 10 liturgia, p. Nikolaoksen 
 juhla ja itsenäisyyspäivä
La  12.12. klo 18 vigilia
Su  13.12. klo 10 liturgia

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

LOKAKUU
La  3.10. klo 18 vigilia
Su  4.10. klo 10 liturgia
Ke  14.10. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  15.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  16.10. klo 10 aamupalvelus
Ke  21.10. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  22.10. klo 10 aamupalvelus
 Klo 17 ehtoopalvelus
Pe  23.10. klo 10 aamupalvelus
La  24.10. klo 18 vigilia
Su  25.10. klo 10 liturgia
Ke  28.10. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  29.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus

MARRASKUU
Ke  4.11. klo 10 liturgia

 klo 17 ehtoopalvelus
To  5.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  6.11. klo 10 aamupalvelus
Ke  11.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  12.11. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  13.11. klo 10 aamupalvelus
Ke 18.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  19.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Ke  25.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  26.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  27.11. klo 10 aamupalvelus

JOULUKUU
Ke  2.12 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  3.12. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  4.12. klo 10 aamupalvelus
La  5.12. klo 18 vigilia, p. Nikolaoksen 
 juhla, kirkon vuosijuhla
Su  6.12. klo 10 liturgia, p. Nikolaoksen 
 juhla, kirkon vuosijuhla
Ke  9.12. klo10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  10.12. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  11.12. klo 10 aamupalvelus

NELLIM

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHIT-
TÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN KIRKKO
Siikajärventie 64 A

Su  11.10. klo 10 liturgia
La  14.11. klo 18 vigilia
Su  15.11. klo 10 liturgia
La  12.12. klo 18 vigilia
Su  13.12. klo 10 liturgia 
 

SEVETTIJÄRVI

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065

Su  18.10. klo 10 liturgia
La  7.11. klo 18 vigilia

Su  8.11. klo 10 liturgia
Ma  14.12. klo 18 vigilia, p. Trifon 
 Petsamolaisen juhla, kirkon vuosijuhla, 
 praasniekka.
Ti  15.12. klo 9 liturgia, p. Trifon Petsamo-
 laisen juhla, kirkon vuosijuhla, 
 praasniekka. Liturgian jälkeen juhla 
 Sevettijärven koululla.

KEVÄJÄRVI

PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie
La  10.10. klo 10 liturgia

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
La  14.10. klo 10 liturgia

IVALO

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
La  17.10. klo 10 liturgia
La  7.11. klo 10 liturgia
La  5.12. klo 10 liturgia

IVALO

KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7- 9
La  24.10. klo 10 liturgia
La  14.11. klo 10 liturgia
La 1 2.12. klo 10 liturgia

ENONTEKIÖ, HETTA

HETAN KODAT
La  31.10. klo 10 liturgia

KITTILÄ, SIRKKA

MARIAN KAPPELI
Su  1.11. klo 10 liturgia

LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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LAPIN SEURAKUNTA

Aamupalveluksen jälkeen on Ivalossa torstaisin 
kirkkokahvilla haastateltavana viikon vieras. 
Seuraa Inarilainen -lehdestä.

Avoimien ovien päivänä on jumalanpalvelusten 
lisäksi seurakuntasalilla yhdessäoloa ja keskuste-
lua. Tule toimijaksi vaikkapa diakonia –ryhmään 
torstaisin.

Ivalon kirkossa ja seurakuntasalilla 
avoimet ovet lokakuun 15. päivästä 

alkaen torstaisin klo 10‐15

Keväjärven pyhien Boriksen ja 
Glebin tsasounassa on syksyn 
viimeinen liturgia lauantaina 10.10 
klo 10. Onneksi Ivalon kirkkoon on 
lyhyt matka.

Kolttahelmikirjontaa opetellaan Ivalon seurakunta-
salilla kahdesti kuukaudessa torstaisin klo 15-17. 
Alkaa 15.10.

Minustako kirkkokuorolainen? Tuumasta toimeen. 
Ota yhteyttä kanttori Anneli Pietariseen 040 7479628 
tai laita tekstiviesti

Nellimissä on kerran kuukaudessa tapahtumailta-
päivä ennen vigiliaa. Seuraa Inarilainen –lehteä.

Sevettijärvellä on toimintapäivä kerran kuukaudessa. 
Katso Inarilainen –lehdestä kokoontumisajat.
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SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI LAPIN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 1.-15.11.2015.

Lapin ortodoksisessa seurakunnassa toi-
mitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaali valtuuston toimikaudelle 2016-2019 
seuraavasti:

Sunnuntaina 1.11.2015 
klo 11.30-12.30 Rovaniemi, Pyhän apostoli 
Andreaksen kirkko, Ounasvaarantie 16.
Keskivikkona 4.11.2015 
klo 11.00-12.00 ja 17.00-18.00 Rovaniemi, 
Petsamo-Sali, Ounasvaarantie 16. 
Perjantaina 6.11.
klo 16.30-17.30 Sodankylä, Ev. lut. seurakun-
takeskus, Papintie 2 
Lauantaina 7.11.
klo 12.00-13.00 Ivalo, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko, Rantatie 22
klo 14.00-15.00 Nellim, Pyhän kolminaisuu-
den ja Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkko, 
Siikajärventie 64 A
Sunnuntaina 8.11.
klo 11.30-12.30, Sevettijärvi, Pyhittäjä Trifon 
Petsamolaisen kirkko, Sevettijärventie 9065 
Lauantaina 14.11.
klo 11.30-12.00, Kemijärvi, Vanha pappila 
(tiilipappila), Pietarinkatu

Vaalin tulos julkaistaan Pyhän apostoli Andre-
aksen kirkossa sunnuntaina 15.11.2015 liturgi-
an jälkeen. Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja 
valitusosoituksineen asetetaan nähtäville 30 
päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle 
kirkkoherranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan yhdeksän 
(9) jäsentä. Seurakunta muodostaa kaksi (2) 
vaalialuetta.

Valtuustoon valitaan vuoden 2015 vaalissa I 
vaalialueelta neljä (4) eniten ääniä saanutta 
ehdokasta ja II vaalialueelta viisi (5) eniten 
ääniä saanutta ehdokasta. 

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoi-
meen on ortodoksisesta kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka 
ei ole vajaavaltainen eikä Lapin seurakunnan 
päätoiminen työntekijä.

Lapin ortodoksisen seurakunnan vaalilauta-
kunta on laatinut ehdokasluettelon ja arponut 
ehdokkaiden numerot 17.9.2015 pitämässään 
kokouksessa seuraavasti:

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALISSA :

I Vaalialue (Inari, Utsjoki, Enontekiö, Kittilä, 
Muonio ja Savukoski)
n:o 2  Armas Hakkola
n:o 3  Satu Kuha
n:o 4  Hanna-Maria Kiprianoff 
n:o 5  Ari Siltala
n:o 6  Hannele Fofonoff 
n:o 7  Sergei Kp Fofonoff 
n:o 8  Veikko Feodoroff 
n:o 9 Irja Jefremoff 

II Vaalialue (Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, 
Salla, Pelkosenniemi, Ranua, Posio, Kolari, 
Pello ja Ylitornio)
n:o 10  Susanna Kaartinen
n:o 11 Irene Oikkonen-Pistokoski
n:o 12 Sirkku Raatikainen-Mattas
n:o 13 Aila Lesonen
n:o 14 Meeri Ylinampa
n:o 15 Anniina Maikkula
n:o 16 Pia Tuukkanen

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa 
on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merki-
tyllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2015 on 
täyttänyt 18 vuotta. Äänioikeutta käytetään 
siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2015. 

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyk-
senä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää 
enintään niin monta vaalialueensa ehdokasta 
kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä 
valtuustoon. Valituiksi tulevat I vaalialueelta 
neljä (4) eniten ääniä saanutta ehdokasta ja 
II vaalialueelta viisi (5) eniten ääniä saanutta 
ehdokasta. Äänioikeuttaan saa seurakunnan 
jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.

Rovaniemellä 18.9.2015

Jaakko Vainio
kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

IKUINEN MUISTO

Vasilisa Semenoja syntyi Petsamon 
Suonikylässä Oijash ja Pavel Sverloffi  n 
perheeseen vuonna 1924. Vanhempien 
kesäpaikalla Ylä-Akkajärvellä ja Ma-
renjärven talvikylässä kasvanut Vasilisa 
avioitui sota-aikana suonikyläläisen po-
romiehen Pekka Semenoffi  n kanssa. 
Pitkien evakkovuosien jälkeen Vasilisa ja 
Pekka muuttivat muiden suonikyläläisten 
tavoin Sevettijärven alueelle, Kirakka-
järvelle, jonne uusi koti rakennettiin.

Monenlaisista vaikeuksista 
selviydyttiin, vaikka aluksi ei ollut met-
säpolkuja ja vesireittejä kummempia 
kulkuyhteyksiä. Vasilisa ja Pekka kasvat-
tivat Kirakkajärvellä kymmenen lasta, 
jotka kaikki ovat löytäneet paikkansa 
maailmassa. Suuren perheen hoitaminen 
ja osallistuminen yhteisen toimeentulon 
hankintaan porotaloudessa ja kalastuk-
sessa työllistivät Vasilisaa. Etäisyydestä ja 
huonoista kulkuyhteyksistä huolimatta 

hän osallistui aktiivisesti myös ortodok-
sikirkon toimintaan Sevettijärvellä.

Erinomaisena koltankielen taitajana 
Vasilisa oli alusta lähtien mukana koltan-
kielisten kirkkotekstien käännöstyössä. 
Vasilisa oli tunnettu leuddien –koltta-
joikujen- taitaja. Hänen leuddeistaan on 
saatu iloita niin lukuisissa Sevettijärven 
kylän juhlissa kuin aikoinaan ilmestyneel-
tä, ensimmäiseltä Leu’dd- äänilevyltäkin.

Vasilisa vietti eläkepäiviään ensin 
ivalolaisessa vanhusten rivitalossa ja 
sittemmin Männikön palvelukodissa 
Ivalossa.  Ansioistaan kasvattajana ja kolt-
taperinteen taitajana ja siirtäjänä Vasilisa 
Semenojalle myönnettiin ortodoksinen 
Pyhän Karitsan Ritarikunnan risti Mari-
anpäivänä 2006. Vasilisa Semenojan elämä 
päättyi kesän 2015 kynnyksellä korkeassa 
91-vuoden iässä. Häntä jäivät kaipaamaan 
lapset ja lapsenlapset perheineen sekä 
sukulaisten ja ystävien suuri joukko.

Vasilisa Semenoja – kolttaleuddin ja koltankielen taitaja
Teksti ja kuva: Irja Jefremoff 
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OULUN SEURAKUNTA

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

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

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

Marko Patronen, kirkkoherra 
p.  044 511 5742

Tuukka Rantanen, 2. pappi
p.  044 511 5744

Juhani Matsi, kanttori (1.6. alkaen)
p.  044 511 5743

Helena Matsi, 2. kanttori 
p.  044 511 5748

Kari Vasko, katedraalin isännöitsijä
p.  044 511 5745

Papiston ja kanttoreiden vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Vuosilomat: 
Kirkkoherra Marko Patronen 
16.-23.11.

pappi Tuukka Rantanen 
19.-27.10.

kanttori Juhani Matsi 
19.-27.10.

2. kanttori Helena Matsi 
26.10.-1.11.

Kasvatus – yksi 

päätehtävistämme

Seurakunnan tärkeimmät tehtävät voidaan kiteyttää muutamaan ydinasiaan, 
nimittäin jumalanpalveluselämään, pyhiin toimituksiin, kasvatukseen sanan laa-
jassa merkityksessä ja diakoniaan.

Ortodoksisen kirkon sydän ja kivijalka on liturgia, ehtoollisjumalanpalve-
lus. Muu jumalanpalveluselämä nivoutuu sen ympärille. 
Samoin kasvatus ja diakonia ovat erottamaton osa tätä 
kokonaisuutta. Liturgia, kasvatus ja diakonia kulkevat 
käsi kädessä.

Kasvatuksen merkitys korostuu vuosi vuodelta. 
Valitettavasti monien vanhojen ortodoksisukujen yh-
teys esivanhempiensa kirkkoon on katkennut. Olen 
ollut monesti hautajaisissa, joissa perheen viimeinen 
ortodoksi lepää arkussa. Joskus joku jälkikasvusta palaa 
vanhempiensa ja isovanhempiensa kirkkoon. Se on erit-
täin ilahduttavaa mutta poikkeuksellista.

Tästä syystä on tärkeää tukea kirkollista kasvatusta 
perheissä, joissa lapset ovat kastettu omaan kirkkoom-
me. Pikkulasten ja viisitoistakesäisten kasvatus onkin 
seurakunnassamme varsin hyvällä tolalla. 

Myös aikuisiällä kirkkoon liittyminen on kirkollemme tärkeää. Aikuisiällä 
liittyneet tarvitsevat opetusta ja kasvatusta, jotta heille avautuisi Kristuksen kir-
kon täyteys kaikessa syvyydessään ja rikkaudessaan. 

Meidän seurakunnassamme on syksystä kevääseen kestävä katekumeenikurs-
si.  Tällaiselle pitkäkestoiselle opetukselle on tarvetta kirkossamme nykyaikana. 

Tiistaiseurat, jotka ovat varttuneen väen opinto- ja diakoniakerhoja, voivat 
meidän seurakunnassamme verrattain hyvin. Ikonimaalaus ja tällä hetkellä eri-
tyishuomiomme kohteena oleva kirkkolaulu ovat oivia väyliä kirkon yhteyteen 
taiteellista lahjakkuutta omaaville ihmisille. 

Ortodoksina eläminen on Suomessa suhteellisen helppoa. Silti tarvitaan 
vahvaa identiteettiä ja oman perinteen tuntemusta, jotta elävä yhteys kirkkoon 
säilyisi ja syvenisi. 

Tervetuloa osallistumaan  Kristuksen kirkon elämään.

Marko Patronen, kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA  
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SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI OULUN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 1.-15.11.2015.

Oulun ortodoksisessa seurakunnassa 
toimitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaali valtuuston toimikaudelle 2016-2019 
seuraavasti:

Sunnuntaina 1.11.2015 
Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa, 
Torikatu 74, Oulu, klo 12.00-13.00.
Vihannin rukoushuoneessa, Vanha Ouluntie 
26, Vihanti, klo 16.00-16.30.
Keskiviikkona 4.11.2015 
Kemin kirkossa, Lehtokatu 31, Kemi, klo 
16.00-17.00.
Torstaina 5.11.2015
Ev.lut. seurakuntatalon kappelihuoneessa, 
Kirkkotie 32, Muhos, klo 16.30-17.00.
Perjantaina 6.11.2015
Kuusamon ev.lut. srk:n kerhohuoneessa, 
Kirkkotie 1, Kuusamo klo 11.15-12.00.

Vaalin tulos julkaistaan Pyhän Kolminaisuu-
den katedraalissa sunnuntaina 8.11.2015 
liturgian jälkeen. Vaalin tuloksen sisältävä 
pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan 
nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan 
ilmoitustaululle kirkkoherranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan kaksitois-
ta(12) jäsentä. Seurakunta muodostaa viisi (5) 
vaalialuetta.

Valtuustoon valitaan vuoden 2015 vaalissa 
Oulun vaalialueelta seitsemän (7) eniten 
ääniä saanutta henkilöä, Raahen vaalialueelta 
yksi (1) eniten ääniä saanut henkilö, Kemin 
vaalialueelta kaksi (2) eniten ääniä saanutta 
henkilöä, Muhoksen vaalialueelta yksi (1) 

eniten ääniä saanut henkilö ja Kuusamon 
vaalialueelta yksi (1) eniten ääniä saanut 
henkilö.

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoi-
meen on ortodoksisesta kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka 
ei ole vajaavaltainen eikä Oulun seurakunnan 
päätoiminen työntekijä.

Oulun ortodoksisen seurakunnan vaalilau-
takunta on laatinut ehdokasluettelon ja 
arponut ehdokkaiden numerot 17.9.2015 
pitämässään kokouksessa seuraavasti:

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALISSA :

Oulun vaalialueelta:
n:o 10 Virpi Andreou
n:o 15 Jukka Jokiranta
n:o 16 Merja Meripaasi
n:o 17 Petri Patronen
n:o 14 Heljä Rahikkala
n:o 11 Juha Suistio
n:o 9 Heljä-Marja Surcel
n:o 7  Anita Valkama
 
Raahen vaalialueelta:
n:o 6  Leila Ristiluoma-Tirilä

Kemin vaalialueelta:
n:o 13 Antero Hyytiäinen
n:o 3 Sirpa Leinonen
n:o 5 Tarja Partanen
n:o 12 Markku Volotinen

Muhoksen vaalialueelta:
n:o 4 Tapani Menschakoff 
n:o 8 Heikki Tajakka

Kuusamon vaalialueelta:
n:o 2 Seppo Pyy

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa 
on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merki-
tyllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2015 on 
täyttänyt 18 vuotta. Äänioikeutta käytetään 
siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2015. 
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänes-
tyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi 
äänestää enintään niin monta vaalialueensa 
jäsentä kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan 
jäseniä valtuustoon. Valituiksi tulevat Oulun 
vaalialueelta seitsemän (7) eniten ääniä 
saanutta ehdokasta, Raahen vaalialueelta 
yksi (1) eniten ääniä saanut ehdokas, Kemin 
vaalialueelta kaksi (2) eniten ääniä saanutta 
ehdokasta, Muhoksen vaalialueelta yksi (1) 
eniten ääniä saanut ehdokas ja Kuusamon 
vaalialueelta yksi (1) eniten ääniä saanut 
ehdokas. Äänioikeuttaan saa seurakunnan 
jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti. 
Äänestäjän tulee varautua todistamaan 
henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.

Oulussa 18.9.2015

Marko Patronen
kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kristinoppi-

kouluun 

osallistuneet 

Oulun 

katedraalissa. 
Kuva Erkki Petsalo
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OULUN SEURAKUNTA  

OULU 

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

SYYSKUU
la 26. 9. klo 18 vigilia
su 27.9. klo 10 liturgia
la 3.10. klo 18 vigilia

LOKAKUU
su 4.10. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia, 
 Kempeleen tiistaiseura 30 -vuotisjuhla
ke 7.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 8.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 10.10. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia
su 11.10. klo 10 liturgia, metropoliitta 
 Elia, kanttori Juhani Matsin toimeen 
 siunaaminen
ke 14.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 15.10. klo 18 ehtoopalvelus 
la 17.10. klo 18 vigilia
su 18.10. klo 10 liturgia
pe 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia
pe 23.10. klo 18 parastasis
la 24.10. klo 18 vigilia
su 25.10. klo 10 liturgia
ke 28.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 29.10. klo 18 ehtoopalvelus
pe 30.10. klo 18 vigilia
la 31.10. klo 10 liturgia, Karjalan ’
 valistajien yhteinen juhla
la 31.10. klo 18 vigilia

MARRASKUU
su 1.11. klo 10 liturgia
ke 4.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 5.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 7.11. klo 18 vigilia
su 8.11. klo 10 liturgia, ylienkelien ja 
 muiden ruumiittomien voimien juhla
ke 11.11. klo 18 ehtopalvelus
to 12.11. klo 18 ehtoopalvelus
pe 13.11. klo 9 liturgia, Johannes 
 Krysostomoksen muisto
la 14.11. klo 18 vigilia
su 15.11. klo 10 liturgia
la 21.11. klo 18 vigilia
su 22.11. klo 10 liturgia
ke 25.11. klo 18 akatistos
to 26.11. klo 18 ehtoopalvelus
pe 27.11. klo 9 liturgia, Ortodoksinen 
 kamarikuoro
la 28.11. klo 18 vigilia

su 29.11. klo 10 liturgia, Ortodoksinen 
 kamarikuoro

JOULUKUU
ke 2.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 3.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 5.12. klo 18 vigilia
su 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
ke  9.12. klo 10 liturgia, koululaiset
ke 9.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 10.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 12.12. klo 18 vigilia, ikonien siunaus
su 13.12. klo 10 liturgia
ke 16.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 17.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 19.12. klo 18 vigilia
su 20.12. klo 10 liturgia
ke 23.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
pe 25.12. klo 9 aamupalvelus
pe 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 syntymä, joulu
su 27.12. klo 10 liturgia
to 31.12. klo 18 uuden vuoden 
 rukoushetki
pe 1.1. klo 10 liturgia, Kristuksen ympäri-
 leikkauksen muisto, Basileios Suuri

MUHOS

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

la 17.10. klo 10 liturgia
su 15.11. klo 10 liturgia, (kriparin jatkiksen 
 päätös)
to 24.12. klo 10 jouluaaton ehtoopalvelus 
 ja liturgia

HAUKIPUTAAN 
MARTINNIEMI

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

la 31.10. klo 10 liturgia
la 28.11. klo 10 liturgia
la 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

KEMI

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

PSHV:n tapahtuma Kaikkien löytöretki 
kirkkoon 26.9. - 27.9.
la 26.09. klo 18 vigilia, piispa Arseni
su 27.09. klo 10 liturgia, piispa Arseni
Mitä tiedämme kirkkorakennuksesta, sen 
ikoneista ja pyhistä esineistä? Onko jotain, 
mitä sinä olet ihmetellyt tai josta haluat 
kysyä? Tai onko jotain kirkon opetuksessa 
tai hengellisessä elämässä, joka pohditut-
taa? Liturgiaa seuraavan lounaan jälkeen 
piispa Arseni ja isä Sergius Colliander 
johdattavat löytöretkelle!

ke 7.10. klo 18 ehtoopalvelus
su 18.10. klo 10 liturgia
ke 4.11. klo 18 ehtoopalvelus
pe 13.11. klo 10 liturgia, Johannes 
 Krysostomoksen muisto
la 12.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus, 
 Lucia-juhla
su 13.12. klo 10 liturgia
to 24.12. klo 15 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
pe 25.12. klo 9 aamupalvelus
pe 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen 
syntymä, joulu

TORNIO

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

la 10.10. klo 10 liturgia
su 8.11. klo 10 liturgia, ylienkelien ja 
 muiden ruumiittomien voimien juhla
su 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
to 24.12. klo 13 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus

VIHANTI

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

26  •  PAIMEN SANOMAT



ke 30.9. klo 18 vigilia
to 1.10. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus, 
 praasniekka
la 7.11. klo 10 liturgia
ma 23.11. klo 18 rukouspalvelus ja 
 joulunvalmistusjuhla
la 5.12. klo 10 liturgia
la 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla

RAAHE

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

la 17.10. klo 10 liturgia
pe 20.11. klo 18 vigilia
la 21.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän temppeliin 
 tuominen
la 19.12. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

la 24.10. klo 10 liturgia, vainajien 
muistelupäivä
la 12.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 praasniekka, metropoliitta Elia
to 24.12. klo 14 jouluaaton rukoushetki

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
(kirkon vieressä)

la 3.10. klo 11 liturgia
la 19.12. klo 11 liturgia

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE 
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
Matkailutie 249
 
la 10.10. klo 10 liturgia

ORTODOKSISEN KAMARIKUORON JOULUKONSERTIT

Kemin ev.‐lut kirkossa perjantaina 27.11.2015 klo 18.00
Rovaniemen ev.‐lut kirkossa lauantaina 28.11.2015 klo 15.00

Oulussa Pyhän Luukkaan kappelissa sunnuntaina 29.11.2015 klo 13.00

‐ Tutkijatohtori Maria Takala‐ Roszczenko kertoo väliajalla 
laulujen historiasta

‐ Konserttien ohjelmassa ortodoksisia joululauluja
‐ Ortodoksisella kamarikuorolla on meneillään 20‐v. juhlavuosi

‐ Kuoron levyjä on myytävänä ovella
‐ Kuoroa johtaa Dir.cant. Juhani Matsi

Ohjelma 10€, kirkkoon on vapaa pääsy.

Tiedustelut: 0500‐962700 www.ortodoksinenkamarikuoro.fi 
TERVETULOA!

Kristinoppileiri kesällä 2016

Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää vuonna 2001 syntyneille nuoril-
le kristinoppileirin 17.–23.7. Koortilan leirikeskuksessa Muhoksella

(Koortilantie 30, 91500, Muhos).

Leiri alkaa sunnuntai-iltana 17.7. ja päättyy lauantaina 23.7. 
Päätösliturgia toimitetaan Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 

(Torikatu 74) sunnuntaina 24.7. klo 10.

Kriparin ohjelmaan kuuluu ortodoksisuuteen tutustumista, jumalan-
palveluksia, keskustelua ryhmissä, leikkejä ja pelailua sekä mukavaa 

yhdessäoloa. Osallistumismaksu on seurakunnan jäsenille 100 euroa/hlö. 
Maksu sisältää täysihoidon (ruokailut ja majoitus).

Ilmoittautuminen leirille (nimi, syntymäaika, yhteystiedot) viimeistään 
30.3. sähköpostitse osoitteeseen oulu@ort.fi  / 044 5115 741.

Tarkempi infotilaisuus kriparista järjestetään nuorille ja heidän huol-
tajilleen keväällä 2016. Infotilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu 

ilmoittautuneille.

Tervetuloa Oulun ortodoksisen 
seurakunnan nuorteniltoihin!

Nuortenillat pidetään kerho-
huoneella joka kuukauden 1. 
perjantaina klo 17–21, joskus 
myöhempäänkin. Luvassa on 
siis kiireetöntä yhdessäoloa pe-
lien, leffojen, keilaamisen, ym. 
yhdessä tekemisen merkeissä. 
Iltoihin sisältyy lyhyt rukous-
hetki, ja aina on tarjolla myös 
herkullista purtavaa. Välillä 
teemme herkkuja (pitsaa jne.) 
itsekin.

Syksyn perjantai-illat ovat 4.9., 
2.10., 6.11.ja 4.12.

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

Myös perinteinen leffayö on 
tulossa, josta lisätietoa ensim-
mäisessä illassa.

Kempeleen Tiistaiseuran 30-vuotisjuhla sunnuntaina 4.10.

Oulun ortodoksisen seurakunnan tiloissa (Torikatu 74) – klo 10 piispallinen 
liturgia – klo 12 ruokailu – klo 13 päiväjuhla, mukana mm. PSHV:n 

toiminnanjohtaja Sergius Colliander. Lämpimästi tervetuloa!
Mahdolliset muistamiset tiistaiseuran tilille: OP FI70 5741 3620 0415 55
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OULUN SEURAKUNTA 

KATEDRAALIN UUSI KUORO
Oulun uusi kuoro kokoontuu harjoituksiin 
torstaisin klo 18.30-20.00 seurakuntasalilla 
(Torikatu 74). Harjoituksissa lauletaan 
jumalanpalvelusmusiikkia, ja ensimmäisen 
kerran kuoro laulaa liturgian katedraalissa 
sunnuntaina 11.10. Kuoroharjoitusten ajan 
kerhohuoneessa on lapsiparkki.
Tällä hetkellä kuorossa on 12 jäsentä, 
mutta mukaan mahtuu lisää – koelauluja 
järjestetään koko syyskauden ajan! Il-
moittaudu rohkeast i koelauluun: kanttori 
Juhani Matsi, puh. 044-5115743, juhani.
matsi@ort.fi 

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 12.00-13.30 Oulun seurakuntasa-
lissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 
Kirkkolaulupiirissä lauletaan helppoja 
kirkkoveisuja, pyhiinvaeltajien lauluja ja 
kansanlauluja. Viikolla 43 ei ole kirkkolau-
lupiiriä. Ryhmän vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi.

LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00-18.00 kerhohuoneessa. Kuorossa 
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja las-
tenlauluja. Lastenkuoroa johtaa kanttori 
Helena Matsi, puh. 044-5115 748, helena.
matsi@ort.fi . Teudor-karhu ja Helena 
toivottavat kaikki lapset mukaan kivaan 
toimintaan!

KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu syksyllä 2015 keskiviikkoisin 
klo 18.00 ehtoopalveluksen jälkeen Oulun 
seurakuntasalilla (Torikatu 74) seuraavasti:
- ke 14.10. Joni Skiftesvik: «Valkoinen 
Toyota vei vaimoni»
- ke 18.11. Tove Jansson: «Muumilaakson 
marraskuu»
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustele-
maan illan kirjasta. Piirin vetäjänä on isä 
Tuukka Rantanen. 

TIISTAISEURAT
Kempeleen tiistaiseura kokoontuu ti 
27.10. klo 18.30 Raija Ilorinteen ja Alpo 
Kukkolan kodissa, (Ristisuontie 13, Kem-
pele), ti 24.11. klo 18.30 Arja Lähteenkiven 
kodissa, (Tiilipellontie 4 B 9, Kempele), to 
17.12. klo 18.30 joulunvalmistusjuhla Heljä 
Rahikkalan kodissa, (Kokkokankaantie 125, 
Kempele). Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala p. 
040 5181 071, helja.rahikkala@gmail.com

Martinniemen tiistaiseura kokoontuu ti 
29.9 klo 17.30 Kolehmaisella (Ossauksentie 
8 A 1),
ti 27.10. klo 17.30 Jämsällä (Huvipolku 13), 
ke 25.11. klo 17.30 joulunvalmistusjuhla 
(Kellon ev.lut srk-koti). Lisätietoja pj. Raili 
Kolehmainen p. 040 725 5535

Meri-Lapin tiistaiseura kokoontuu 7.10. 
klo 16 Kemin kulttuurikeskuksen historial-
liseen museoon Laitakari-näyttelyyn. Myös 
Aleksi Suistion Laitakari-aiheiset taulut 
ovat esillä musiikkikirjaston puolella. Klo 
18 paluu kirkolle ehtoopalvelukseen ja 
tiistaiseurailtaan. Muut kokoontumiset 
11.11. ja 2.12. klo 18 Kemin ort. kirkolla 
Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, puh.050-
3556580. kerttu.junnonen@gmail.com

Oulun tiistaiseura kokoontuu tiistaisin 
klo 17 seurakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu) 
seuraavasti: 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. 
sekä mahdollisesti 15.12. Lisätietoja, pj. 
Ahti Pyörnilä, ahti.pyornila@saunalahti.fi , 
p. 050 3826 669

Raahen tiistaiseura kokoontuu Raahen 
rukoushuoneella (Brahenkatu 2) ti 6.10. klo 
18, ti 3.11. klo 18, ti 8.12. klo 18. Lisätietoja 
pj. Lea Kuusirati p. 0400 205 942.

OULUNSEUDUN IKONIMAALA-
RIT, SEURAKUNNAN IKONIPIIRI JA 
POSLIINIMAALAUSKERHO
ovat aloittaneet syyskauden toimintansa. 
Katso lisätiedot seurakunnan nettisivuil-
ta: oosrk.fi /kerhot-ja-toimintapiirit

PERHEKERHO 
kokoontuu Oulun seurakuntakeskuksessa 
(Torikatu 74) torstaisin klo.9.30‐11.30. 
Kerho on
tarkoitettu lapsille, heidän vanhemmille, 
isovanhemmille, kummeille ja muille 
läheisille. Ohjelmassa rukoushetki,
tarjoilua, leikkejä ja aikuisille mielenkiin-
toisia keskusteluja. Tiedustelut; kanttori 
Helena Matsi p.0445115748

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

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

MERI- LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakun-
tasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin 
seuraavina päivinä 2.9. 9.9. 23.9. 7.10. 
21.10. 4.11. 18.11. klo.16- 18.00

KATEKUMEENIKURSSI 2015–2016
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille tai kirkkoon 
liittymistä harkitseville kokoontuu 
ehtoopalveluksen jälkeen joka toinen 
torstai kello 18.00 Pyhän Kolminaisuuden 
katedraalissa Oulussa. Mukaan voi 
liittyä myös kurssin alkamisen jälkeen, tai 
halutessaan voi osallistua vain tiettyihin 
iltoihin. Lisätiedot: isä Tuukka Rantanen, p. 
044 5115 744. tuukka.rantanen@ort.fi 
Syksy 2015
to 24.9. Aloitus: jumalanpalvelukset ja 
kirkkotila, jumalanpalvelustavat
to 8.10. Ortodoksisen uskon pääpiirteitä ja 
ihmiskuva
to 22.10. Yleisesitys ortodoksisesta kirkosta 
Suomessa ja maailmalla
to 5.11. Ikonit ortodoksisessa kirkossa
to 19.11. Raamattu ja traditio
to 3.12. Ortodoksinen kirkkomusiikki
Kevät 2016
to 7.1. Ortodoksinen kirkkovuosi
to 21.1. Sakramentit eli kirkon pyhät 
toimitukset
to 4.2. Paasto ja rukous
to 18.2. Katumus ja mielenmuutos
to 3.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys
la 19.3. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon 
liittyville Lasaruksen lauantain liturgiassa

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI 
tiistai klo 18.00-20.30, kerhohuone
Oulun ortodoksinen seurakuntakeskus, 
(Torikatu 74). 29.9., 20.10.,  3.11.,  17.11.,  
1.12. Vastuuhenkilö Johannes Mäntymäki, 
puh. 040 410 2882. 

MAISTAKAA JA KATSOKAA, 
KUINKA HERRA ON HYVÄ
Kirkon uskoa ja elämää syventävä ja
kertaava esitelmä- ja keskustelu-
seminaari
Vastuuhenkilö Johannes Mäntymäki, 
puh. 040 410 2882. Tarkoitettu kaikille 
ortodokseille, jotka haluavat harjoittaa 
aivojumppaa pyhien asioiden äärellä.  
Tiistai klo 18.00-20.30, sali
Oulun ortodoksinen seurakuntakeskus, 
juhlasali (Torikatu 74)
13.10.  Millainen on ortodoksinen käsitys 
Jumalasta? 27.10.  Kristuksen Kirkko - mitä 
se on? 10.11.  Opetuslapseus, ortodoksi-
nen ihmiskuva.  4.11. Hyveet ja paheet. 
8.12. Nikealais-konstantinopolilainen 
uskontunnustus
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IKUINEN MUISTO

Toimituskiellossa olevan Muhoksen 
tšasounan pihalla sijainnut Karjalaan jää-
neiden vainajien muistomerkki siirrettiin 
paikkakunnan ortodoksiseen kalmistoon.

– Jatkosodan jälkeen vuosien 1946-
48 aikana Muhokselle muutti noin 
800 siirtokarjalaista Neuvostoliitolle 
menetettyjen pitäjien alueelta. Heti tu-
lovuosien aikana perustettiin Muhoksen 
Karjalaseura karjalaisten yhdyssiteeksi se-
kä karjalaisen kulttuurin ja taloudellisen 
aseman tukemiseksi. Kun karjalaiset läh-
tivät evakkotielle kesällä 1944, jäi osa 
heimosta Karjalaan kalmoikumpujen 
alle. Muhokselle muuttaneet karjalaiset 
halusivat muistaa kotimultiin jääneitä 
rakkaita vainajiaan. Niinpä Karjalaseura 
käynnisti vuonna 1958 kansalaiskeräyksen 
muistomerkin hankkimiseksi Karjalaan 
jääneille vainajille. Muistomerkki paljas-
tettiin vuonna 1959 juhlallisin menoin 
neljä vuotta aiemmin käyttöön vihityn 
tšasounan pihalla.  

Muistokivipaadessa on seuraava teksti: 
”Kotimultahan jäivät rakkaaseen/ Suku-
polvet töineen ja toiveineen/  Mut uskon 
ristin ja kanteleen/  He lahjaksi jättivät 

lapsilleen”  Karjalaan jääneiden vainajien 
muistolle,   Muhoksen Karjalaiset r.y. 1959

Pertti Marttinen

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki siirrettiin Muhoksella

”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa 
lähteä”….  Ystäväni Veijo kertoi lähes kak-
si vuotta sitten minulle ja monille muille 
juhlivansa 80-vuotispäiväänsä, ikään kuin 
tietäen saavansa kulkea vielä siihen asti ys-
täviensä joukossa. Nyt jälkikäteen tuntuu, 
että Jumala oli Veijolle asiasta puhunut: 
kun 80 vuotta täyttyisi olisi ystävämme val-
mis lähtemään. Hän jätti paljon jälkeensä, 
minulle myös monia ikuisia muistoja lap-
suudestani Laitakarin saarelta. Tässä niistä 
yksi talvelta 1952.

Yön aikana oli satanut paksuhko 
ensilumi. Meillä kaikilla Laitakarin pik-
kupojilla oli potkukelkat ja niiden eteen 
köytettynä puiset lumiaurat. «Pojat, se 
on sitten aurausurakan aika», sanoi joh-
tajamme Veijo. Hän oli hiukan meitä 
vanhempi ja tiesi asioista paremmin kuin 
me pienemmät.

Veijo oli jo aiemmin kävellyt merkit 
jäälle. Saimme häneltä ohjeet, ja pärinä 
työssä oli kova, kun «aura-autot» lähtivät 
liikkeelle. Kelkka auroineen luisti hyvin, ja 
pakkaslumeen avautui tie jota johtajamme 
Veijo tarkoin tarkasteli, määräten milloin 
minkäkin kuljettajan levennystä tekemään. 
Räkäpiikit roikkuivat nenistä, ne pyyhkäis-
tiin puseron hihaan. Lopulta nälkä kutsui 
meidät koteihimme.

Veijon luona vieraillessa muistelimme 
usein Laitakaria. Hänellä oli terävä muisti 
ja lähtijälle toivotus: ”Martti, minä rukoi-
len sinun puolestasi”. Nyt nuo voimakkaan 
ja uskollisen esirukoilijan rukoukset jat-
kuvat puolestamme taivaassa. Ollos iäti 
muistettu!

Martti Takalo

Alidiakoni

Kemin kirkon isännöitsijä 

Veijo Isola 20.7.1935 – 30.7.2015

Kuva: Tuukka Rantanen
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Ristisaatto Pudasjärven praasniekassa 23.8. 
Kuva Maarit Paakkola

Tornion kirkon praasniekkaa vietettiin 

kesäkuussa. 
Kuva Miia Rantanen

Muhoksen ekumeeninen praasniekka

lauantaina 8.8.2015.
Kuva: Pertti Marttinen

Paimen Sanomien lukijoille
Tervehdin lämpimästi kaikkia Paimen Sanomien lukijoita. 

Olen lukenut lehteänne tarkasti myös nykyisinä eläkevuosinani ja 
iloinnut sen myönteisestä kehityksestä. Uskon, että monet jakavat 

saman näkemyksen Oulun laajan hiippakunnan alueella, jossa oman 
kirkon lehden saapuminen postin mukana on päivän tärkein asia.

Muistelen kiitollisuudella välitöntä ystävällisyyttä ja luottamusta, jota 
sain joukossanne kokea Oulun vuosien aikana. Toivotan uudelle 

esipaimen Elialle, papistolle ja uskollisille seurakuntalaisille terveyttä ja 
pitkää ikää, iloa edustaa maailmalaajuista ortodoksista kirkkoa 

myös kaukana pohjolassa.

+ Metropoliitta Panteleimon

Sydämelliset kiitokset
KP Metropoliitta Elialle, Oulun ortodoksiselle seurakunnalle, Kristuk-
sessa rakkaille Oulun ja Lapin seurakuntien jäsenille ja kaikille Teille, 

jotka muistitte minua rukouksissanne täyttäessäni 70 v.
isä Raimo Kiiskinen

Isä Markolle, isä Tuukalle, Oulun ortodoksisen seurakunnan henkilö-
kunnalle, Oulun ortodoksisen hiippakunnan henkilökunnalle, Oulun 
tiistaiseuralle, Oulun seudun Salmi‐kerholle, Pohjois‐Viena‐seuralle, 

Oulun Karjalaseura ry:lle sekä kaikille sukulaisilleni, ystävilleni, juhlan 
järjestäjille, esiintyjille ja kirkkovieraille, jotka muistitte minua 

niin monin eri tavoin juhlapäivänäni.
Meeri Karhatsu
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VAASAN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
keskiviikkoisin klo 11–14.

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

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

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

Kirkkoherran tervehdys

Uuden kirkkovuoden 

käynnistyttyä

Näinä pimenevinä syksyn iltoina meillä on 
seurakunnassamme monta aihetta kiitokseen. 
Turvapaikanhakijoita tuli Vaasaan alkusyksystä 
paljon ja tähän haasteeseen pyrimme vastaa-
maan parhaamme mukaan. Solmimme uusia 
kontakteja paikallisten toimijoiden kanssa, löy-
simme uusia yhteistyömuotoja ja aloitimme uutta 
toimintaa. Syksyn kuluessa seurakuntamme dia-
koniatyö on löytänyt yhä uusia toimintamuotoja.

Seurakunnassamme on saatu tänä vuon-
na moni projekti päätökseen ja niistä isoin on 
seurakuntasalimme remontti. Kustannuksiltaan 
kyseessä oli iso investointi mutta oli jälki sen mu-
kaistakin. Salin avajaisia juhlittiin 13. syyskuuta 
kun esipaimenemme siunasi salin käyttöömme. 
Kokkolan rukoushuone sai uuden maalipinnan 
ja Vaasan kirkossa saatettiin päätökseen monia pitkään suunniteltuja korjauksia.

Jumala on siunannut pientä yhteisöämme monilla ihmisillä, jotka pyyteet-
tömästi auttavat ja uhraavat aikaansa yhteiseksi hyväksemme.  Ilman lukuisia 
vapaaehtoisia moni seurakuntamme toiminto lakkaisi. Suokoon Jumala heille 
kaikille voimia hyvään työhön!

Entä loppuvuoden suunnitelmat? Valtuuston vaalit ovat seurakuntamme seu-
raava iso tapahtuma. Olemme saaneet monta hyvää ehdokasta vaaleihin ja nyt 
on äänestäjien vuoro vastata. Toivottavasti tapaan mahdollisimman monen teistä 
vaaliuurnilla marraskuun alussa kun käytätte äänioikeuttanne vaaleissa! Tämän 
vuoden puolella valtuustollemme tulee myös päätettäväksi toisen papin toimen 
perustaminen Vaasan ja Oulun seurakunnan yhteiseen käyttöön.

Suurin haaste kuitenkin on löytää kilvoituselämme yhä uudelleen. Se syn-
tyy nöyrtymisestä ja katumuksen sakramenttiin osallistumista. Siksi kutsun 
teitä kaikkia osallistumaan joulupaastoon synnintunnustukselle osallistumalla.  
Takaan teille, että tämän mielenmuutoksen jälkeen Herramme syntymäjuhlan 
merkitys avautuu uudella tavalla meille!

Ville Kiiveri

kirkkoherra

VAASAN SEURAKUNTA  
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KOKKOLA

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

Su 18.10. klo 10 liturgia
Su 8.11. klo 10 liturgia. Valtuuston vaalien 
 äänestys.
Su 22.11. klo 10 liturgia, 
Su 13.12. klo 10 hetkipalvelus, kirkko-
 kahvit ja opintopiiri
Su 20.12. klo 10 liturgia

PIETARSAARI

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

la 31.10 klo 10 liturgia, Karjalan 
 valistajien juhla 
su 8.11. klo 14 rukoushetki ja valtuuston 
 vaalien äänestys
su 29.11 klo 10 liturgia

NÄRPIÖ

Luteriska församlingshem
Kyrkotåget 2A, Närpes

31.10 klo 10 liturgi på svenska

VAASA

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

LOKAKUU
la 3.10 klo 18 vigilia 
su 4.10 klo 10 hetkipalvelus
la 10.10 klo 18 vigilia 
su 11.10 klo 10 liturgia
la 17.10 klo 18 vigilia 
su 18.10 klo 10 hetkipalvelus 
ke 21.10 klo 18 akatistos (Kazanin ikonin 
 kunniaksi) 
pe 23.10 klo 8 Jaakobin liturgia
pe 23.10 klo 18 akatistos (Kaikkien 
 murheellisten ilo)
la 24.10 klo 18 ehtoopalvelus
su 25.10 klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Lauran taitelijajuhlat  
pe 30.10 klo 18 vigilia, Karjalan valistajien 
 juhla
la 31.10 ehtoopalvelus 

MARRASKUU 
su 1.11 klo 10 liturgia, radiointi. 
 Valtuuston vaalien äänestys alkaa. 
la 7.11 klo 18 vigilia
su 8.11. klo 10 hetkipalvelus 
pe 13.11. klo 8 liturgia, Johannes 
 Krysostomoksen muisto
la 14.11 klo 18 vigilia 
su 15.11. klo 10 hetkipalvelus 
su 15.11. klo 15 rukoushetki. Valtuuston 
 vaalien t ulos. 
pe 20.11. klo 18 vigilia, Jumalansynnyttä-
 jän temppeliin tuominen

la 21.11 klo 9 liturgia, Jumalansynnyttä-
 jän temppeliin tuominen
la 21.11 klo 18 vigilia 
su 22.11. klo 10 hetkipalvelus
to 26.11 klo 18 akatistos (Ennusmerkin 
 ikoni)
la 28.11 klo 18 vigilia
su 29.11. klo 10 hetkipalvelus

JOULUKUU
la 5.12 klo 18 vigilia, Vaasan kirkon 
 praasniekka
su 6.12 klo 10 vedenpyhitys, ristisaatto ja 
 liturgia. Lasten Nikolaos-juhla
la 12.12 klo 18 vigilia
su 13.12. klo 10 hetkipalvelus 
la 19.12 klo 18 vigilia 
su 20.12. klo 10 hetkipalvelus

LAPUA

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

pe 16.10. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri 
la 7.11 klo 18 ehtoopalvelus. Valtuuston 
 vaalien äänestys. 
su 15.11 klo 10 liturgia, Joulupaasto alkaa 
pe 20.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Jumalansynnyttäjän temppeliin-
 tuominen (maallikkopalvelus)
su 13.12 klo 10 liturgia
ma 14.12. klo 17 ehtoopalvelus 
 (maallikkopalvelus)

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

Kesän 2015 Kripari 
Kuva: Vaasan seurakunnan 

arkisto

Kiitän
lämpimästi

KP Metropoliitta Eliaa, i. Ville Kiiveriä ja 
Vaasan seurakuntaa saamastani piispallisesta 

siunauskirjasta.

Jaana Welling
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SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI VAASAN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 1.-15.11.2015.

Vaasan ortodoksisessa seurakunnassa 
toimitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaali valtuuston toimikaudelle 2016-2019 
seuraavasti:

Vaasassa Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
(Nikolainkuja 1) sunnuntaina 1.11.2015 klo 
12.00-13.00 
Lapuan rukoushuoneessa, Koulukatu 7), 
lauantaina 7.11.2015 klo 18.30-19.15 
Kokkolan rukoushuoneessa (Katariinankatu 
3) sunnuntaina 8.11.2015 klo 11:30-12:30 
Pietarsaaren rukoushuoneessa (Narsikatu 2) 
sunnuntaina 8.11.2015 klo 14:00-14:45.

Valtuuston vaalien äänestystulos julkaistaan 
Vaasan Pyhän Nikolaoksen kirkossa sun-
nuntaina 8.11. klo 18 ja asetetaan nähtäville 
seurakunnan ilmoitustaululle ja nettisivuille. 
Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja 
valitusosoituksineen asetetaan nähtäville 30 
päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle 
kirkkoherranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan yhdeksän 
(9) jäsentä. Seurakunta muodostaa yhden 
vaalialueen.

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamus-
toimeen on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 

jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Vaasan 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaasan ortodoksisen seurakunnan 
vaalilautakunta on laatinut ehdokasluettelon 
ja arponut ehdokkaiden numerot 17.9.2015 
pitämässään kokouksessa seuraavasti:

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALISSA:

nro 14 Paula Ala-Ikkilä, Kauhajoki
nro 21 Anja Anttila, Kuortane
nro 7 Tanja-Maria Davidov, Vaasa
nro 10 Simo Haavisto, Vaasa
nro 6 Karl Hamberg, Maalahti
nro 16 Markus Happo, Kuortane
nro 3 Pirkko Kivistö, Kokkola
nro 9 Irma Koskela, Lapua
nro 17 Mari Kroter, Seinäjoki
nro 11 Marjaana Latvala, Kurikka
nro 8 Leena-Maija Lindberg, Pietarsaari
nro 12 Kaisu Meidzof, Vaasa
nro 19 Irina Mäkisalo, Kauhajoki
nro 20 Suzana Ojalainen, Vaasa
nro 5 Riikka Paakkunainen, Vaasa
nro 4 Elena Pellas, Mustasaari
nro 18 Leif Sandvik, Pietarsaari
nro 13 Eeva Simons, Vaasa 
nro 2 Janika West-Rannanpää, Vaasa
nro 15 Robert Witting, Vaasa

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa 
on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merki-
tyllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2015 on 
täyttänyt 18 vuotta. Äänioikeutta käytetään 
siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 17.9.2015. 

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyk-
senä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää 
enintään niin monta vaalialueensa jäsentä 
kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä 
valtuustoon. Valituiksi tulevat yhdeksän (9) 
eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänioikeut-
taan saa seurakunnan jäsen käyttää vain hen-
kilökohtaisesti ja tarvittaessa henkilöllisyys 
on varauduttava todistamaan kuvallisella 
henkilökortilla..

Vaasassa 18.9.2015

Ville Kiiveri
kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

Pietarsaaren praasniekka heinäkuussa.
Kuva: Maria Sundkvist.

Kasteliturgia Vaasassa.
Kuva: Pirjo Leino

Liturgia piispan kotitsasounassa Harrströmissä.
Kuva: Vaasan seurakunnan arkisto
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TOIMINTAA KOKKOLASSA
Kokkolan tsasounan osoite: Katariinankatu 
3.
Pyhien Simeonin ja Hannan tsasounan 
toiminta pyörii lähinnä vapaaehtois- ja 
talkoovoimin. Tule mukaan tekemään 
yhdessä asioita Jumalan kunniaksi.

Toimintakalenteri syksyksi 2015
su 11.10. klo 10 hetkipalvelus, kirkkokahvit, 
aikuisten opintopiiri ja lastenkerho 
la 14.11. klo 10 tsasounan joulusiivous
Su 13.12. klo 10 hetkipalvelus, kirkkokahvit, 
aikuisten opintopiiri ja lastenkerho
Muut jumalanpalvelukset Kokkolassa löyty-
vät seurakunnan jumalanpalveluslistasta.
Lisätietoja tsasounan isännöitsijältä Pirkko 
Kivistöltä puh. 040 668 2994

TOIMINTAA LAPUALLA
Lapuan rukoushuoneen osoite: Koulukatu 
7.
Ortodoksiapiiri Lapualla
Lapualla aloitetaan tänä syksynä ortodok-
siapiiri jota vetää isä Ville. Piiri kokoontuu 
seuraavan kerran Lapuan rukoushuoneessa 
perjantaina 16.10 klo 17. Ortodoksiapiirin 
aluksi toimitetaan ehtoopalvelus ja sen jäl-
keen käsitellään ortodoksista uskoa tämän 
päivän maailmassa. Tähän opintopiiriin 
ovat kaikki tervetulleita! Lisätietoja isä Ville 
p. 040 962 0063

TOIMINTAA VAASASSA
Seurakuntasalin osoite: Koulukatu 45, 
Vaasa
Kirkon osoite: Nikolainkuja 1, Vaasa
Miesten kokkikerho
Keittiömestari Jari Wikman aloittaa Vaasan 
seurakuntasalilla miehille suunnatun kok-
kikerhon. Kerho kokoontuu kerran kuussa. 
Kerho alkaa suunnittelukokouksella, missä 
pohditaan mitä kirkkovuoden mukaista 
ruokaa tehdään ja milloin kokoonnutaan.
La 3.10. klo 16 on Kokkikerhon suunnitte-
lukokous
La 10.10. klo 14 on ensimmäinen 
kokkauskerta.
Mukaan voi vielä ilmoittautua kanttori-
Lauralle sähköpostitse laura.aho(at)ort.fi . 

PALAVA PENSAS -OPINTOPIIRI
Aikuisten opintopiiri Palava Pensas 
kokoontuu tiistaisin klo 19 seurakun-
tasalilla. Opintopiirissä keskustellaan 
kirkon opetuksesta. Piiri on avoin kaikille. 
Opintopiirin vetäjänä toimii TM Simo 
Haavisto, haaviston.simo(at)gmail.com/040 
7070 678

LUKUPIIRI
Tervetuloa jutustelemaan ja kuuntelemaan 
lyhyitä kertomuksia, pakinoita, satuja ja 
tositarinoita elämän moninaisuudesta. 
Lukupiiri kokoontuu seurakuntasalilla joka 
toinen torstai 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 
26.11. ja 10.12. klo 14-15.30. Lukupiirin 
vetäjänä toimii Reija Haavisto. 

KÄSPAIKKA JA TEKSTIILIKERHO
Pyhän Nikolaoksen kirkon tekstiilikerho 
aloittaa toimintansa. Tervetuloa tekemään 
kirkkotekstiilejä sekä käsitöitä myyjäisiin ja 
kirkon pieneen Nikolaos-kauppaan. Teks-
tiilikerho kokoontuu seurakuntasalilla joka 
toinen torstai 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 
3.12. ja 17.12. klo 18.45-21.00. Tekstiiliker-
hon vetäjän toimii Reija Haavisto. 

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKON KUORO
Kirkkokuoro kokoontuu torstaisin 
ehtoopalveluksen jälkeen eli n. klo 18.45 
pyhän Nikolaoksen kirkossa. Kaikki uudet 
ja vanhat kuorolaiset ovat tervetulleita. 
Kirkkokuoroon haluavalta täytyy löytyä 
musiikkikorvaa ja lauluääntä. Kuoroa 
johtaa kanttori Laura Aho, laura.aho(at)ort.
fi  / 0206 100 497

HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT 
17.10.
Vaasan ortodoksisella seurakunnalla on 
Vaasassa oma hautausmaa. Seurakuntam-
me hautausmaalla ei ole omaa hoitajaa, 
siksi tarvitsemme apua. Puhdistamme 
talkoilla hautausmaan syksyn lehdistä. 
Talkoot pidetään la 17.10. klo 13 alkaen. 
Tarjolla on kahvia ja pikkusuolaista sekä 
mukavaa seuraa. Seurakunnalta saa lai-
naksi haravan ja työhanskat. Hautausmaan 
sijaitsee Ristinummen takana: Kappelimä-
entien, Lumivaarantien ja Vesilaitoksentien 
T-risteyksessä. 

JOULUPAASTO ALKAA
Jouluun valmistautuminen alkaa 
kirkossamme 15.11. ja erityisesti tästä 
päivästä lähtien otetaan vastaan katumuk-
sen sakramentille. Ota yhteyttä isä Villeen 
(p. 040 962 0063) ja sovi ajasta Vaasaan, 
Kokkolaan, Pietarsaareen ja Lapualle. Ajat 
sovitaan mieluusti jumalanpalvelusten 
yhteyteen. 

MAAHANMUUTTAJATAPAHTUMA LAU-
ANTAINA 21.11. VAASASSA
Seurakunta järjestää maahanmuuttajata-
pahtuman Vaasassa 22.11. Toimitamme 
aamulla liturgian kirkossa klo 9 ja tämän 
jälkeen ruokailemme seurakuntasalilla. 
Ruokailun jälkeen vierailemme Pohjan-
maan museossa Koulukadulla jossa on 
opastettuja näyttelykierroksia ja ohjattua 
toimintaa lapsille. Kahvi/teetarjoilu. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Arja Sigfrids 
p. 040 7552 923.

PYHÄ LAULU 27.-29.11.
Pyhä laulu –kurssi pidetään pyhän 
Nikolaoksen kirkossa 27.-2 9.11. Opettajan 
toimii Pia Skibdahl. Lisätietoja kurssista 
löytyy Vaasan ortodoksisen seurakunnan 
nettisivuilla os. www.vaasaort.fi  lokakuusta 
lähtien. 

NIKOLAOKSEN KIRKON JOULUSIIVOUS 
5.12.
Kirkkoa pidetään siistinä vapaaehtois- ja 
talkoovoimin. Pyhän Nikolaoksen kirkko 
siivotaan joulukuntoon lauantaina 5.12. klo 
10 alkaen. Tervetuloa!

LASTEN NIKOLAOSJUHLA 6.12.
Juhla alkaa klo 10 liturgialla pyhän 
Nikolaoksen kirkossa. Liturgian jälkeen siir-
rymme seurakuntasalille kirkkokahveille. 
Ohjelmassa on laulua ja iloista puuhaa sekä 
Aaronin Parta -pöytäteatteriryhmän esitys.

NIKOALOKSEN KIRKON JOULUMYYJÄI-
SET 12.12.
Lauantaina 12.12. klo 10-15 joulumyyjäiset 
seurakuntasalilla. Tule tekemään löytöjä! 
Jos haluat tulla myyjäksi tai tehdä leivon-
naisia/käsitöitä myyjäisiin ilmoita asiasta 
kanttori-Lauralle sähköpostitse laura.aho@
ort.fi .
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Tervetuloa pikalomalle kreikkaan

Zeppelin :
zeppelin@crecian.fi

Kauppakeskus Zeppelin
044 700 4002

www.crecian .fi

Oulu:
crecian@crecian.fi

kirkkokatu 55
08 3111 555

Rio Bravo Zeppelin
044 7004 002

zeppelin@riobravo.fi

Rio Bravo Oulu
044 7004 004

oulu@riobravo.fi

www.riobravo.fi

Ravintola Rio Bravo
Kauppakeskus Zeppelin

Tervetuloa hauskaan ja rentoon 
meksikolaiseen tunnelmaan!

Tue Lähi-idän kriisin uhreja

Osallistu Filantropian Syyria-keräykseen: 
FI08 5480 0520 0345 94, viite 12221.

Lahjoita kansainväliseen diakoniatyöhön: 
FI63 5480 0520 0164 35, viite 12276.

www.fi lantropia.fi 

Keräyslupa 2020/2013/3595. 1.1.2014–31.12.2015. 
Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen

 sMBR Oy

Pitkäaikaisella 

kokemuksella mm. :

• perukirjat, 

• perinnönjaot, 

• testamentit ym.

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU

 Puh. +358 400 693 806

www.heikkikukkonen.com
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Paimenen palveluksessa

Näillä näkymin Paimen Sanomissa 
aloittaa uusi toimitus ensi numerosta 
lähtien. Millaisia terveisiä lähetät heille?
– Lehden kehittämistyön edistäminen ja 
toimituslinjauksien kunnollinen tuulet-
taminen ovat olleet pitkään toiveissani. 
Silläkin tiellä on päästy liikkeelle. Lehti 
on nyt hyvässä nosteessa ja tuntuu mu-
kavalta antaa tulevalle toimitusväelle 
perinnöksi hyvä prosessi. Eväiksi voi-
sin jättää oman iskulauseeni, jota olen 
koettanut noudattaa kirkollisessa media-
työssä: ”Kerro ja analysoi ajan ilmiöitä 
mutta seuraa ainoastaan Kristusta.” 

Millaisia ovat omat suunnitelmasi tästä
eteenpäin?
– Kauan aikaa sitten aloittamani teolo-
gian opinnot joutuivat eräässä elämäni 
vaiheessa niin kylmien tuulien riepo-
teltaviksi, että ne ajautuivat hehkuville 
hiilloksille. Olen matkani varrella muun 
muassa saattanut molemmat vanhempani 
haudan lepoon. Viimeksi isäni, jouluna 
2014. Olen nyt yrittänyt saada opintoi-
hini uudelleen eloa ja keskityn niiden 
määrätietoiseen loppuun saattamiseen.

Iloa ja voimia opintoihisi – ja 
lämpimät kiitokset vuosien uupumat-
tomasta uurastamisesta Kirkon ja 
 Oulun hiippakunnan hyväksi!

Haastattelu ja kuva: 

Tuukka Rantanen

Millaisin miettein katsot taaksepäin
”tuplasihteerin” tehtäviin?
– Eläkkeelle jääneen esipaimenen, 
metropoliitta Panteleimonin 
kaitsenta-aikana hän toimi myös Paimen-
Sanomien päätoimittajana. Hän integroi 
hiippakuntasihteerin toimenkuvaan 
Paimen-Sanomien toimitustyön. Tehtävät 
tukivat toisiaan. Samalla saatoin hyödyn-
tää aikaisempaa toimituksellista taustaani. 

Hiippakuntasihteerinä pysyin 
kirkollisesti ”ajan hermolla” ja pääsin 
kiinni ensikäden lähteisiin. Opin myös 
tuntemaan laajasti ihmisiä ja priorisoi-
maan kirkollisesti merkittäviä asioita. 
Hiippakuntakanslian työ mahdollisti 
myös monien asioiden ennakoimisen, 
josta oli suuri hyöty lehtityöhön. Juna 
liikkui myös toisinpäin. Lehtityön myötä 
löydettyjä yhteyksiä hyödynnettiin hiip-
pakunnassa. Kun metropoliitta arvosti 
lehtityötä ja antoi vahvan mandaatin sen 
kansliassa toimittamiseen, niin harva edes 
ymmärsi, miten suuren taloudellinen kä-
denojennuksen hiippakuntakanslia antoi 
seurakuntien suuntaan. Teimme suuria 
säästöjä kun toimitustyötä ei tarvinnut 
ostaa erikseen. ”Tuplasihteerin” aika oli 
mukavaa ja työntäyteistä. Hienot muistot. 

Mitkä asiat ovat jääneet erityisesti
mieleesi?
– Ihmiset ovat minulle se tärkein ”juttu”. 
Ei työpisteet, metodit tai tuottavuus-
hypetykset. Erityinen kunnia oli ehtiä 
tutustumaan Nikean metropoliitta Johan-
nekseen. Hänessä yhdistyi, äly, huumori 
ja herrasmiesmäinen käytös. Yksi hupai-
simmista hetkistä puolestaan tapahtui 
Valamon luostarin trapesassa. Vieraina 
olleet kirkolliset delegaatit Kreikasta ja 
Venäjältä innostuivat illallisen yhteydessä 
spontaanisti kilpailemaan keskenään. 

Papiston jäsenet yrittivät laulaa toisiaan 
”suohon”. Nautimme komeasta laulus-
ta ja komiikasta samassa paketissa! 

Harvinaisten tilaisuuksien joukkoon, 
missä sain olla mukana, lukeutui Nivalan 
Karvoskylän tsasounan vihkiminen kir-
koksi. On ollut mukava nähdä myös hyvin 
läheltä eri asteen kirkollisia vihkimyk-
siä, antiminssien käyttöönsiunaamisia, 
reliikkienlahjoitusten vastaanottamisti-
lanteita, sekä tutustua katolisen kirkon 
veljiin. Ekumeenisia yhteyksiä myös 
arvostan. Presidentti Tarja Halosen ta-
paaminen oli myös jännittävä hetki. 

Paimen Sanomat on muuttunut ulkoisesti 
pariinkin otteeseen työrupeamasi aikana. 
Millaisia tuntoja lehtityössä  on ollut?
– Paimen-Sanomien toimitustyössä olen 
toiminut vuodet 2006–2015. Sillekin 
tielle mahtuu monenlaisia asioita. Taka-
vuosina tapahtui muun muassa lehden 
yllättävä taloudellisen tilanteen voimakas 
heikentyminen, jonka lehden hallitus sai 
päättäväisillä säästötoimilla käännettyä 
nousuun. Myös lehden taustayhteisön, 
Paimensanomat ry:n virallistuminen 
yhdistysrekisteriin, kolmenkymme-
nen vuoden julkaisuajan jälkeen, oli 
upea tunne. Samoin digiloikka lehden 
verkkosivujen ja facebookin maail-
maan. Lehti on pienelle hiippakunnalle 
tärkeä yhdysside. Seurakunnat ovat sii-
hen hyvin sitoutuneita. Liikkuessani 
metropoliitta Panteleimonin mukana 
seurakunnissa sain seurakuntalaisilta 
hyvin usein juttuvinkkejä ja palautetta. 
Tein matkojemme yhteydessä myös 
lehtityötä: haastattelin, kuvasin ja sovin 
aineistojen toimittamisesta. Paimen-
Sanomat on pohjoisen ulottuvuuden 
ikkuna myös kirkon ulkopuolelle. 

Johannes Mäntymäki on toiminut vuosia Oulun ortodoksisessa 
hiippakunnassa ”tuplasihteerinä”, eli hiippakuntasihteerinä ja 

Paimen-Sanomien toimitussihteerinä. Ensin mainittu tehtävä on 
jäänyt taakse, ja toimitussihteerin työ päättyy lehden tähän numeroon.


