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Esipaimenen sana

A word from the Bishop

Metropoliitta Panteleimon

Joulun kaipaus

Tiivis ja monipuolinen vii-
konvaihde alkoi perjantaina 
hiippakunnan kirkkoherrojen 
tiivisrakenteisella kokouk-
sella. Paimenet tutustuivat 
kokoustyöskentelynsä ohella 
Kajaanin UPM Kymmenen 
Oy:n tehtaisiin, kuulivat 
poliisin ja rajavartioston 
näköaloja kansainväliseen ri-
kollisuuteen sekä tutustuivat 
maahanmuuttajiin liittyvään 
informaatioon monikult-
tuurisen toimintakeskuksen 
välittämänä.  
    Lauantai aamupäivänä ko-
koontui puolestaan metropo-
liitta Panteleimonin johdolla 
hiippakuntaneuvosto, jonka 
keskeiseksi tehtäväksi muo-
dostui hiippakuntaneuvoston 
ohjesäännön hyväksyminen 
sekä tutustuminen hiippa-
kunnan vuosikertomukseen 
ja tulevan vuoden toiminta-
suunnitelmaan. Metropoliitta 
kertoi toimintasuunnitel-
masta löytyvän laajat lin-
janvedot, jotka seurakuntien 
on syytä ottaa huomioon 
toimintaa luodessaan. 
Kiuruveden seurakunnan 
edustaja Pirkko Kananen 

totesikin hiippakunnallisten 
kertomus- ja suunnitelma 
esittelyjen jälkeen, että juuri 
tämänlaista aineistoa seura-
kuntien neuvostot ja valtuus-
tot tarvitsevat työskentelynsä 
pohjaksi. Eri seurakuntien 
edustajat yhtyivät Kanasen 
ajatukseen. 
    Hiippakunnallisessa 
vuoden 2008 suunnitelmassa 
erityisesti nousi esille lähitu-
levaisuudessa hiippakunnan 
seurakuntajakoa koskeva 
rakenteellinen muutos, joka 
nousee väistämättä esille 
monien muuttuvien tekijöi-
den yhteissummana.  
    Samana päivänä vietet-
tiin myös Pyhien Sergein ja 
Hermanin Veljeskunta ry:n 
järjestämiä hiippakunnallisia 
tiistaiseurapäiviä teemalla 
”Oma kirkko ja maahan-
muuttajatyö.  Metropoliitta 
Panteleimon avasi päivät, 
muistuttamalla, että monet 
ortodoksien vanhemmat tai 
isovanhemmat ovat kokeneet 
siirtolaisuuden. Päivien pää-
puhuja oli Joensuun piispa 
Arseni. Hän totesi, että 
olemme seurakunnissamme 

Hiippakunnan 
toimintasuunnitelma 

seurakuntien työn 
suuntaviivojen 

antajaksi
Pohjoisen talvinen tähtitaivas herättää kiireettömässä katsojassa ihastuksen tunteen. 
Edessä avautuu lukemattomien pienien ja suurten valopisteiden tähtitarha.  Avaruutta 
ja avaruutta!  Ihmisajatus lähtee kulkemaan omia polkujaan. Taivaan ihmeelliset valot 
synnyttävät kaipauksen tunteen. Herää kaipaus, pois jonnekin muualle, kauas. Kunpa 
pääsisi pois arjen ikävästä, harmaista päivistä, irti hankalista lähimmäisistä ja työpaikan 
ahdistavasta ilmapiiristä. Sitten ajatuksiin nousee vanhan joululaulun sanat: Nyt maasta 
taivaaseen päästä voi, jos sydän nöyrä on lapsen, oi. Onko tämä mahdollista?

Kristuksen syntymäjuhlaa – joulua vietetään maassamme suurella juhlallisuudella 
ja myös monin odotuksin. Jouluun varustaudutaan ulkoisesti ja juuri se koetaan usein 
tärkeimmäksi juhlan vietossa. Varataan ruokaa, juomaa ja lahjoja ja murehditaan, jos 
tämä puoli ei ole kunnossa. Monet matkustavat jouluksi kauas ulkomaille. Ylellinen 
juhlinta ei kuitenkaan tuo mukanaan sisäistä rauhaa ja tyydytystä Matkustipa ihminen 
kuinka kauas tahansa, hän ei pääse pakoon omaa sisintään ja rauhattomuuttaan. 
Kaivattua autuuden tilaa ei löydy. Eikä se löydykään mistään ulkoisesta, vaan jostakin 
aivan muualta.

Luukkaan evankeliumissa Vapahtaja sanoo: ”Katsokaa: Jumalan valtakunta on 
sisäisesti teissä.” (Luuk. 17:21) Apostoli Paavali mukaan tämä valtakunta on:  ”…
vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa” (Room.14:17). Sanoissa on 
vastaus ihmisen sisäiseen kaipaukseen hyvästä ja paremmasta. Vain Kristus ja hänen 
valtakuntansa antaa ihmiselle levon ja rauhan ja lopullisen tyydytyksen.

Jouluna maailmaan syntynyt Kristus luo yhteyden maasta taivaaseen. Elämä hänessä 
ja hänen lähellään antaa suuntaa myös arkiseen elämään. Tässä elämänmuodossa minä 
jään toiselle sijalle ja lähimmäinen tulee ensimmäiseksi. Se on yksinkertaista elämää, 
jota siivittää halu palvella toista. 

Vanha sanoma tuodaan eteemme rovasti Aari Surakan runossa Talvipsalmi:

Emme ole otolliset täydelliseen iloon:
kärsimykseen Kristuksen tähden;
mutta opeta meille ilo yksinkertaiseen hyvyyteen
palvelemisen haluun
ihmisenä toiselle ihmiselle. 

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa ja uutta Herran vuotta 2008

Kajaanin seurakunta oli hiippakunnallisen 
huomion keskipisteessä 16.-18.11.2007. Noina 
päivinä Kajaanissa pidettiin hiippakunnalliset 
tiistaiseurapäivät, hiippakuntaneuvoston ko-

kous sekä piispan ja kirkkoherrojen neuvottelu.

Hiippakunnan piispa ja kirkkoherrat ennen hiippakuntaneuvoston 
kokousta: isä Matti Wallgrén (vas.), isä Jyrki Penttonen, isä Antero 
Petsalo, metropoliitta Panteleimon, isä Raimo Kiiskinen ja isä Pentti 
Hakkarainen. Kuva: Jukka Mäntymäki.

The Nativity of Christ connects Heaven to Earth. Life in Him guides us every day 
and trough every path we are about to walk. In this form of new life my neighbour 
comes fi rst and I, myself, second. 

It is a simple life. The willingness to serve is its point.

Have a joyous feast of Nativity and blessed new year of the Lord 2008.
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Sana tuli lihaksi

uusien haasteiden edessä. 
Euroopan käymistila tuo 
mukanaan muutoksia, jonka 
myötä myös erilaisten kan-
sallisuuksien muuttovirtoja 
ohjautuu myös Suomeen. 
    Päivillä käytti puheen-
vuoron myös itsekin maa-
hanmuuttaja, venäläisten 
maahanmuuttajien parissa 
toimiva pappi Viktor Maksi-
movskij.  Hän muistutti suo-
malaisia siitä, että tärkeintä 
olisi auttaa maahanmuutta-
jaa ymmärtämään uusia ja 
erilaisia asioita. ”Hänelle 
tulee avata ovi ja näyttää 
uusi ympäristö ja maailma. 
Tämä koskee myös kirkon 
elämää.”  Päivien aikana 
oli mahdollisuus osallistua 
myös jumalanpalveluksiin 
sekä Oulun hiippakuntakuo-
ron konserttiin. Tiistaiseura-
päivillä oli runsaasti osallis-
tujajoukko ja se sai runsaasti 
myönteistä palautetta. 
  

Jukka Mäntymäki

Pyhä Raamattu vahvistaa 
totuudeksi, ettei Jumala 
pelkästään luonut maailmaa, 
vaan hän myös pitää siitä 
huolta. Jumala puhuu ihmis-
ille. Uskolliset kuuntelevat 
Jumalan Sanaa ja hyväksyvät 
Sanan elämän ravinnoksi 
ja leiväksi. Koska ihminen 
luotiin Jumalan kuvan mu-
kaan, hänellä on mahdollisuus 
ottaa vastaan Jumalan Sana ja 
elää sen mukaisesti.

Johanneksen evankeliumin 
prologissa Jumalan Sana ei 
ole enää puhetta, vaan hän on 
ihmiseksi syntynyt Jumalan 
Poika. “Sana tuli lihaksi ja 
asui meidän keskellämme. 
Me saimme katsella hänen 
kirkkauttaan, kirkkautta, 
jonka Isä ainoalle Pojalle 
antaa” (Joh. 1:14). Jumalan 
Logos eli Sana tuli lihaksi eli 
ihmiseksi.
    Kirkon usko perustuu 
Kristuksen lihaksitulem-
isen pyhään salaisuuteen. 
Ortodoksisen kirkon elämä 
rakentuu Jumalan ja ihmisen 
ykseydelle. Luomaton ja 
iankaikkinen Jumala yhdistyy 
rakkaudessaan luodun ja 
kuolevaisen ihmisen kanssa. 
Kristus syntyi ihmiseksi 
julistaakseen ihmisille, miten 
elämän pyhyys on todellista 
ja käytännöllistä. 
    Kristus avasi ihmiskunnalle 
mahdollisuuden Jumalan 
tuntemiseen. Hän tuli maail-
maan avatakseen ihmisille 
oven Jumalan valtakuntaan. 
Ihmisen ainutlaatuinen kut-
sumus on muuttaa elämänsä 
ja maailmansa yhteydeksi 
Jumalaan. Jumalan maailma 

eroaa langenneesta maail-
masta, jota pyhät isät kutsuvat 
“kapinaksi” Jumalan val-
takuntaa vastaan. 
    Kristuksen syntymä ei ole 
vuodesta toiseen toistettava 
uskonnollinen tarina. Jumala 
on antanut ihmisille Kristuk-
sen syntymässä lahjan, joka 
heidän tulee ottaa vastaan 
nöyränä ja uskollisena. 
    Kristuksen syntymä on 
Kirkon elämän pyhä mys-
teerio ja valkeus. Kristus 
syntyi ihmiseksi yhdistääk-
seen Itsessään inhimillisen 
luontomme ja eheyttääkseen 
meidät Jumalan kanssa. Pyhä 
Ireneos Lyonilainen (k. 202) 
opettaa: “Jumalan Poika tuli 
Ihmisen Pojaksi, että ihminen 
tulisi Jumalan Pojaksi.”
    Kirkon ensimmäisten 
vuosisatojen isät puolustivat 
Jumalan Pojan inhimillisen 
luonnon täyteyttä lihak-
situlemisessa. He suojelivat 
Kristuksen lihaksitulemisen 
pelastushistoriallista merkit-
ystä. 
    Kristus syntyi maailmaan 
vapauttaakseen ihmisen 
demonisesta harhasta, pimey-
destä ja synnistä. Luomakunta 

korotetaan Kristuksen lihak-
situlemisessa Jumalan valtais-
tuimelle.
    Bysantin kirkon historia 
osoittaa, että uskovien so-
siaalinen tietoisuus ilmaisee 
Jumalan ja ihmisen välisen 
rakkauden. Jumalan syntym-
inen ihmiseksi ja tuleminen 
osalliseksi kaikista ihmisluon-
non myönteisistä ominaisuuk-
sista koskettaa pyhänä salais-
uutena koko luomakuntaa. 
    Jumalan syntyminen ih-
miseksi korostaa ihmiselämän 
mittaamatonta arvoa. Jumalan 
valtakuntaan ei ole oikoti-
etä, joka sivuuttaisi elämän 
kiusaukset ja taistelut. Siksi 
ortodoksisen teologian tulee 
tarjota Jumalan kansalle 
iankaikkisen elämän todel-
linen sisältö. 
    Kirkko on Jumalan val-
takunnan mysteerio. Sen kut-
sumuksena on saattaa “kaikki 
asiat” uusiksi Kristuksessa. 
Kirkon jäsenen todellinen 
päämäärä ilmoitetaan kirkon 
jumalallisessa liturgiassa. 
    Pyhä eukaristia tekee 
langenneessa maailmassa 
todelliseksi kirkon Jumalan 
valtakunnan mysteeriona eli 

luomakunnan kirkastettuna 
Kristuksessa. Kirkko merkit-
see Kristuksessa täyttymystä. 
Ihmisille annetaan hänessä 
mahdollisuus jumaloitua ja 
nousta taivaaseen.
    Kristus on kirkon yhteisöl-
lisen vastuunkantamisen 
ikoni. Kirkon sosiaalinen 
vastuuntunto kuvastuu  pyhän 
Kleemens Roomalaisen (k. 
noin 101) rukouksessa köy-
hien puolesta: “Me rukoi-
lemme Sinua, Oi Herra, 
auttajamme ja suojelijamme, 
riennä kärsivien avuksi, sääli 
alhaisia, nosta ylös langen-
neet, auta puutteenalaisia, 
paranna sairaat, ruoki nälkäi-
set, vapauta vangit, tue heik-
koja ja arkoja. Anna kaikkien 
kansojen ymmärtää, että sinä 
olet ainoa Jumala ja että Jee-
sus Kristus on sinun Poikasi. 
Anna meidän ymmärtää, että 
me olemme sinun kansasi ja 
laitumesi lampaat.”

Kristus syntyy - kiittäkää!

Isä Jarmo Hakkarainen

  “Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme” (Joh. 1:14).

Petsamon 
luostari 
tuhoutui 

tulipalossa

Petsamon munkkiluostari 
on tuhoutunut tulipalossa. 
Verkkolehti Barents
Observerin mukaan pyhittäjä 
Trifon Petsamolaisen luostari 
Kuolan niemimaalla syttyi tu-
leen joulukuun ensimmäisenä 
viikonloppuna ja paloi maan 
tasalle.
    Palon syttymissyytä ei 
tiedetä. Petsamon luostari on 
maailman pohjoisin ortodok-
sinen luostari, jonka perusti 
ortodoksista uskoa Kuolan 
niemimaalle levittänyt Trifon 
Petsamolainen vuonna 1533.
    Luostari oli määrä entisöi-
dä, sillä luostarissa vierailevi-
en pyhiinvaeltajien joukko on 
kasvanut vuosi vuodelta.

Luostarin historiasta

Petsamon luostarin synty 
liittyy Novgorodin 1400-
luvulla aloittamaan lappa-
laislähetykseen.  Lähetystyö 
tehostui 1500-luvulla ja 
vuonna 1533 munkki Trifon 
perusti Petsamon luostarin 
Kuolan niemimaalle.  Petsa-
mo joutui 1500-luvun lopulla 
hävityksen kohteeksi.  1600-
luvun lopulla taloudelliset ja 
luostarin sisäistä järjestystä 
koskevat (munkkien huono 
elämä) asiat eivät miellyttä-
neet tsaaria ja hän lakkautti 
luostarin vuonna 1764.  
    Luostari aloitti toimin-
tansa uudelleen 1800-luvun 
lopulla. Luostarin avaaminen 
annettiin Solovetskin luos-
tarin veljestön tehtäväksi ja 
jumalanpalvelukset toimi-
tettiin Solovetskin luostarin 
jumalanpalvelusjärjestyksen 
mukaan. 
    Tarton rauhassa vuonna 
1920 Petsamon alue liitettiin 
Suomeen. Luostarin yhteydet 
Venäjälle katkesivat, mutta 
veljestö jäi Suomeen. Lähes 
koko omaisuuden luovutta-
minen Suomen valtiolle oli 
raskas menetys ja luostari 
joutuikin elämään talou-
dellisessa puutteessa koko 
1920−30-luvun. Toinen maa-
ilmansota autioitti luostarin ja 
veljestö siirtyi Uuden-Vala-
mon luostariin. 

Ortodoksinen 
tiedotuskeskus / YLE

Kristuksen syntymä. Al secco Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkossa.
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Suomenruotsalaista kirkkoon liittyjää kiinnostaa 
kirkon teologian, uskon ja hurskauselämän ydin

Eläkkeellä oleva 
Pietarsaaren lastentar-
hanopettajaopiston 
rehtori Erik Sjöberg 
istuu kanssani liturgian 
jälkeen lounastamassa 
vaasalaisessa ravintolas-
sa. Hän on pukeutunut 
mustaan kirkolliseen 
alusviittaan, sillä hän 
toimii Vaasan seura-
kunnassa lukijana. 
Sjöberg asuu Pietarsaa-
ressa, jossa hän palvelee 
kotipaikkansa tsasounas-
sa ja käy auttamassa 
Vaasan Pyhän Nikolaok-
sen kirkossa. Erik on 
eloisa, syvällinen ja 
puhelias ihminen.   

Erik syntyi kalastaja- ja 
pienviljelijäperheeseen 
vuonna 1944 entisessä Mun-
salan kunnassa, joka kuuluu 
nykyisin Uudenkaarlepyyn 
kaupunkiin. Länsi-Suomen 
lääniin kuuluva alue on lähes 
kokonaan ruotsinkielistä. 
Viisi lasta toi perheeseen 
elämää ja vauhdikkuutta. 
Munsalan asukkaat ovat 
ruotsinkielisiä, joten suomen 
kieli jäi Erikille vieraaksi. 
Kodin ilmapiiriä Erik muis-
telee lämmöllä. Hän kuvaa 
sitä vapautuneeksi, iloiseksi 
ja puheliaaksi. ”Isä halusi 
kouluttaa lapsensa elämässä 
eteenpäin vaikka ajat olivat 
kovat eikä rahaa juuri ollut.” 
    Lapsesta lähtien lapset 
kasvoivat myös hengellisiin 
arvoihin. ”Olimme baptisti-
perhe. Minä olin neljännen 
polven baptisti eli niin bap-
tisti kuin tässä maassa voi 
olla”, Erik tuumaa. Hänen 
isänsä oli myös seurakunnan 
maallikkosaarnaaja seuraten 
puolestaan sukunsa saarnaa-
japerintöä. 

Kannatti jäädä luokalle 

Erikin koulun käynti 1950-
luvulla maassamme vielä oli 
rinnakkaiskoulujärjestelmä. 
Niinpä kansakoulun ensim-
mäistä viiden vuoden jaksoa 
Erik kävi kotikylässään Mo-
näsissa. Vuonna 1956, poika 
muutti 12-vuotiaana pois 
kotoa Pietarsaaren: ensin 
ruotsinkielisen yhteiskoulun 
viisivuotiseen keskikouluun, 
jonka jälkeen oli vuorossa 
kolmevuotinen lukio. 
    Oppikoulussa vasta tuli 
mukaan suomenkielen 
opiskelu. Tämä otti lujille 
kokonaan ruotsinkieliselle 
pojalle. ”Lukiossa juuri 
kielen takia jäin jopa luokal-
leni. Tosin tämä osoittautui 
hyväksi jutuksi, sillä tuleva 
vaimoni oli sillä luokal-
la. Kannattava reissu siltä 
osin!” 
    Luokalle jäänti poiki 
Sjöbergeille kolme lasta: 
Markuksen, Saran ja Male-

nan sekä kohta lähestyvän 
40-vuotis- eli rubiinihääpäi-
vän. 

Psykologiksi 
valmistuminen

Nuoresta Erikistä tuli per-
heensä ensimmäinen yliop-
pilas ja isä oli siitä hyvin 
ylpeä. Tie vei sitten Helsin-
gin yliopistoon ja hän alkoi 
opiskella psykologiaa. Luo-
kalle jäänti ei ollut kuiten-
kaan paikannut yhtä asiaa: 
suomen kielen osaamista.   
    ”Professorien luentoja oli 
välillä avutonta kuunnella”, 
Erik toteaa. Suomen kielen 
hallinta oli nuorukaiselle 
niin työlästä, että iltaisin kun 
vastaan tuli suomenkielisiä 
kavereita Erik saattoi väistyä 
kadun toiselle puolen vält-
tyäkseen hankalilta kieli-
kylvyiltä. Kun Erik sitten 
valmistui psykologiksi, hän 
myöhemmin työelämän 
kautta on oppinut sujuvam-
paan valtakielen käyttöön. 
    Työelämä on hänellä 

kulkenut kolmessa jaksossa. 
Pedagogiikan ja äidinkielen 
lehtorina Högvallan koti-
talousopettajaseminaarissa 
Porvoon maalaiskunnassa, 
Mustasaaren kansalaisopis-
ton rehtorina sekä Pietarsaa-
ren lastentarhanopettajaopis-
ton psykologian lehtorina, 
apulaisrehtorina ja rehtorina. 
    Viimeisin työpaikka 
muodostuikin 20-vuotisek-
si taipaleeksi, josta hän jäi 
eläkkeelle 1995. Senkin 
jälkeen hän toimi 9 vuotta 
Optima-ammattikoulun työ-
ammattietiikan tuntiopetta-
jana. 

            
Valamossa muodostui 
risti ilmaan

Erikin perhe lähti 1980-
luvun puolen välin maissa 
poikansa Markuksen (Mar-
kus Aleksej) ehdotuksesta 
autoilemaan Itä-Suomeen. 
He olivat lukeneet hieman 
aikaisemmin eräästä ruot-
sinkielisestä lehdestä Vala-
mon luostarista jutun, joka 

inspiroi tien päälle. Tuosta 
matkasta tuli molemmille 
käänteen tekevä. Kesäisessä 
luostarin aamupalveluksessa 
saatu kokemus kylvi Erikin 
ja Markuksen sydämeen 
salattuja Kristukselta saa-
tuja siemeniä. ”Juuri silloin 
kun menimme Markuksen 
kanssa sisälle kirkkoon, 
pappi seisoi kuninkaan 
ovien edessä suitsutusastia 
kädessään. Samanaikaisesti 
auringon säde tuli ikkunas-
ta kuninkaanovien läpi ja  
osuessaan suitsutussavuun 
se muodosti ilmaan ristin. 
Näky oli vaikuttava! Tämä 
oli ensimmäinen kosketuk-
seni ortodoksiseen kirkkoon. 
Kuninkaan ovien kohdalle 
piirtynyt risti jäi lähtemättö-
mästi silmään ja sydämeen. 
En tiedä mitä tapahtui, mutta 
jotain siinä tapahtui.” Koettu 
hetki vaikutti Markukseen 
jopa niin voimakkaasti, että 
puolitoista vuotta myöhem-
min pojasta tuli ortodoksi ja 
aikaa myöten pappi. Tästä 
yhteisestä kokemuksesta 
seurasi Sjöbergien kotiin 

mutkaton ortodoksisen ja 
baptistisen elämäntavan rin-
nakkaiselo noin 13 vuodeksi. 
Siihen aikaan Erik itse oli 
aktiivinen baptisti. ”Olin 
seurakuntalehtemme päätoi-
mittaja, ekumeenisen kuoron 
toiminnanjohtajana sekä 
pyhäkoulunopettaja. Samaan 
aikaan aloin myös käydä 
Pietarsaaren tsasounassa mu-
kana Valamon kokemuksen 
innostamana. Ei mulla ollut 
tarkoitusta mihinkään siir-
tyä. Mulla oli hyvä elämä ja 
hyvin aktiivinen hengellinen 
elämä baptistiseurakunnan 
piirissä Pikkuhiljaa minulle 
kuitenkin alkoi avautumaan 
fantastisia teologisia ja 
hurskauselämään liittyviä 
näköaloja, joista olen vielä-
kin innoissani.”  

Vanhempien kuolema 
kasvattajana

Erikin isä kuoli 1986 ja 
hänelle nousi hyvin tär-
keäksi pitää isän muistoa 
pyhänä. Baptistinen traditio 
ei antanut hänelle apua tähän 
kipuun. Markuksella oli tuo-
hon aikaan avain Pietarsaa-
ren profeetta Elian ja Pyhän 
Annan tsasounaan. Erik 
käytti hyväkseen avainten 
valtaa ja lähti usein pyhäk-
köön. Hän osti tuohuksen, 
laittoi sen vainajien muiste-
lupöytään, teki ristinmerkin 
ja rukoili. ”Minä tarvitsin 
silloin sellaista. Sellaista 
rituaalista apua ei ollut enti-
sessä hengellisessä kodissa-
ni.” Syventyminen ortodok-
sisen kirkon teologiaan ja 
perinteeseen alkoi vähitellen 
kasvattaa Erikiä vanhan 
kirkon ajattelutapaa kohti. 
Prosessiin kuului monenlai-
sia vaiheita ja tuntemuksia. 
”Joskus tapahtui jopa että 
lähdin kesken baptistijuma-
lanpalveluksen pois ja menin 
tsasounalle, kun en kestänyt 
enää sitä jumalanpalvelus-
muotoa.”  
Henkilö, joka liikkuu kris-
tillisen kulttuurin sisällä 
traditiosta toiseen työstää 
asioita hyvin eri tavalla kuin 
henkilö jolla ei ole kristillis-
tä taustaa lainkaan. Niinpä 
Erik vertaili ja tutki sekä 
teki havaintoja kristillisten 
traditioiden kesken. ”Sitten 
tuli aika, että tiesin olevani 
ortodoksi. Ajattelin, etten tee 
mitään niin kauan kun äitini 
elää. Minulla ei ollut kiirettä 
mihinkään.”  
    Vuonna 2000 Erik ja 
vaimonsa Ulla läksivät Kyp-
rokselle. Matkalla ollessaan 
heitä kohtasi suruviesti. 
Erikin äiti oli menehtynyt. 
”Surun keskellä tiesin, että 
nyt minun aikani on tullut. 
Nyt minusta tulee myös 
virallisesti ortodoksi. Lähdin 
heti ostamaan ikonin, josta 
samalla tuli minulle ikuisen 

Kirkolliskokousedustaja 
Erik Sjöberg

Erik on energinen ihminen. Hän on ollut vuosien varrella mukana seurakuntansa 
luottamustehtävissä, kirkolliskokouksen jäsenenä, Valamon luostarioppaana, Pie-
tarsaaren tsasounan esittelijänä sekä maan kattavan ruotsinkielisen ortodoksisen 

yhdistyksen, ”Heliga Lucias gemenskap”, puuhamiehenä. Kuvassa Erik on vaimonsa 
Ullan kanssa Uuden Valamon luostarissa.
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muiston merkki äitini kuole-
masta.” 

Tehtäväni nähdä 
Kristuksen kasvot 
lähimmäisissäni

Aktiiviselle Erikille oli 
kerääntynyt paljon vas-
tuutehtäviä baptistiseura-
kunnassa. Hän koki, että 
vastuusta sivuun siirtyminen 
täytyy tehdä kiireettömästi ja 
vähitellen. Erik ei halunnut 
myöskään synnyttää juoruja 
vaan hakeutui entisen seura-
kuntansa ylimmän päättävän 
elimen, seurakuntakokouk-
sen istuntoon. 
    ”Halusin tehdä siellä 
selväksi kolme asiaa: en ole 
vihainen, te ette ole tehneet 
minulle mitään pahaa, enkä 
sulje ystävyyden ovia. Kun 
minulta sitten kysyttiin, 
pidänkö heitä enää kristit-
tyinä, vastasin: ”Ei minulla 
ole muuta tehtävää kuin 
nähdä Kristuksen kasvot 
ja Jumalan kuva jokaisessa 
ihmisessä.” Erik halusi myös 
varmistaa, ettei hänestä syn-
ny sellaista vaikutelmaa, että 
hän on lähtemässä baptisti-
yhteisöstä ja luottotoimis-
taan pakomatkalle. 
    Tämä verkkaisen ete-
nemisen tie osoittautuikin 
viisaaksi valinnaksi, sillä 
lämpimät ystävyyssuhteet 
entiseen hengelliseen kotiin 
ja lapsuuden ystäväpiiriin 

eivät kokeneet minkäänlaista 
haaksirikkoa. Myönteisen 
ilmapiirin säilymisestä on 
syntynyt muun muassa 
mahdollisuuksia luennoi-
da baptisteille esimerkiksi 
Dostojevskista ja kertoa 
ortodoksisesta uskosta ja 
hartauselämästä Verkkaisen 
etenemisen tie on myös ollut 
hänelle itselleen siunauksek-
si, sillä näin hän myös itse 
ehti sisäistää uuden tradition 
aineksia, kunnes ”tiesi ole-
vansa ortodoksi.” 
  Tänä vuonna 2007, syys-
kuun 30. päivänä Erik 
ilmoitti viettäneensä 7-
vuotispäiviä. ”Se oli minun 
henkilökohtainen juhlapäi-
väni. Minut liitettiin silloin 
sakramentaalisesti ortodok-
siseen kirkkoon Espoossa 
sijaitsevassa Pyhän Herman 
Alaskalaisen kirkossa.”    
   Espoon kirkon pappi Heik-
ki Huttunen osasi ruotsia ja 
oli kirkkoon liittymispro-
sessin aikana osoittautunut 
erinomaiseksi keskustelu-
kumppaniksi Erikin hengel-
lisissä pohdinnoissa. Tämän 
vuoksi kirkkoon liittäminen 
juuri Espoossa oli hänelle 
luonnollista. Asiaan vaikutti 
myös se, että hänen pappis-
poikansa Aleksej�Sjöberg 
perheineen asuu Vantaalla. 
Puolitoista vuotta myöhem-
min metropoliitta Ambrosius 
vihki Erikin lukijaksi 

Suomenruotsalaiset 
ortodoksit 

Tiedustellessani Erikiltä, 
millaisia erityispiirteitä on 
nähtävissä suomenruotsa-
laisten parissa ilmenevässä 
ortodoksiassa, hän menee 
mietteliääksi. ”Ei oikeastaan 
minkäänlaisia, ei ainakaan 
oleellisia. Se on sitten toinen 
asia, että meiltä puuttuu 
karjalaisuus lähes tyystin. 
Sellaista kulttuuriperimää 
meillä ei ole”, hän toteaa.   
    Vaasan seurakunnan 
lukija pohdiskelee sitä, että 
eihän karjalainen kulttuuri ja 
kristillinen usko tietenkään 
ole sama asia. Ortodoksinen 
kirkkohan on katolinen eli 
yleinen, jonka perusta on 
kaikkialla maailmassa sama. 
Uskon perusta nousee kirkon 
pyhästä traditiosta ja Raa-
matusta eikä minkään maan 
kulttuurisesta perimästä. 
   ”Kun me suomenruotsalai-
set tapaamme, emme kysele 
toisiltamme oletko Salmista 
vai Käkisalmelta?” Erik 
toteaa, että suurin osa suo-
menruotsalaisista on liittynyt 
ortodoksiseen kirkkoon 
protestanttisista tai jopa 
vapaakirkollisista taustoista. 
Juuri tällä liittyjien pienellä 
ryhmällä on kiinnostus suo-
raan kirkon uskon ja hurs-
kauselämän ytimeen. 
    Hän myös muistuttaa, että 
muusta kristillisestä tradi-

tiosta ortodoksisen kirkon 
piiriin tulevia kristittyihin 
ja heidän taustaansa so-
pii tältäkin osin suhtautua 
kunnioittavasti ja asiallisesti. 
Jumalan tiet näissä kirkko-
polkujen kulkemisissa ovat 
salattuja ja toisten ihmisten 
ei pitäisi mennä niitä noin 
vaan arvostelemaan. Erityi-
sesti pappien pitäisi olla kieli 
keskellä suuta. 
    ”Olen ollut koko elämän 
kristitty, ja minulla on ollut 
hyvin tärkeä asia muistaa se, 
että tehtäväni ei ole potkais-
ta taaksepäin eikä puhua 
aikaisemmasta hengellisestä 
taustasta pahaa.”  
    Erik haluaa myös samalla 
korostaa, että hänen koke-
musmaailmansa on erilainen 
kuin syntymästään saakka 
kirkon jäsenyydessä elävillä. 
”Meillä on edelleen perhees-
sä kolme kirkkoa: vaimoni 
on luterilainen, minä or-
todoksinen ja vanhempi 
tyttäreni Sara on baptisti. 
    Väitän, että erilaisten kir-
kollisten traditioiden yhteis-
elämä – niin kuin muutenkin 
elämässä - on kolmesta 
asiasta kiinni: rehellisyys, 
kunnioittaminen ja avoi-
muus. Ei tulisi mieleenikään 
sanoa baptistiystävilleni tai 
luterilaisille pappisystäville-
ni, saati omalle luterilaiselle 
vaimolleni, että te ette ole 
kristittyjä.”  

Jukka Mäntymäki

Uusi 
kirkollis-
hallitus 

Kirkolliskokouksessa valittiin 
uusi kirkollishallitus kokoon-
tuu ensimmäiseen istuntoonsa 
Kuopioon 22. tammikuuta 
2008.  

Kirkolliskokous valitsi kirkol-
lishallitukseen lakimiesjäse-
neksi Heikki Piiroisen (vara-
jäsen Martti Porvali, uusi), 
varsinaisiksi jäseniksi uutena 
Ritva Blyn (Martti Hiltunen, 
uusi) ja uutena Ulla Kudjoi-
Salmisen (Anja Lindström) 
sekä papiston varsinaiseksi 
jäseneksi uutena rovasti Timo 
Mäkirinnan (pastori Markku 
Toivanen, uusi). 

Kirkollishallituksen jäse-
niä ovat arkkipiispa, muut 
hiippakuntien piispat sekä 
kirkolliskokouksen kolmeksi 
kalenterivuodeksi valitsemat 
neljä kirkollishallinnon asian-
tuntijajäsentä. 

Kirkollishallituksen 
tehtävät:

1) hoitaa kirkon yhteistä hal-
lintoa, taloutta ja toimintaa;

2) antaa kirkolta pyydetyt 
lausunnot, jollei lausunnon 
antaminen ole säädetty kir-
kolliskokouksen
tehtäväksi;

3) valmistella asiat kirkollis-
kokoukselle;

4) huolehtia kirkolliskokouk-
sen päätösten täytäntöönpa-
nosta;

5) ohjata ja valvoa kirkollis-
kokouksen sen yhteyteen pe-
rustamien toimielinten työtä;

6) valvoa kirkon ja seurakun-
tien etua työmarkkina-asiois-
sa, ohjata kirkon ja seurakun-
tien työnantaja- ja henkilöstö-
politiikkaa sekä neuvotella ja 
sopia kirkon ja seurakuntien 
puolesta niiden työntekijöiden 
palvelussuhteen ehdoista työ-
ehtosopimuslaissa (436/1946) 
säädetyssä järjestyksessä;

Kirkollishallitus valvoo kir-
kon etua, edustaa kirkkoa ja 
käyttää sen puhevaltaa, jollei 
laissa tai kirkkojärjestyksessä 
toisin säädetä.

Ortodoksinen 
tiedotuskeskus

Vuoden 2007 kirkolliskokous pidettiin Uuden Valamon luostarissa 26.-28.11.
Kokouksen keskeiseksi asiaksi nousi kirkkokunnan pitkän tähtäimen suunnitelma. Tällä on nimenä “Etsivä kirkko - Suomen ortodoksinen 
kirkko 2020.” Kirkolliskokous päätti lähettää  suunnitelman laajalle lausuntokierrokselle seurakuntiin, luostareihin, kirkollisiin järjestöi-
hin ja muihin sidosryhmiin.  PT-suunnitelma on luettavissa www.ort.fi  .
Kuvassa Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat Raimo Räme (vas.), kanttori Laura Aho, Metropoliitta Panteleimon, pastori Jyrki 
Penttonen ja Erik Sjöberg. Kuva: Ortodoksinen tiedostuskeskus. 

Kirkolliskokous Uudessa Valamossa
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Hartauden ektenia

Melodos konsertoi 
vuosien tauon jälkeen

Ortodoksista kirkkolaulua esittävä oululainen Melodos esiintyi monen vuoden tauon jälkeen lauyhtye-muodossa 
Hailuodon kirkossa Karjalan valistajien päivänä 3.11.2007.  Konsertin teemana oli vainajien muisto. Yhtyeen takai-
sinpaluun saavuttama suosio oli varsin mainio. Hailuodon kirkossa oli yli 70 kuulijaa. Vas. Sonja Blomster, Marko 

Patronen, Anne Patronen, Kaisi Kaila, Kari Blomster ja Heikki Kuoppala. Kuva: Kari Blomsterin kokoelma.

”Lausukaamme kaikki 
täydestä sydämestämme 
ja täydellä ymmärryksel-
lämme, lausukaamme. 
Herra armahda”

…lausukaamme… ilmais-
kaamme näkymme, tun-
teemme, tietomme, sillä 
vain sen kautta me vahvis-
tumme, löydämme seuraa-
van teon.
    …kaikki… siis minä, 
minäkin taiteen maallikko, 
taiteesta tietämätön kuulija. 
Eivät vain tutkijat, eivät 
vain oppineet, eivät vain 
asiantuntijat. Kaikki.
    …täydestä sydämestäm-
me… ei vain tiedolla vaan 
kaikilla aisteilla.
    …täydellä ymmärryksel-
lämme… järjestäen kaiken 
tarkasti että mielemme 
vapautuu.

”Armahda meitä Jumala… 
me rukoilemme… kuule ja 
armahda.”
    …kuule, sillä vaikka et 
sanaani tarvitse, minä tar-
vitsen sen sanomisen.
   ”Herra armahda. Herra 
armahda. Herra armah-
da.”

Kirkkaat sopraanot nouse-
vat kupolin korkeuksiin. 
Lempeät altot, syvälliset 
bassot, selkeät tenorit muo-
dostavat hyminän, josta en 
enää tiedä, kuoroko laulaa 
vai sieluni. Vanhan papin 
särkynyt äänikö resitoi vai 
omani.

”Vielä rukoilemme pat-
riarkkamme, arkkipiis-
pamme… puolesta. Herra 
armahda. Herra armahda. 
Herra armahda.”

Niiden puolesta, jotka ym-
märsivät ennen meitä. Jot-
ka lausuivat sanan silloin 
kun me muut emme osan-
neet, jaksaneet, välittäneet. 
Jotka jokaisen päivän nous-
tessa ilmentavät, ilmaisevat 
totuuden sellaisena kuin he 
sen vilpittömästi näkevät.

”Vielä rukoilemme valta-
kuntamme päämiehen ja 
koko esivallan…”

    Miten, kysyin äidiltäni 
erään viimeisimmäksi jää-
neen keskustelumme aika-
na, miten ihmeessä voisin 

rukoilla heidän puolestaan. 
”Ka, jotta hyö ei ihan tyh-
miä päätöksiä tekis.” Tämä 
aina naurattaa minua tässä 
ektenian kohdassa.

”Vielä rukoilemme… täällä 
ja kaikkialla lepäävien, 
nukkuneiden…”

    …äiti, isä, veli, sisko, 
minun edelläni virtaa 
virranneet, minuun virtana 
jääneet.

”Vielä rukoilemme… 
kaikille… armoa, elämää, 
rauhaa, terveyttä… Herra 
armahda. Herra armahda. 
Herra armahda.”
    
…kaikille, sinulle sinä 
luottavainen, sinullekin 
brutus. Elämää. Rauhaa.

”Vielä rukoilemme… 
tämän pyhän huoneen 
kaunistajain,,, täällä vei-
saavien puolesta. Herra 
armahda. Herra armahda. 
Herra armahda.”
…taiteilijoiden, viimeisek-

si taiteilijoiden puolesta! 
Taidemaalareiden, laulaji-
en. Niideen jotka päivän-
kierrosta toiseen kohottavat 
siveltimensä, äänensä, 
ilmaisevat maailmansa ja 
samalla kaikkien maailmat.

”Herra armahda. Herra 
armahda. Herra armah-
da.”

”Sillä sinä olet armolli-
nen…”

Papin resitatiivin sävellaji 
laskee, siirrytään kohta 
pyhien lahjojen esiintuo-
miseen. Ääni vaimenee ja 
katoaa.
    Huomaan seisovani 
yleisön edessä, taideluen-
toni on päätöksessä. Jotkut 
kuivaavat järkyttyneinä 
kyyneleitään. Joku katselee 
kaukaisuuksiin hiljentynee-
nä.
    Olemme kuunnelleet 
levyltä ortodoksisen li-
turgian erästä ekteniaa, 
vakavuudella ojentautuvaa 
vaatimatonta rukoussarjaa, 

jossa juuri tässä esityksessä 
on kaikki. Aito taide. 
    Totuudellisuus papin 
kokeneessa särkyneessä 
äänessä. Minättömyys sen 
resitatiivissa, joka hävittää 
kaiken itsetehostuksen ja 
on siten jokaisen oma ääni. 
Kuoron rukouksellisessa 
hartaudessa.       Aito taide 
todellisuuden ikkunana. 
Yhteys kaikkeen mikä on 
tärkeää menneessä, nykyi-
syydessä ja tulevassa. 
    Elämä. Rauha. Tila. Ny-
kyhetki. Jatkuminen.
    Jos järkesi ei ymmärrä 
sanaa, kuulet musiikin. Jos 
et sitä jaksa kuulla, näet 
ikonin kauneuden. Jos et 
jaksa sitä katsoa, nousee 
kätesi ristinmerkkiin. Jos et 
jaksa kättäsi nostaa, tuntuu 
suitsukkeen tuoksu nenää-
si. Liikkeiden ja rukousten 
toiston virta, jotta sydä-
memme ja ymmärryksem-
me avautuisivat. Kaikki 
aistit lausumisemme taka-
na. 
    Miksi luennoida pitkä 
luento? Kirjoittaa nippu se-

kavia sivuja? Kaikkihan on 
jo sanottu tässä hartauden 
ekteniassa?
    Tässä aidon taiteen, etii-
kan ja tieteen kiteytymäs-
sä, jokia ensi kuulemalla 
liikuttaa yleisöäni musiikin 
ammattilaisia. Jota en itse 
satojen kertojenkaan jäl-
keen kykene kyynelittä 
kuulemaan.
    Miksi luennoida, korjoit-
taa, antautua alttiiksi?
    ”Lausukaamme kaikki. 
Kaikki. Täydestä sydämes-
tämme. Täydellä ymmär-
ryksellämme. Lausukaam-
me.” 

Jaana Venkula

Meditaatio Jaana Venkulan 
kirjasta Taiteen välttämät-
tömyydestä. Kirjapaja Oy, 
Helsinki 2003.  
    
Julkaistu kirjoittajan 
luvalla.  
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Ikuinen muisto
Outi Karhunen (1928-2007)

Marraskuun 10. päivänä 
kuoli kuivajärveläinen 
Outi Karhunen (Ahto-
nen) lähes 80 vuoden 

ikäisenä. Hän oli synty-
nyt rajan takana Kiite-

henjärven Akonlahdessa 
tammikuun pakkasilla 

vuonna 1928. 

Hänet kastoi (= mirhalla 
voiteli) isä Johannes Suho-
la jatkosodan aikana kylän 
ollessa suomalaisten miehittä-
mä. Outi-mummo ehti varttua 
kotijärvensä rantamilla niin 
isoksi, että hänen muistitie-
tonsa rajan takana eläneistä 
ihmisistä, tapahtumista ja 
paikoista oli erinomainen. 
Aselevon tultua Suomen ja 
Neuvostoliiton välille Outit 
siirtyi Suomeen. Täällä hän 
joutui elämään useita epävar-
muuden vuosia. Palautetaan-
ko hänet takaisin vai saako 
hän jäädä tänne Kainuuseen, 
jossa hänellä oli myös monia 
heimolaisia? Muun muassa 
hänen äitinsä äidinäiti oli 
1920-luvun alun pakolaisia. 
Hänet on haudattu Sotkamon 
luterilaiseen hautausmaahan.
   Ei Outia takaisin vaadittu ja 
Suomussalmen Kuivajärven 
Karhusen talosta hän löysi 
itselleen toimeliaan miehen, 
joka monien töiden ohella 
ehti työskennellä kantto-
rinakin. Anoppi oli Maria 
Karhunen, yksi professori 
Pertti Virtarannan haastat-
telemia parhaita muistajia. 

Appiukko Huoti oli Konto-
kista syntyjään ja Suomeen 
pakolaisena asettunut 1920-
luvun alussa. Kuivajärvellä 
riitti nuorelle miniälle kädet 
täyteen työtä. Kylä oli palanut 
ja pellot olivat suurelta osata 
hoitamatta pitkät sotavuodet. 
Raatamista riitti. Perhe kasvoi 
ja kylä koheni kunnes 1960-

luvun lopussa alkoi muutto 
maalta kaupunkeihin ja jopa 
Ruotsiin. Niinpä karjalaisky-
lätkin alkoivat hiljaa hiipua.
   Elämän tasaannuttua oli 
aikaa harrastuksillekin. 1980-
luvulla kyläläiset esittivät 
vienankarjalaiset häät, joka 
esitettiin televisiossakin. Outi 
oli yhtenä mukana suuren 

suosion saaneissa esityksissä. 
Toinen ”harrastus” oli Alan-
gon talon Olga-emäntä, jonka 
kanssa kului monta rattoisaa 
ja välillä murheellistakin 
hetkeä menneitä muistelles-
sa. Vartiuskylän Rimmillä 
syntynyt Olgakin oli vieraillut 
Kiitehenjärven rantamilla ja 
muisti ihmiset ja muisti pai-

kat. Niinpä nämä kaksi hyvää 
tietäjää ”kiersivät” Kiitehen 
rannat aatoksissaan moneen 
kertaan eikä koskaan puhees-
ta tuntunut tulevan loppua. 
Helppo oli seuraavalla kerral-
la jatkaa siihen mihin edelli-
sellä kerralla oli jääty.
   Oman tutkimustyöni kan-
nalta Outi oli poikkeukselli-
sen arvokas tietolähde. Hänen 
avullaan saatoin muun mu-
assa kartoittaa lähes tyhjen-
tävästi Kuivajärven Kalmo-
saareen haudatut kuiva- ja 
hietajärveläiset. Arvokkaita 
tietoja sain myös Akonlahden 
Hukkasalmen Kalmosaaresta.
   Ystävällinen ja avulias 
Outi-mummo oli alun alkaen 
tarkka kuuntelemaan kylien 
vanhojen tietäjien ja muis-
tajien kertomia. Niinpä hän 
saattoi siirtää tuota ”ikiaikais-
ta muistoa” ympärilleen kai-
kille asiasta kiinnostuneille. 
Kainuun Karjalaiskylät ovat 
menettäneet yhden parhaista 
muistajistaan. 
    Omaiset ja ystävät saattoi-
vat Outi-mummon haudan 
lepoon rakkaan Kuivajärven 
Kuikkaniemen hautausmaa-
han 23.11.2007. hautauksen 
toimitti isä Kauko Ivanoff. 

Ollos iäti muistettu, Outi-
mummo!

Heikki Rytkölä

Kajaanista lähtöisin oleva 
viitankantajaveli Vasilios 
(Ville Haukia) on vihitty 
munkiksi 19.11. ja diakoniksi 
Jumalanäidin temppeliintuo-
misen juhlana 21.11. Kykkon 
luostarissa Kyproksessa. 
    Munkkidiakoni Vasilios on 
kilvoitellut Kykkossa jo use-
an vuoden ajan. Hän on myös 
avustanut Paimensanomia 
aika-ajoin.  Nuorukaisena isä 
Vasilios palveli ponomarina 
Kajaanin Kristuksen kir-
kastumisen kirkossa. Monet 
muistavat hänet jumalanpal-
velukseen ja rukouselämään 
vakavasti suhtautuvana nuo-
rena miehenä. 

Kristus Jumala, pelasta palve-
lijasi munkkidiakoni Vasilios.

Paimensanomat

Vasilios 
vihitty 

munkiksi
 ja 

diakoniksi 
Kyproksessa

Pohjoisen päivä on 
lyhyt. Aamupäivän 

kymmenestä iltapäivän 
kahteen sininen hämärä 
vailla aurinkoa valaisee 
metsät ja maat. Tuossa 
hetkessä on ehdittävä 
hoitaa välttämättömät 
tehtävät. Pimeässä ja 
pitkässä pakkasillassa 

ovat valoina vain kuu ja 
tähtien kajo.

Läheiseltä pellolta kuuluu 
poronkellon kalkatus. Po-
rotokka kaivaa ruuakseen 
jäistä nurmea. Jängän reunalla 
lumisessa varvikossa näkyy 
nälkäisen ilveksen tassun 
jälkiä, kissa on käänyt jah-
taamassa jäniksiä. Lujassa on 
nyt leipä luonnon elukoilla.
    Pohjoisen korpikansassa 
joulun läheisyys pilkahtaa 
esiin kuin kirkas valo. Osa 
on hullaantunut kauppojen 
ja mainosten siivittämään 

hyörinään. Toiset rustaavat 
lämpöistä, pehmeää ja sydä-
mellistä joulua läheisilleen. 
Joillakin elämä jatkuu arki-
sena omaa rataansa. Hyvä 
kun olisi ruokaa ja lämmin 
rauhallinen koti. Jotkut ovat 
jaksaneet paaston kautta val-
mistautua juhlaan.
    Jouluyön hämyisessä temp-
pelissä on hiljainen odotus. 
Aampalveluksen ja liturgian 
veisuissa ylistetään Jumalan 
syntymistä meidän ihmisten 
keskelle. Rakkaus tulee todel-
liseksi ja alhainen ihmiskunta 
korotetaan takaisin jumalalli-
seen kunniaan. Tuon hetken 
voimme viettää enkelten 
tavoin taivaallista juhlaa.
    Jouluyön veisujen kirjoit-
taja on pyhä Romanos, joka 
eli 500-luvun taitteessa. Hän 
oli oppimaton ja lukutaidoton 
kirkonpalvelija, jota toiset lu-
kijat pilkkasivat. Jumalansyn-
nyttäjän ilmestyminen muutti 
hänen elämänsä. Kaikkien 
yllätykseksi hän nousi jou-

luyön vigiliassa Blachernan 
temppelin solealla ja alkoi 
laulaa jouluhymniään: 
 
Nyt Betlehemiin! Siellä avau-
tuu meille Eden, jonka hedel-
mä virkistää meitä vaelluk-
sellamme. Sen salainen maja 
on paratiisi. Siellä versoo 
vesa kuivasta varvusta. Siellä 
on tänään sovinto kukassa. 
Siellä on kaivo joka ei kuivu 
koskaan, vesi jota kuningas 
Daavid janosi.

Oppimattoman Romanoksen 
kautta tuli joulun veisuihin 
jumalallinen sanoma, joka 
kaikuu korvissamme jouluyön 
palveluksessa. Siksi varmaan 
niissä on aina ollut jotain sa-
laista tenhoa niin lapsille kuin 
aikuisille, ja koko luomakun-
nalle. Jouluyön hiljaisuudessa 
maailma pysähtyy. Ihmisten 
yritykseksi jäävä jouluhössy-
tys raukeaa. Jouluaaton tavat 
ja rituaalit liukenevat yön pi-
meään syliin. Jäljelle jää vain 

yksinkertainen ja pelkistetty 
sanoma: Vapahtaja on synty-
nyt maailmaan. Iloitkaamme 
ja rientäkäämme paimenten 
tavoin luolaan, josta säteilee 
jumalallinen kirkkaus. Pime-
yden valta on kukistunut, nyt 
vaellamme Valossa. 
    Hiljaiset sydämet odottavat 
joulun sanomaa. Vaatimatto-
mina ja usein unohdettuina, 
he tulevat ensimmäisinä osal-
lisiksi Jumalan rakkaudesta. 
Alhainen luola korototetaan 
maan korkeimpien palatsien 
yläpuolelle. Yksinkertaiset 
vuohien paimenet kutsutaan 
enkelten kanssa katsomaan 
Neitseestä syntynyttä Juma-
lan Poikaa. Mikä oli ylhäistä, 
laskeutuu alas ja alhainen 
korotetaan.
Betlehemin luolassa on 
auennut sovinnon kukka.

Isä Kuisma Suopela

Pimeyden vallasta valoa kohti

Outi Karhunen (oik.) Kuva: Karhusen perheen kokoelma.
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Обычай празднования Рож-
дества Христова в истории и 
в наши дни тесно переплетен 
с дохристианскими культами 
и обычаями. Так, например, 
елка, которую сегодня под 
Рождество наряжают почти 
в каждом доме, имеет исто-
рию, начавшуюся задолго 
до явления в мир Младенца 
Христа. В Древнем Египте 
в самый короткий день года 
люди вносили в свои дома 
пальмовые ветви как знак 
победы жизни над смер-
тью. Ведь дерево – важней-
ший символ, изображающий 
жизнь во многих религиях и 
культурах, в том числе и в 
библейской ветхозаветной 
традиции (достаточно вспом-
нить «древо жизни» посреди 
рая). Ель у северных народов 
была священным деревом, 
которому приносили жертвы 
в дни зимнего солнцеворота, 
украшая его и зажигая на нем 
огни. В Житии прп. Тихона 
Вятского говорится, что он 
срубил огромную ель, кото-
рой поклонялись печерские 
остяки, и сжег ее со всеми 
жертвенными предметами, 
висевшими на ней. 
   Точно так же и «главное» 

действующее лицо нынеш-
них праздников – Дед Мороз, 
или Joulupukki, или Santa Cla-
us (это лишь самые известные 
его имена) – у древних был 
или Дедом, покровителем 
семьи, или Морозом, которо-
го нужно было задабривать 
подарками, или эльфом, 
гномом, козлом и т.п. Всех 
этих «великих и ужасных» 
персонажей объединяет одно 
качество: они могли как 
одаривать людей всевозмож-
ными благодеяниями, так и 
жестоко их наказывать.
   Рождество, возможно, яв-
ляется самым характерным 
случаем двойственного и 
трагического процесса в ре-
лигиозной жизни. С одной 
стороны, старые языческие 
культы и мифы вытеснялись 
церковью новыми, с другой 
– началось проникновение 
языческого смысла и духа 
вглубь самой жизни христи-
ан. Сам праздник появляется 
уже в эпоху, когда Римская 
империя становится хрис-
тианской, и встает на место 
празднований, посвященных 
солнцестоянию. В тропаре, 
главном песнопении празд-
ника, подчеркивается преодо-

ление служения космическим 
силам поклонением Христу, 
«Солнцу правды». И тот, 
кого мы называем сейчас 
Дед Мороз, постепенно стал 
уступать место одному из ве-
ликих христианских святых, 
жившим в IV в., – святителю 
Николаю Чудотворцу, чье 
житие было написано в Х 
в. Согласно житию, святой 
был необычайной щедрости 
и скромности. Он узнавал о 
нуждающихся и тайно, но-
чью, подбрасывал им деньги. 
Так, житие рассказывает о 
некоем человеке, который, 
разорившись, хотел было 
отдать своих трех дочерей 
на блуд, чтобы прокормить 
себя и их. Святой Николай 
трижды подкладывал ему 
мешочки с золотом, пока тот 
не выдал дочерей одну за 
другой замуж, дав им при-
даное и спасши себя и их от 
смертного греха.
   Голландские моряки, 
почитавшие свт. Николая 
своим покровителем и дру-
гом детей, привезли обычай 
праздника в его честь (по 
церковному календарю 6 де-
кабря) в Америку (английское 
Santa Claus есть неправильно 

произнесенное голландское 
Sinterklaas). А оттуда, уже в 
XIX в., в сильно коммерциа-
лизированном виде, его полу-
чила Европа и весь мир.
   Сегодня в современной 
масскультуре мы наслажда-
емся в течение всего декабря 
сплавом древних магичес-
ких суеверий о само собой 
приходящем обновлении и 
экономического взрыва в мас-
штабе отдельно взятой семьи 
и целого мира. Хватит ли у нас 
за всей этой искрометной за-
ботой сил и внимания на глав-
ное, на то, чтобы разглядеть 
тихое и неприметное явление 
Божественного Младенца в 
нашей жизни, единственно 
только и способного вдох-
нуть в нас жизнь, и новизну, 
и милосердие?
   Не только в эти святые дни 
празднования Рождества 
Христова, но и во всей нашей 
жизни не должна победить 
суета, праздность, безразли-
чие к духу и бессмысленное 
веселье, но разум Христов, 
Его любовь и подлинная 
радость.

священник 
Виктор Максимовский

О Рождестве, елке и 
святителе Николае

Слава в вышних Богу и на земле мир в избранниках Его (Лк 2:14).
Valamon kansanopisto 
järjestää 24.-26.1.2008 
yhteistyössä kirkollishalli-
tuksen uskonnonopetuksen 
neuvottelukunnan kanssa 
seurakunnille suunnatun 
Aikuiskasvatus seurakun-
nassa - seminaarin. Päivillä 
perehdytään kirkollishal-
lituksen vahvistamaan 
kirkollisen kasvatuksen 
opetussuunnitelmaan ja 
olemassa oleviin seurakun-
tien aikuisopetuksen käy-
tänteisiin ja keskustellaan 
yleisesti aikuiskasvatukses-
ta. Lisätietoa kirkkokunnan 
web-sivuilla. Päivien hinta 
45 €/hlö sisältäen majoi-
tuksen ja ruokailut. Muista 
kustannuksista vastaavat 
seurakunnat itse. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 
9.1.2008 puh. 017-5701 
810. 

Aikuiskasvatus 
seurakunnassa 

Seminaari 
Uudessa Valamossa 
24.–26.1.2008

Oulun tiistaiseura

Seuran kokoontumisajat 
kevätkaudella 2008

15.1., 29.1., 12.2., 26.2. 
Vuosikokous hiippakunta-
keskuksessa (Nummikatu 
30) 11.3.

Suuri viikko ja pääsiäinen

1.4., 5.-6.4. PSHV:n vuo-
sijuhla Jyväskylässä, 15.4, 
29.4, 13.5.

Oulun tiistaiseura on 
päättänyt tehdä matkan 
Vanhaan Valamoon, Sorta-
valaan ja Syvärin luostariin 
7. – 10.7. 2008.  Matkan 
johtajana on Iisalmen 
seurakunnan kirkkoherra 
Elias Huurinainen.  Matkan 
kokonaispaketin hinta on 
350 euroa.  Matkan toteu-
tuminen on saanut hyvin 
myönteisen vastaanoton jo 
nyt tässä vaiheessa.  Il-
moittautumalla matkalle 
mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa voit varmistaa 
matkalle pääsyn. Katso 
takasivun mainos. 

Lisätietoja:

Isä Eino Hynninen
puh. 040-555 2697
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Ortodoksiset 
hartaudet 
Yle radio 1 

Ortodoksiset 
jumalan-

palvelukset 
Yle radio 1 

Kirkko 
TV:ssa

Ke 26.12. klo 10 Toisen 
joulupäivän liturgia, Oulun 
Pyhän Kolminaisuuden 
katedraali, toimittaa metro-
poliitta Panteleimon. 
YLE TV 1

Su 23.12. klo 11 Liturgia, 
ylienkeli Mikaelin kirkko, 
Mikkeli

Ma 24.12. klo 18 Joulu-
aaton hartaushetki, pyhän 
Nikolaoksen katedraali, 
Kuopio 

Ti 25.12. klo 8 Joulupäivän 
liturgia, pyhän Nikolaoksen 
kirkko, Vaasa

Ma 31.12 klo 18 Uuden-
vuoden rukoushetki, pyhän 
ristin kirkko, Kouvola

Su 13.1. klo 11 Liturgia, 
pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Joensuu

Su 27.1. klo 11 Liturgia, 
pyhän ristin kirkko, Kou-
vola

Su 3.2. klo 18 Sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus, 
profeetta Elian kirkko, 
Ilomantsi

Aamuhartaus
Klo 6.15 ja 7.50

Iltahartaus
Klo 18.50 

La 22.12. Metropoliitta 
Panteleimon, Oulu 

La 12.1. Kirkkoherra Pent-
ti Hakkarainen, Kajaani

La 2.2. Rovasti Rauno 
Pietarinen, Joensuu

Kaamoksen pimeys, ve-
sisateet ja loskakelit ovat 
oivallinen syy pysyä 
sisätiloissa ja harrastaa 
kaikkea mukavaa. Minulla 
se tarkoittaa puuhastelua 
postimerkkien parissa.
    Olen uudistanut vii-
meisintä kokoelmaani. 
Siinä aiheena on kuolema. 
Olen vähentänyt vankilei-
risivuja ja korvannut niitä 
tuonelassa kävijöillä. Se on 
paljolti kirjallisuushisto-
riaa, koulumuistoja 1950-
luvulta ja asioiden kertaa-
mista. Ilokseni huomasin, 
että valmista fi lateelista 
materiaalia minulla on.
    Kirkkohistorian sivuilta 
ensin Jeesus ja Lasarus, 
jonka Jeesus herätti kuol-
leista. Antiikin Rooman 
kansalliskirjailija Vergilius 
ja hänen teoksensa päähen-
kilö Aeneas, joka mana-
lassa tapasi rakastettunsa 
Didon. Dante Alighieri 
vaelsi Vergiliuksen kanssa 
paratiisissa, kiirastulessa 
ja helvetissä. Hänen suu-
ri runoteoksensa Divins 
Commedia, Jumalainen 
näytelmä, kertoo tuosta 
vaelluksesta. Teoksen on 
kuvittanut Gustave Dore    

Antiikin jumaluustarusto
on lähes loputon kirjallinen 
lähde. Orfeuksen käynti 
manalassa lienee monille 
tuttu kouluaikojen his-
torian tunneilta. Samoin 
Odysseuksen harharetket ja 
hänen matkansa manalaan, 
jossa hän kohtasi Achille-
uksen. Samoille sivuille 
sijoitamme Delfoin oraak-
kelin Sibyllan ja sankari 
Herakleen, jonka tehtävä-
nä oli anastaa manalasta 
kolmipäinen vartijakoira 
Kerberos.
    Meitä lähempänä on 
Vaka Vanha Väinämöinen 
ja hänen tuonelan matkan-
sa. Oma lukunsa on ruot-
salaisella yliopistomiehellä 
Emanuel Swedenborgilla, 
jonka teos Taivas, sen 
ihmeet ja helvetti on hä-
kellyttävä lukukokemus. 
Kirjan kansilehdellä kerro-
taan, että hän kuulemansa 
ja kokemansa perusteella 
kirjoitti kirjan alun perin 
latinaksi. 

Tässä tämän kaamoksen 
asiaa lyhyesti.

Kalevi Jylhänkangas

Harrastukseni 
parissa Tervehdys täältä Ylä-Kai-

nuusta. Mielessäni on kaksi 
asiaa, joista haluan kertoa.
    Isäntäni isä Kauko opet-
taa uskontoa. Erään kerran 
hän kertoi maatuska Rit-
valle, että oli oppitunnilla 
puhunut Jumalan luomis-
työstä. Isä oli kertonut, että 
kaikki luonnossa, jossa 
me elämme ja olemme, on 
Jumalan antanut lahjaksi. 
    Isän oppilas Maria oli 
maininnut, että hänen per-
heeseensä oli otettu pieni 
koiranpentu, jonka nimi 
on Pörri. Pörri on suomen-
pystykorva ja minua puoli 
vuotta nuorempi. Maria 
oli aivan oikein todennut, 
että myös Pörri on Luojan 
luoma kuten minäkin. 
    Sitten isä Kauko oli 
kertonut Vapahtajan syn-
tymästä. Jumala rakastaa 
luotujaan niin paljon, että 
lähetti oman Poikansa pe-
lastamaan luotunsa. Ennen 
ihminen oli yksin pyrkinyt 
pelastamaan maailman, 
mutta sitä hän ei pysty-
nyt tekemään. Mutta kun 
Jeesus syntyi, tämä kaikki 
tapahtui. Kuuntelin korvat 
pystyssä kun isä jatkoi, että 
Vapahtaja myös kuolemalla 
kukisti kuoleman. Siksi 
elämä vallitsee. 

Joulun lähestyessä
    Jumala valitsi Poikansa 
synnyttäjäksi Marian. Hän 
oli rukouksen ihminen ja 
siksi sai tämän suuren teh-
tävän. Tästä syystä kutsum-
me häntä Jumalanäidiksi. 
    Minä muistan viime 
joulun oikein hyvin. Olin 
isäntäni ja maatuskan kanssa 
Kuivajärvellä ja Ämmän-
saaressa, jossa isä toimitti 
jumalanpalvelukset. Aamu-
palvelus ja liturgia olivat 
yöllä. Kun tulimme kotiin 
niin tietysti söimme. Lahjat 
oli laitettu kuusen alle. Siellä 
olivat myös minun pakettini. 
    Isäntäni sanoi: ”Nyt Roy 
saat etsiä omat lahjasi”. 
Minä etsin ja löysin omani 
varmaankin siksi, että niis-
sä oli tuoksuvia herkkuja. 
Lahjoja sain kotiväeltä, Ir-
jalta ja Hannulta, Annelilta, 
Veikolta ja Ransulta. Ransu 
on vanha herra, nautseri, 
jonka kanssa tulen hyvin 
toimeen. Olemme kavereita 
keskenämme. 
    Ajattelen, että kaikki-
en pitäisi olla keskenään 
kavereita, hyväksyä toinen 
toisemme sellaisina kuin 
olemme, aina valmiina 
antamaan ja pyytämään 
anteeksi.
Hyvää joulua. Kristus syn-
tyy, kiittäkää.

Matkakoira Roy        

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiön hallitus kokoontui syyskokoukseensa Ou-
luun 30.10.2007. Ennen istunnon alkamista se aterioi hiippakuntakeskuksen vieressä 
sijaitsevassa Nummikadun Kotipizzeriassa. Säätiö omistaa kyseisen liikehuoneiston. 
Kuvassa oikealta säätiön asiamies Seppo Maskonen, hallituksen jäsen Ari Tuutti, 
yrittäjä Sari Ingalsuo, metropoliitta Panteleimon ja hallituksen puheenjohtaja Ahti 
Pyörnilä. Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen, rovasti Pentti Hakkarainen. 
Kuva: Jukka Mäntymäki.

Ti 15.1. Pastori Heikki 
Huttunen, Helsinki

Oulun ortodoksinen 
seurakunta julistaa 
haettavaksi

Kanslianhoitajan 
toimen

Tehtävä on vastaanotet-
tava 1.3.2008 alkaen. 
Palkkaus on työe-
htosopimuksen
mukainen. Työ edellyttää 
perehtyneisyyttä kirkko-
herranviraston
tehtävien itsenäiseen 
hoitamiseen, ihmissuhde-
taitoja, palvelualttiutta
ja asianmukaista koulu-
tusta. Hakemukset tulee 
osoittaa Oulun
ortodoksisen seurakun-
nan seurakunnanneuvos-
tolle, Torikatu 74, 
90120 Oulu, viimeistään 
maanantaihin 4.2.2008 
mennessä.

Oulun ortodoksisen 
seurakunnan 
seurakunnanneuvosto
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OULUN 
SEURAKUNTA

KAJAANIN 
SEURAKUNTA

Tapahtumakalenteri joulu-, tammi- ja helmikuussa 2007-2008

Oulu

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

La 22.12. klo 18 Vigilia
Su 23.12. klo 10 Liturgia
Ma 24.12. klo 9 Kuninkaalli-
nen hetkipalvelus
Ma 24.12. klo 15 Jouluaaton 
suuri ehtoopalvelus
Ma 24.12. klo 23 Aamupal-
velus ja liturgia, Kristuksen 
syntymä
La 29.12. klo 18 Vigilia
Su 30.12. klo 10 Liturgia
Ma 31.12. klo 21 Uudenvuo-
den rukouspalvelus
Ti 1.1. klo 10 Liturgia
Ke 2.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 4.1. klo 9 Kuninkaallinen 
hetkipalvelus
La 5.1. klo 18 Vigilia
Su 6.1. klo 10 Liturgia ja suu-
ri vedenpyhitys, Herran kaste
Ke 9.1.klo 18 Akatistos Kris-
tukselle
La 12.1. klo 18 Vigilia
Su 13.1. klo 10 Liturgia, 
publikaanin ja fariseuksen 
sunnuntai
Ke 16.1. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 19.1. klo 18 Vigilia
Su 20.1. klo 10 Liturgia, tuh-
laajapojan sunnuntai
Ke 23.1. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Pe 25.1. klo 18 Parastasis, 
vainajien muistelu
La 26.1. klo 18 Vigilia
Su 27.1. klo 10 Liturgia, 
tuomiosunnuntai ja lähetysta-
pahtuma
Ke 30.1. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Pe 1.2. klo 18 Vigilia
La 2.2. klo 10 Liturgia, Her-
ran temppeliin tuominen
La 2.2. klo 18 Vigilia 
Su 3.2. klo 10 Liturgia, sovin-
tosunnuntai
Su 3.2. klo 18 Sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus

Kolmen pyhän 
esipaimenen kappeli
Nummikatu 30 B
p. 020 610 0250

To 31.1. klo 9 Vedenpyhitys 
ja liturgia

Muhos

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

La 22.12. klo 10 Liturgia 
La 19.1. klo 10 Liturgia

Vihanti

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

Ke 26.12. klo 10 Liturgia
La 26.1. klo 10 Liturgia, vai-
najien muistelu

Raahe

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

Su 30.12. klo 10 Liturgia
Su 27.1. klo 10 Liturgia

Oulainen

Ev.lut.seurakuntatalo

La 5.1. klo 10 Liturgia ja 
suuri vedenpyhitys

Kemi

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

Ma 17.12. klo 18 Ehtoopalve-
lus ja joulun valmistusjuhla
Ma 24.12. klo 23.30 Aamu-
palvelus ja liturgia, Kristuk-
sen syntymäjuhla
La 5.1. klo 18 Vigilia
Su 6.1. klo 10 Liturgia ja teo-
fanian suuri vedenpyhitys
Ke 9.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 23.1. klo 18 Akatistos
Pe 1.2. klo 18 Vigilia
La 2.2. klo 10 Liturgia, Her-
ran temppeliintuomisen juhla
Su 3.2. klo 18 Sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus

Tornio 

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

Ma 24.12. klo 16 Jouluaaton 
ehtoopalvelus
Ke 26.12.klo 10 Slaavinkie-
linen liturgia, metropoliitta 
Panteleimon
Ke 16.1. klo 18 Ehtoopalve-
lus

La 26.1. klo 18 Vigilia
Su 27.1. klo 10 Liturgia
Ke 31.1. klo 18 Akatistos

Haukiputaan 
Martinniemi 

Pietarin ja Paavalin sekä 
Arseni Konevitsalaisen 
rukoushuone
Martinniementie 206
Isännöitsijä 
Timo Arhippainen
p. 0400 529 467

La 22.12. klo 18 vigilia
Su 23.12. klo 10 liturgia
Ti 1.1. klo 10 liturgia
La 12.1. klo 18 vigilia
Su 13.1. klo 10 liturgia
Su 3.2. klo 10 liturgia

Tervolan Varejoki 

Pyhittäjä Trifon 
Petsamolaisen 
rukoushuone
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Anja Suopela
p. (016)437 492

Ma 24.12. klo 13 Jouluaaton 
ehtoopalvelus
La 29.12. klo 18 Vigilia
Su 30.12. klo 10 Liturgia
La 19.1. klo 18 Vigilia
Su 20.1. klo 10 Liturgia

Kuusamo

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 27.1. klo 9 Liturgia
Ti 5.2. klo 18 Katumuskanoni

Pudasjärvi

Ev.lut. seurakuntatalo

La 3.2. klo 10 Liturgia

Kristukseen kastetut

Niiki Sylvia Juttula, Hauki-
pudas
Vasili Arvid Makkonen, 
Liminka
Janne Arttu Anselmi Vihattu-
la, Oulu

Herra, vihi heidät 
kunnialla ja jaloudella

Perola Olli Aleksi ja Juntunen 
Anu-Maija, Oulu
Reinikainen Tuukka Tapio ja 
Seppälä Riitta Sisko, Oulu

Ikuinen muisto

Kasurinen Aila 90 v. Kemi
Shnoro Olavi 67 v. Oulu

Tervetuloa seurakuntaan

Vihtori Bogdanoff, Haukipu-
das
Asparuhov Ivan Georgiev, 
Kalajoki

Kimmo Johannes Hautamäki, 
Oulu
Ismo Olof Koponen, Oulu
Teemu Samuli Lahtinen, Oulu
Reino Pirhonen, Raahe
Jari Antero Rauma, Pyhäjoki
Erkki Kalevi Schütz, Raahe
Ekaterina Karoliina ja Oxana 
Sipola, Oulu
Sulo Aarne Tokkonen, Oulu
Tero Tapani Vähäkuopus, 
Pudasjärvi

Kemin lastenkerho

Ma 17.12. klo 18 Joulun val-
mistusjuhla
Ke 9.1. klo 16.30
Ke 23.1. klo 16.30
Ke 6.2. klo 16.30
Ke 27.2. klo 16.30

Tornion lastenkerho

Ma 14.1. klo 16.30
Ma 28.1. klo 16.30
Ma 11.2. klo 16.30
Ma 25.2. klo 16.30

Kemin ortodoksiakerho

Ke 9.1. klo 18
Ke 6.2. klo 18
Ke 27.2. klo 18

Kemin naistenpiiri

Ke 23.1. klo 18

Luterilais-ortodoksinen 
miestenpiiri

Ma 28.1. klo 18 Kemissä
Ma 25.2. klo 18 Torniossa

Yhteystietoja

Oulun ortodoksisen seura-
kunta, Torikatu 74, 90120 
Oulu, p. (08)311 5741, fax 
(08)375986, sähköposti: 
oulu@ort.fi  . Kirkkoher-
ra Raimo Kiiskinen, p. 
(08)375 986, 0400 890 622. 
II pappi Kuisma Suopela, p. 
(016)437 492, 0400 393 091. 
Kanttorin tehtävien hoitaja 
Marko Patronen, p. 050 329 
5355, II kanttori Helena Mat-
si, p. 040 6479, nuoriso- ja 
diakoniatyöntekijä Petri Aho, 
p. 045 114 7447.

Kajaani

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

La 22.12. klo 18 Pyhien isien 
sunnuntain vigilia
Su 23.12. klo 10 Liturgia
Ma 24.12. klo 12 Herran 
Jeesuksen Kristuksen synty-
mäjuhlan aaton suuri ehtoo-
palvelus
Ti 25.12. klo 7 Herran Jee-
suksen Kristuksen synty-
mäjuhlan aamupalvelus ja 
liturgia
La 29.12. klo 18 Vigilia
Su 30.12. klo 10 Liturgia
Ti 1.1. klo 10 Liturgia
La 5.1. klo 18 Teofanian 
aaton vigilia
Su 6.1. klo 10 Jumalan ilmes-
tymisen, Teofanian juhlan 
suuri vedenpyhitys ja liturgia
La 19.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 1.2. klo 18 Herran temppe-
liintuomisen aaton vigilia
La 2.2. klo 10 Liturgia, Her-
ran temppeliintuomisen juhla
La 2.2. klo 18 Sovintosun-
nuntain vigilia
Su 3.2. klo 10 Liturgia
Su 3.2. klo 18 Suureen paas-
toon laskeutumisen ehtoopal-
velus

Sotkamo

Jumalansynnyttäjän 
suojeluksen kirkko
Rauhantie 13 
Isännöitsijä Vappu Korhonen 
p. (08)6661811

Su 13.1. klo 10 Liturgia
La 26.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 27.1. klo 10 Liturgia

Kuhmo

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

La 22.12. klo 18 Ehtoopal-
velus
Su 23.12. klo 10 Liturgia
La 19.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 20.1. klo 10 Liturgia
Ma 4.2. klo 18 Suuri ehtoon-
jälkeinen palvelus
La 23.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 24.2. klo 10 Liturgia
Su 16.3. klo 10 Liturgia
Pe 21.3. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus
Ti 25.3. klo 10 Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Marian 
ilmestyksen juhlan liturgia

Paltamo

Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen 
rukoushuone
Talonpojantie 3 
Isännöitsijä Liisa Mähönen 
p. (08)871452

Su 20.1. klo 10 Liturgia
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Seuraavan numeron

 PÄIVITETYT 
TIEDOT 

toimitussihteerille 
viimeistään

 torstaina 10.1.2008

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

LAPIN 
SEURAKUNTA

Ämmänsaari
Pyhän ristin rukoushuone
Keskuskatu 1 
Isännöitsijä Ritva Ivanoff  
p. (08)713221

Ma 24.12. klo 23.30 Herran 
Jeesuksen Kristuksen syn-
tymäjuhlan aamupalvelus ja 
liturgia
La 5.1. klo 18 Ehtoonjälkei-
nen palvelus
Su 6.1. klo 9 Suuri vedenpy-
hitys ja liturgia
La 26.1. klo18 Ehtoopalvelus
Pe 1.2. klo 18 Ehtoopalvelus
La 2.2. klo 10 Herran temp-
peliintuomisen juhlan liturgia

Kuivajärvi

Pyhän Nikolaoksen 
rukoushuone
Kuivajärventie 196 
Isännöitsijä Jyrki Huovinen  
p. (08)723167

Ma 24.12. klo 13 Herran 
Jeesuksen Kristuksen synty-
mäjuhlan aaton suuri ehtoo-
palvelus
La 12.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 13.1. klo 10 Liturgia

Kristukseen kastettu
 
Vanessa Maria-Emilia Leino-
nen, Vaala

Ikuinen muisto

Teuvo Happo 56 v.
Reijo Martiskainen 68 v.
Outi Karhunen 78 v.
Valerian Rantala 74 v.
Reijo Mitrunen 60 v.
Ilmari Kukkonen 70 v.
 
Tervetuloa seurakuntaan 

Stepan Piirainen, Kuhmo
Viktoria Bobrova, Vaala
Pentti Juhani Nykänen, Ka-
jaani
Pertti Kauko Huovinen, Hy-
rynsalmi

Lasten- ja nuorten kerhot

Kajaanin lasten- ja nuorten 
kerhon kevätkauden aloitus 
16.1. Ohjaajat Andra Al-
dea-Partanen puh. 050 514 
7097 ja Tarja Hukkanen puh. 
050 077 3094
Sotkamon lasten- ja nuorten 
kokoontuu Sotkamon ev.lut. 
seurakuntatalon kerhohuo-
neessa lauantaisin 12.1. 

alkaen klo 11.00-12.30 Oh-
jaaja Andra Aldea-Partanen 
050 514 7097
Kerhoihin voivat tulla ala-as-
teikäiset ja nuoremmat.

Kristinoppileirit

Kesällä 2008 toteutetaan 
kristinoppileirit Kyproksella 
kesäkuun alussa (ilmoittautu-
misaika päättynyt) ja Kui-
vajärvellä heinäkuun alussa. 
Edellisten lisäksi järjestetään 
toukokuussa iltakristinoppi-
koulu Kajaanissa.
Ilmoittautumiset Kuivajärven 
leirille ja toukokuun ilta-
kristinoppikouluun 1.4.2008 
mennessä puhelimella (08) 
633 030 tai sähköpostilla 
kajaani@ort.fi  

Muut tilaisuudet, 
toimitukset ja tapahtumat

Kajaanin ekumeenisen ru-
kousviikon tilaisuudet: 
Ma 14.1. klo 14.15 Radio Ka-
jaus, klo 18 Adventtikirkko, 
Ti 15.1. klo 10 Terveydenhoi-
to-oppilaitos, klo 19 Baptisti-
seurakunta, 
Ke 16.1. klo 10 ja 12 UPM-
Kymmenen ruokala, klo 19 
helluntaiseurakunta, 
To 17.1. klo 10 OKL:n Nor-
maalikoulu, klo 19 Pelastus-
armeija, 
Pe 18.1. klo 19 Vapaakirkko, 
La 19.1. klo 18 Kajaanin 
ortodoksinen kirkko, 
Su 20.1. klo 18 Rukousvii-
kon päätöstilaisuus Kajaanin 
ev.lut. kirkossa
Ti 22.1. klo 9 Kehitysvam-
maistyöntekijöiden tapahtuma 
Kajaanin Kristuksen kirkastu-
misen kirkossa
Su 10.2. klo 12 Filosofi an 
tohtori Juha Riikosen esitel-
mä Kajaanin ortodoksisella 
seurakuntasalilla: Kirkko 
politiikan syleilyssä. Suomen 
ortodoksisen arkkipiispakun-
nan ja Moskovan patriarkaa-
tin välinen kanoninen erimie-
lisyys 1945-1957
Ke 13.2. klo 18 Ehtoopalve-
lus Kainuun Prikaatin Sotilas-
kodin kappelissa

Kellonsoittaja ja ponomari-
kurssi

24.3. klo 12 Kajaanin Kris-
tuksen kirkastumisen kirkossa 
perehdytään kirkon kellojen 
soittamiseen ja ponoma-
rin tehtäviin, jonka jälkeen 
osallistutaan joukolla klo 18 
alkavaan vigiliaan. Ilmoittau-
tumiset puh. 633030, 040-848 
5380 tai sähköpostilla kajaa-
ni@ort.fi  

Kassia naisten piiri

Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä

Tiistaiseurat
Ti 5.2. klo 18 Kajaanin 
Tiistaiseuran kevätyökauden 
alkajaisrukoushetki
Muista kokoontumisista il-
moitetaan paikallislehdissä

Muuta

Matkapappi Kauko Ivanoff on 
vuosilomalla 26.12.-4.1.2008 
Kirkollisista toimituksista 
sovittava aina kirkkoherran-
viraston kautta. Kirkkoher-
ranvirasto avoinna ti, to ja pe  
09-12 ja 13-15 puh. 633030
Virkatodistusten tilaukset 
puh. (08)3115741 tai sähkö-
postilla oulu@ort.fi  . Ajanta-
saisia uutisia, tapahtumia ja 
ilmoituksia voi seurata seura-
kunnan kotisivuilla osoittees-
sa www.ort.fi /kajaani

Kiuruvesi

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

Ma 24.12. klo 15 Suuri ehtoo-
palvelus
Ma 24.12. klo 23 Aamupalve-
lus ja liturgia, jouluyö
La 29.12. klo 18 Vigilia
Ti 1.1. klo 10 Liturgia ja uu-
denvuoden rukouspalvelus
La 5.1. klo 18 Juhlavigilia
Su 6.1. klo 10 Liturgia ja 
suuri vedenpyhitys
To 10.1. klo 19 DVD-esitys 
Athos-vuorelta yläasteella
La 12.1. klo 18 Vigilia
La 26.1. klo 10 Liturgia
Pe 1.2. klo 18 Vigilia
La 2.2. klo 10 Liturgia

Kytökylä

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

Su 30.12. klo 10 Liturgia
Su 27.1. klo 10 Liturgia

Karvoskylä

Pyhän Kristuksen kirkas-
tumisen kirkko

Jokikyläntie 7
Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen 

p. 040 5706 936
La 22.12. klo 14 Samovaarin 
äärellä, venäjänkielinen orto-
doksinen keskustelukerho
Ke 26.12. klo 10 Aamupalve-
lus ja liturgia
Su 13.1. klo 10 Liturgia
Ma 21.1. klo 18 Ekumeeninen 
tilaisuus Haapajärven ev.lut. 
seurakuntatalolla DVD-esitys 
Athosvuorelta
Ke 23.1. klo 18 Ekumeeni-
nen tilaisuus Nivalan ev.lut. 
seurakuntatalolla DVD-esitys 
Athosvuorelta
La 26.1. klo 14 Samovaarin 
äärellä, venäjänkielinen orto-
doksinen keskustelukerho

Pyhäsalmi

Profeetta Elian rukous-
huone
Vesitornintie 15
Isännöitsijä Marja-Leena 
Maksimainen 
p. 040 708 8751

Su 23.12. klo 10 Liturgia
Su 3.2. klo 10 Liturgia

Kristukseen kastetut

Maksim Rychkov, Nivala
Konstantin Savin, Maliskylä

Ikuinen muisto

Faina Taponen, 80 v, Kiuru-
vesi

Tervetuloa seurakuntaan

Keijo Kulhomäki, Kiuruvesi
Tarja Saukonoja, Ainastalo
Liisa Hukkanen, Kiuruvesi
Jaana Hietala, Nivala

Tuohuskerho

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

Yhteystietoja

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

Isä Anteron sielunhoitotunnit 
kirkossa keskiviikkoisin klo 
11 - 13.

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

 

Rovaniemi
 
Pyhän Andreaksen 
kirkko 
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä 
isä Mikko Sidoroff
p. 040 414 8452
 
La 22.12. klo 18 Vigilia 
Su 23.12. klo 10 Liturgia  
Ma 24.12. klo 14 Ehtoopal-
velus
Ma 24.12. klo 23 Aamupalve-
lus ja jouluyön liturgia
Ke 26.12. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän juhla
Ma 31.12. klo 18 Vigilia
Ma 31.12. klo 22 Uudenvuo-
den kiitosrukoushetki
Ti 1.1. klo 10 Liturgia
La 5.1. klo 18 Vigilia
Su 6.1. klo 10 Liturgia ja suu-
ri vedenpyhitys, Herramme 
kaste, teofania
La 12.1. klo 18 Vigilia
Su 13.1. klo 10 Liturgia
La 19.1. klo 18 Vigilia
Su 20.1. klo 10 Liturgia
La 26.1. klo 18 Vigilia
Su 27.1. klo 10 Liturgia
Pe 1.2. klo 18 Vigilia
La 2.2. klo 10 Liturgia, Her-
ran temppeliintuominen
Su 3.2. klo 10 Liturgia
Su 3.2. klo 18 Suuri ehtoo-
palvelus, sovintosunnuntai, 
Suuren ja pyhän paaston alku
  

Ivalo

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

La 22.12. klo 18 Vigilia
Ti 25.12. klo 10 Aamupalve-
lus ja liturgia, Herramme
Jeesuksen Kristuksen synty-
mä, joulukuu 
La 29.12. klo 18 Vigilia
Ma 31.12. klo 18 Rukoushet-
ki, uuden vuoden aatto 
Ti 1.1. klo 10 Liturgia, Basi-
leios Suuri, uusi vuosi
La 26.1. klo 18 Vigilia
Su 27.1. klo 10 Liturgia, 
tuomiosunnuntai, seurakunta-
tilaisuus
La 2.2. klo 18 Vigilia
Su 3.2. klo 10 Liturgia, sovin-
tosunnuntai
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Paimen-Sanomat
Julkaisija:
Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakunnat / Paimen-Sanomat ry
Päätoimittaja:
Metropoliitta Panteleimon
P. 020 610 0250, fax. 020 610 0251, sähköposti: oulun.hiippakunta@ort.fi 
Toimitussihteeri:
Marko Patronen
Nummikatu 30 B 16, 90100  OULU
P. 050 329 5355, fax. 020 610 0251, sähköposti: marko.patronen@ort.fi 

Lehden osoitteenmuutokset ja tilaukset:
SEURAKUNTALAISTEN osoitteenmuutokset ja tilaukset omaan 
seurakuntaan
MUUT osoitteenmuutokset ja tilaukset Oulun ortodoksiseen hiippa-
kuntaan,  p. 08 370 882, oulun.hiippakunta@ort.fi 

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

Kaikki aineistot toimitetaan toimi-
tussihteerille viimeistään torstaihin 
10.1. mennessä.

Toimitus pidättää oikeuden 
muutoksiin.

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

Pankki: Merita 110750 - 1106102

VAASAN 
SEURAKUNTA

Nellim

Pyhän Kolminaisuuden 
ja pyhittäjä Trifon Pet-
samolaisen kirkko
Siikajärventie 64A
Isännöitsijä Simo Jefremoff
p. 0400 418 463

Ke 26.12. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän juhla, 
toinen joulupäivä
La 5.1. klo 18 Vigilia
Su 6.1. klo 10 Liturgia, 
suuri vedenpyhitys, Herran 
kaste                  
La 19.1. klo 18 Vigilia
Su 20.1. klo 10 Liturgia, 
tuhlaajapojan sunnuntai, 
seurakuntatilaisuus
Pe 1.2. klo 18 Vigilia
La 2.2. klo 10 Liturgia, 
Herran Temppeliintuomi-
nen
Su 3.2. klo 18 Ehtoopalve-
lus, suuren paaston alku

Sevettijärvi

Pyhittäjä Trifon 
Petsamolaisen kirkko
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä 
Erkki Heimonen
p. 0400 299117

Isännöitsijä Uljaana Kivi-
niemi 1.1. 2008 lähtien
p. 040 7167653

Ma 24.12. klo 15 Ehtoopal-
velus, Kristuksen syntymän 
aatto
La 12.1. klo 18 Vigilia
Su 13.1. klo 10 Liturgia, 
publikaanin ja fariseuksen 
sunnuntai, seurakuntatilai-
suus
Pe 25.1. klo 18 Panihida
La 26.1. klo 10 Liturgia, 
vainajien muistelu

Männikön palvelukoti, 
Ivalo

La 22.12. klo 10 Liturgia
La 26.1. klo 10 Liturgia

Utsjoen ev.lut. kirkko

Su 23.12. klo 10 Liturgia

Pyhän Paavalin kappeli, 
Saariselkä

Su 30.12. klo 10 Liturgia
 
Kirkkoherra Jyrki Pentto-
nen
p. 0400-178744
jyrki.penttonen@ort.fi 

Matkapappi Kauko Makkonen
p. 0206100294, 0400-294849
kauko makkonen@ort.fi 

Rovaniemellä toimivien 
seurakunnan piirien 
yhteystietoja

Kirkkokuoro: Kanttori Kai 
Tulehmo, p. 040-8131265
Lähetyspiiri: Eija Alkula p. 
040-7567903
Naistenpiiri: Kerttu Junnonen 
p. 050-3556580
Diakoniapiiri: Maija Karvonen 
p. 050-5465247
Tiistaiseura: Mariariitta Sihvo-
maa p. 040-7686048
Ikonipiiri: Raili Arstila p. 040-
7714608
Lastenkerho: Virpi Sidoroff p. 
0400-015215
Miestenpiiri: Simo Rautiainen 
p. 040-8410221
Ortodoksia-kerho: isä Jyrki 
Penttonen p. 0400-178744

Vaasa

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kasarmintori
Isännöitsijä (auki)

Ke 24.12 klo 16 Suuri ehtoon-
jälkeinen palvelus 
To 25.12 klo 8 Liturgia, joulu, 
Kristuksen syntymän juhla
La 5.1. klo 18 Vigilia
Su 6.1. klo 10 Liturgia, risti-
saatto, vedenpyhitys, teofania, 
Herran kaste,  metropoliitta 
Panteleimon. Kanttori Paula 
Löfgrenin tulojuhla
La 12.1. klo 18 Vigilia
Ke 16.1. klo 10 Liturgia
La 2.2. klo 18 Vigilia
Su 3.2 klo 10 Liturgia, sovinto-
sunnutai
Su 3.2. klo 14 Sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus

Kauhajoki

Ev.lut. seurakunnan 
virastotalon kokoushuone
Kyntäjäntie 1

Su 27.1. klo 10 Liturgia

Kokkola

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

Su 23.12. klo 10 Liturgia
Su 20.1. klo 10 Liturgia

Veteli 

Hanna-Leena Lehtolan 
kappeli
Emäntäkouluntie 52

La 19.1. klo 18 Ekumeenisen 
rukousviikon tapahtuma, 
luterilainen vesper ja orto-
doksinen rukoushetki 

Pietarsaari

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

Ma 24.12. klo 13 Ehtoopal-
velus, jouluaatto
Ma 1.1. klo 10 Liturgia
Su 13.1. klo 10 Hetkipalvelus

Lapua

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

Ke 26.12. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän juhla, 
toinen joulupäivä
Su 13.1. klo 10 Liturgia

Kristukseen kastetut

Lappi Kerttu, Kaustinen
Laine Otto Mikael, Vähäkyrö 

Herra, vihi heidät 
kunnialla ja 
arvonannolla

Igor Onishenko ja Natalia 
Muravleva, Vaasa
Marko Toroi ja Heidi-Maria 
Kallio, Vaasa 

Ikuinen muisto

Judin Mikael 78v. Kokkola

Tervetuloa seurakuntaan

Mikko Snellman, Kauhajoki

Natalia Kopsala, Toholampi
Suzana Capova, Vaasa
Svetlana Hemminki, Seinäjoki
Dmitry Chernykn, Seinäjoki

Vaasan ikonipiiri

Ikonipiiri kokoontuu kevätkau-
della torstaisin klo 16-20 seu-
rakuntatalolla Koulukatu 45.
Aloittelijoiden ajat: 10.1, 7.2, 
6.3, 10.4 ja 8.5
Jatkoryhmien ajat: 17.1, 21.2, 
27.3, 24.4 ja 22.5
Lisätietoja Anneli Ojanperältä, 
puh. 040 961 5006

Yhteystiedot

Kirkkoherranvirasto avoinna 
keskiviikkoisin klo 13-16 
(suurina juhlapäivinä sul-
jettu). Osoite Koulukatu 45, 
65100 Vaasa. Puh. (06) 317 
2620, fax (06) 312 4063. S-
posti: vaasa@ort.fi 
Virkatodistukset Oulun seura-
kunnasta, puh. (08) 311 5741 
tai s-posti: oulu@ort.fi .
Kirkkoherra Matti Wallgren 
p. 050 352 0735. Kanttori 
Paula Löfgren, puh. 040 567 
6614

Ortodoksisen kirkon järjestöjen kiertue kutsuu toivonkan-
tajaksi. Oulussa keskustellaan ja pohditaan lähetystyön 
ja kansainvälisen diakonian merkityksestä niin kirkon 

kuin jokaisen kristityn elämässä. 

Lauantai 26.1. 
15.00 Lähetys- ja todistustehtävä kristityn elämässä

lähetyssihteeri Aino Nenola
15.45 Kansainvälinen diakonia kirkkomme tehtävänä

projektikoordinaattori Outi Vasko
16.30 Ortodoksisen lähetyksen ja Ortaidin esittelyä 

17.15 Iltatee
18.00 Vigilia

Sunnuntai 27.1. 
10.00 Liturgia 

12.00 Lähetyslounas
12.30 Kuvia ja kertomuksia lähetys- ja avustustyöstä

lähetyssihteeri Aino Nenola ja projektikoordinaattori Outi 
Vasko 

Tapahtumat järjestävät:
Oulun Lähestyspiiri
Oulun miesten piiri

Ortodoksinen Lähetys ry. 
Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry.�

Toivonkantajat -kiertue 
Oulussa 26.-27.1.2008

Ensi kesänä teemme luosta-
rimatkan Karjalaan. Matkal-
la olemme yötä Valamossa, 
vierailemme Syvärin luosta-
rissa, tutustumme Laatokan 
ja Aunuksen Karjalaan.
Auto lähtee Oulusta ja ajaa
Pulkkilan, Iisalmen, Jo-
ensuun ja Niiralan kautta 
Sortavalaan.

Nyt erinomainen mahdolli-

suus osallistua ortodoksi-
selle pyhiinvaellusmatkalle 
Karjalaan.

Aika:  7.-10.7. 2008
Hinta: 350 eur/hlö
sis. kuljetukset, viisumi, 
hotelit, ateriat, opastukset
Ilm. Matkatoimisto Artos
puh 017 816441
e-mail  iisalmi@ort.fi 

Valamo-Syväri
luostarimatka


