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Esipaimenen sana

A word from the Bishop

Metropoliitta Panteleimon

Yhteys on voimaa

Kirkon koulu
Rukous on 
rakkautta

Kristus perusti kirkkonsa maan päälle helluntaina. Pyhän Hengen täyttämät aposto-
lit lähtivät palavin mielin levittämään evankeliumin ilosanomaa ympäri maailmaa. 
Kristinusko levisi nopeasti ja paikalliset seurakuntayhteisöt toimivat innokkaasti. 
Niiden piirissä oli syvää hengellisyyttä, tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja. Rahat ja 
omaisuus koettiin yhteiseksi. Mutta onnen aika kesti vain hetken. Paha löysi tiensä 
alkuseurakuntaankin. Ananias ja SaÞ ra pimittivät osan maatilansa myyntihinnasta. 
Valheensa he maksoivat hengellään. Seurakuntiin syntyi riitoja. Apostoleillekin syntyi 
keskinäisiä erimielisyyksiä.

Kirkon levittäytyessä yhä laajemmalle eri kansojen ja kulttuurien joukkoon alkoi 
myös paikalliskirkkojen ja seurakuntien tiet kulkea yhä kauemmaksi toisistaan. Idän 
ja lännen kristityt erosivat toisistaan tuhat vuotta sitten. Lännen puolella kirkon ha-
jaantuminen on merkinnyt protestanttien piirissä yhä jatkuvaa pirstoutumista aina 
pienempiin ja pienempiin yhteisöihin.  

Kaikki tämä, kristittyjen jakautuminen ja hajautuminen yhä kauemmaksi toisistaan, 
on murheellista. Ikävää se on myös siksi, että erimielisyydet ja eroamiset ovat synnin 
seurausta. Emme vain tohdi lausua sitä ääneen, vielä vähemmän katua erimielisyyksi-
ämme. Sen sijaan puolustelemme tiukasti omia kantojamme, haluamme ehdottomasti 
sanoa viimeisen sanan. Kristus kuitenkin kehottaa meitä yhteyteen ja yksimielisyyteen. 
Jäähyväispuheessaan Jeesus sanoo: �Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin 
kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa�jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen 
minut.� (Joh. 17:21) Nyt maailma katselee kristittyjen elämää ihmetellen.

Erot ja eroamiset hajottavat yhteistä voimaa, vähentävät kirkosta väkeä ja köyhdyttä-
vät henkistä pääomaa. Siunaus vähenee. Yksinäinen halko palaa uunissa vain väkisin, 
mutta täydessä pesällisessä liekki on kirkas ja lämmittävä. Pastori Markku Koiviston 
hengen tulen olisi toivonut lämmittävän uskovien sieluja juuri luterilaisen veljeskirk-
komme piirissä. Venäjältä Suomeen muuttavien aktiiviortodoksien hengellisyys taas 
on kovasti tervetullut paikallisen kirkkomme vähäväkisiiin jumalanpalveluksiin eikä 
erillisten pikkuryhmien lämmikkeeksi. Onneksi näin useimmiten tapahtuukin.

Kristillisen maailman pirstoutumisen toteaminen ei tarkoita asia tilan hyväksymistä. 
Päinvastoin. Me etsimme yhteyttä. Se on meidän tehtävämme Kristuksen käskyn ja 
kehotuksen mukaan. Paljon hyvää on tapahtunutkin ja näin erityisesti paikallistasolla. 
Kirkkojen opittua tuntemaan toisiaan paremmin on keskinäinen ilmapiiri kentällä 
muuttunut myönteiseksi ja veljelliseksi. Ymmärrämme, että tarvitsemme toisiamme 
ja yhdessä olemme vahvoja.

Oulussa paikallista ekumeniaa eli kristittyjen yhteyden etsintää on ollut jo kolme-
kymmentä vuotta. Ortodoksien, katolisten ja luterilaisten yhteisiä kuukausijumalan-
palveluksia on toimitettu kymmenen vuotta. Myös yhteisiä ulkomaille suuntautuneita 
kulttuurimatkoja on tehty monen vuoden ajan. Kaikki tämä on lisännyt tietoamme 
toistemme uskonperinteistä, rikastuttanut elämäämme ja lähentänyt meitä toisiimme 
iankaikkisen elämän tiellä.  

The One and Holy Church was established by the Holy Spirit send out by the Father through 
the Son on Pentecost. After numerous historic and often sad events, the Christian Church has 
disintegrated into several pieces. Although we are aware of this state of affairs, we are not 
accepting it. On the contrary. 

We as Orthodox are seeking unity with other Christians by obeying a commandment given 
us by Christ himself. Thank God, something has been achieved on this matter.

In Oulu, for instance, Orthodox, Lutheran and Catholic christians gather in order to pray to-
gether. This has been a local tradition for several years. Seeking unity is our duty. It enriches 
our lives and bring us closer to each other on the path of eternal life.  

Kirkon pyhät isät kutsuvat 
rukousta toisinaan heng-

elliseksi hengitykseksi. 
Rukous on valkeutta 
pimeydessä ja toivoa 
epätoivossa.  Kirkon 
yhteinen rukous etsii 

Kristuksen läsnäoloa ja 
tunnistaa hänet jokaisessa 
ihmisessä. Tämä merkitsee 

sitä, että rukous johtaa 
välittömästi lähimmäis-
estä huolehtimiseen. Ja 

vielä enemmänkin: kaikki 
lähimmäisiin kohdistuva 

palveluksen työ on it-
sessään rukousta.

Pyhä Simeon Tessaloni-
kilainen (k. 1429) opet-
taa: �Me sanomme, että 
rukouksen työ kuuluu 
enkeleille. Sen vuoksi se 
on myös kirkon erityisen 
huolen aihe. Jokainen muu 
työ: armeliaisuus, lähim-
mäisestä huolehtiminen, 
sairaiden luona käyminen, 
vangituista huolehtiminen 
ja muut sen kaltaiset asiat 
ovat Jumalalle kannettua 
rukousta. Samoin köyhyys, 
paastoaminen, kovalla lat-
tialla nukkuminen, rukous-
kumarrukset ja valvominen 
ovat uhri Jumalalle.� 
    Kun ortodoksiset isät 
puhuvat rukouksen sis-
äisestä rauhasta, he eivät 

tarkoita toimettomuutta 
tai puhumattomuutta, 
vaan ihmisen alkuperäisen 
avoimuuden löytämistä Ju-
malan edessä. Pyhä Johan-
nes Krysostomos (k. 407) 
näki rukouselämän selkeät 
yhteiskunnalliset yhteydet. 
Rukous johtaa käytännön 
kristillisyyteen, lähim-
mäisen moninaisen hädän 
ja tuskan kohtaamiseen. 
    Pyhä Johannes opettaa: 
�Rukous on sielun puhdis-
tumista, syntiemme anteek-
siantamista, lukemattomien 
siunausten perusta ja lähde, 
sillä rukous on keskustelua 
Jumalan kanssa ja yhdisty-
mistä Kaikkien Herraan. 
Rukous vahvistaa yhdessä 
armeliaisuuden kanssa mei-
dät lukemattomilla hyvillä 
asioilla. Rukouksen kautta 
sielussa sammuu synnin 
tuli ja rukous voi antaa 
meille suuren vapauden.�
    Yksinkertainen ja vaati-
maton elämä ohjaa suurten 
opettajien mukaan oikeaan 
rukouksen henkeen. Pyhä 
Gregorios Nyssalainen (k. 
394) kirjoittaa: �Elämän 
yksinkertaisuus näyttää 
meille tien nöyryyteen, 
uskon nöyryyteen. Se antaa 
toivoa oikeudenmukaisu-
udesta, se johtaa oikeuden-
mukaiseen palvelemiseen. 

Jumalanäiti on rukoilijana vailla vertaa. Hellyys-ikoni, 
Kykkon luostari, Kypros, 1500-1600-luvut.
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Helluntain 
tuliset kielet

Rukous on hengellisten 
hyveiden kuoronjohtaja. 
Rukouksessa ihmistä 
vahvistetaan niin, että hän 
voi olla osallinen niistä 
hyveistä, joita pyydämme 
Jumalalta rukouksen mys-
tisen pyhyyden ja hengel-
lisen voiman kautta. Kun 
otamme matkakumppanik-
semme ja tueksemme Py-
hän Hengen, hän sytyttää 
meissä rakkauden hyvyyttä 
kohtaan ja sielu alkaa kai-
vata sitä. 
    Puhtaan rukouksen 
voima on yksinkertaisu-
udessa, rakkaudessa, 
nöyryydessä, voimakku-
udessa, pahan puuttumises-
sa. Jos nämä asiat eivät 
sisälly rukoukseen, rukous 
on hyödytöntä. Rukouk-
sen tulee johdattaa meitä 
oikeudenmukaisuuteen ja 
oikeisiin päämääriin. Muu-
toin meillä on vain rukouk-
sen tyhjä nimi ja olemme 
kuin tyhmät neitseet, joilla 
ei ollut öljyä yljän saapues-
sa �(Matt. 25:1).
    Kirkon yhteiskunnal-
linen vastuu kasvaa euka-
ristiasta ja rukouselämästä. 
Ortodoksisen kirkon ru-
kouselämä on sosiaalisen 
innoituksen lähde. Jokai-
sessa liturgiassa rukoillaan 
matkustavien, uskonsa 
tähden vainottujen, sairaid-
en ja kärsivien puolesta. 
Rukoukset jäsentyvät yht-
eiskunnalliseen vastuuseen 
ja toimintaan. Bysanttilais-
en kristillisyyden kestävin 
merkitys on siinä, että sen 
liturginen rukouselämä 
innoittaa käyttämään in-
himillisiä lahjoja ja kykyjä 
Jumalan ihmisiä rakastavan 
armon myötävaikutuksella 
kirkon ja yhteiskunnan 
uudistamiseen.
    Suomalaisessa yht-
eiskunnassa ihmisiä saarta-
vat ahdistavien leegioiden 
tavoin mielen masennus, 
passiivisuus, ikävystymin-
en, eristäytymisen henki ja 
levottomuus. Ne paljasta-
vat, miten ihminen on ma-
terialismissaan ja sen kaip-
uussaan kadottanut elämän 
mielekkyyden ja tarkoituk-
sen. Synnin sairaus on 
toisen, Jumalan tai lähim-
mäisen pelkäämisessä ja 
hylkäämisessä.  Tähän 
ihmisen valhetodellisuuden 
keskelle kuuluu ortodoksis-
en rukouselämän vaalima 
lähimmäisistä huolehtimin-
en. Siinä on toivon merkki.

Isä Jarmo Hakkarainen 

John Meyendorff on 
todennut, että Pyhän 

Hengen kokemista ko-
rostetaan voimakkaasti 

idän ortodoksisessa 
kirkossa, erityisesti sen 

jumalanpalvelusteksteis-
sä, sakramenttiopissa 

ja hengellisessä kirjalli-
suudessa. Idän kirkolle 
helluntai on pääsiäis-
ajan viimeinen suuri 

päivä, kirkon syntymä-
päivä.

Pyhän Hengen laskeutuminen 
oli kirkon todellistumista, 
kirkon ajan alkua, Herramme 
Jeesuksen Kristuksen ristin ja 
ylösnousemuksen todellisen 
merkityksen kirkastumista. 
    Noista opetuslapsista, 
galilealaisista kalastajista, 
jotka olivat jättäneet kai-
ken seuratakseen Kristusta, 
tuli taivaallisen teologian ja 
totuuden innokkaita julistajia 
ja koko maailman valistajia. 
Enää ei ollut pelolle sijaa, 
enää ei katsottu taaksepäin, 
vaan otettuaan Pyhän Hen-
gen vastaan tulisten kielten 
muodossa, he olivat valmiita 
kohtaamaan kaikki vaikeudet, 
nälän, vangitsemiset, kidutuk-
set ja kuoleman.
    Siinä missä pyhä apos-
toli Pietari kielsi kolmesti 
Kristuksen, hän nyt rohkeas-
ti julistaa ylösnousseesta 
Kristuksesta marttyyrikuo-
lemaan asti. Siinä missä 
pyhää apostoli Tuomasta 
kalvoi epäilys, Pyhä Henki 
antoi lopullisen varmuuden 
ja sytytti hänen sydämeensä 
liekin, joka vei hänet kaukai-
siin ja tuntemattomiin maihin. 
Siinä missä jotkut opetuslap-
sista vetäytyivät kerran pois 
Jeesuksen seuraajien joukosta 
(Joh. 6:60, 66), tuonut siu-
nattuna helluntaina uskovien 
joukkoon liittyi noin kolme 
tuhatta henkeä.
    Yksi toistuvista teemoista 
helluntaiveisuissa on kielillä 
puhumisen ihmisiä yhdistä-
vä merkitys: �Kun kaikkein 
korkein tultuansa alas sekoitti 
kielet, hän hajotti kansat. 
Mutta kun hän jakoi tuliset 
kielet, hän kutsui kaikki 
yhteyteen. Ja niin me yksin-
mielin ylistämme kaikkein 
pyhintä Henkeä.� (Helluntain 
kontakki)
    Kaikki ihmiset on kutsuttu 
Kristuksen yhteyteen. Yh-
teisymmärrystä vaikeuttava 
kielimuuri oli ensimmäinen 

este, joka helluntaina ylitet-
tiin. Jokainen sai ja saa kuulla 
ilosanoman omalla kielellään. 
Ja millepä kielelle pyhää 
evankeliumia ja jumalallista 
liturgiaan ei olisi käännetty.
    Alkukirkossa jokainen kas-
tettu sai Pyhän Hengen lahjan 
ja siunauksen apostolin tai 
piispan kätten päälle panemi-
sen välityksellä. Se on hel-
luntaitapahtuman suoranaista 
jatkoa. Myöhemmin tämän 
korvasi mirhalla voitelun 
sakramentti. Pyhän Hengen 
laskeutumista seurasivat 
joskus armon näkyvät ilmene-
mismuodot: ihmiset alkoivat 
puhua vierailla kielillä, profe-
toivat ja tekivät ihmeitä.     
    Jumala jakaa armolahjo-
jaan ihmisen sisäisen tilan 
mukaan. Jokaiselle on annettu 
eri määrä talentteja. Vaikka 
meille olisi annettu vain yksi 
talentti, sitäkin on enennettä-
vä, hengellisen kilvoittelun, 
rakkauden ja nöyryyden 
avulla.
    Monet Pyhän Hengen 
lahjoista eivät ole näkyviä. 
Hengellinen harkintakyky, 
rakkaus, itsetuntemus, kyky 
katua, teologia, nöyryys, 
kuuliaisuus jne., ovat lahjoja 
jotka eivät ehkä näy ulospäin, 
mutta voivat pelastaa kristityn 
hengellisen itsepetoksen ja 
ylpeyden ansoista. 
    Itse apostoli Paavali, 
tajuten hurmoksellisuuden 
ja ylpeyden vaarat, varottaa 
meitä jokaista ensimmäisessä 
korittilaiskirjeessään, kuinka 

kaikki kielillä puhumiset, 
profetoimiset, vuoria siirtä-
vä usko, anteliaisuus ja jopa 
itsensä tulessa poltettavaksi 
antaminen ovat ilman rak-
kautta yhtä tyhjän kanssa.
    Samoin pyhä Johannes 
Siinailainen, kuuluisan 
Portaat -teoksen kirjoittaja, 
muistuttaa siitä, kuinka monet 
ovat saavuttaneet pelastuksen 
ilman ennustuksia, tunnuste-
koja ja ihmeitä. Ilman nöy-
ryyden hyvettä (jota ylpeä 
paholainen erityisesti pelkää) 
ei kukaan pääse taivaalliseen 
häähuoneeseen. Hän myös 
korostaa, ettei meitä kuol-
lessamme tulla syyttämään 
siitä, ettemme tehneet ihmei-
tä, harjoittaneet loisteliasta 
teologiaa tai yltäneet ennalta 
näkemiseen, vaan siitä, ettem-
me lakkaamatta murehtineet 
omaa heikkouttamme. 
    Viettäkäämme tätä pyhää 
helluntaijuhlaa iloiten Juma-
lan rakkaudesta ihmisiä koh-
taan. Osallistukaamme hartain 
sydämin esipaimenemme ja 
papiston toimittamaan litur-
giaan ja osallistukaamme 
Herramme eläväksi tekevistä 
lahjoista. Auttakoon meitä 
esirukouksillaan apostolit 
ja kaikki pyhät, jotka ovat 
eläneet kristillisen elämän 
hankalaa ja kaitaa tietä.

Munkkidiakoni 
Vasilios Haukia

Kykkon Jumalanäidin 
luostari, Kypros

Ortodoksisen 
kirkon 

osanotto 
Espanjan 

bussiturman 
johdosta

Arkkipiispa Leo ilmaisi kirk-
komme osanoton Espanjan 
Malagassa sattuneen bussitur-
man uhrien omaisille. 
    Arkkipiispa Leo pyytää, 
että ortodoksisen kirkon 
seurakunnissa ja luostareissa 
muisteltaisiin uhreja. Arkki-
piispan mukaan ortodoksinen 
kirkko muistaa poisnukku-
neita esirukouksella �Saata oi 
Kristus nukkuneiden palve-
lijaisi sielut lepoon pyhien 
joukkoon�. 
    Turmassa loukkaantuneille 
arkkipiispa toivoo paranemis-
ta ja uhrien omaisille voimia 
menetyksen aiheuttamassa 
surussa. Ortodoksisen kirkon 
seurakuntien papit ja muut 
työntekijät ovat tukea tarvit-
sevien käytettävissä.

Ortodoksinen tiedotuskeskus

Aloitteet kirkol-
liskokoukselle 
30. kesäkuuta 

mennessä
Ensi marraskuussa kokoontu-
valle vuoden 2008 kirkollis-
kokoukselle tulevat aloitteet 
on kirkkojärjestyksen 37 §:
n mukaan jätettävä kirkol-
lishallitukselle viimeistään 
30.6. Aloitteet on toimitettava 
kirkollishallitukselle (Kar-
jalankatu 1, 70110 Kuopio) 
kirjallisesti ja niihin tulee 
sisältyä ehdotus ja perustelut. 
    Ortodoksisesta kirkosta 
annetun lain 22 §:n mukaan 
asia tulee kirkolliskokouk-
sessa vireille kirkollishalli-
tuksen esityksellä tai piispan, 
kirkolliskokouksen jäsenen, 
seurakunnan taikka luostarin 
aloitteella.
    Mikäli kirkon piirissä toi-
mivat järjestöt haluavat jättää 
kirkolliskokouksen käsiteltä-
viksi tarkoitettuja avustusano-
muksia, ne voidaan sisällyttää 
kirkollishallituksen laatimaan 
kirkon keskusrahaston talous-
arvioehdotukseen. Anomuk-
siin tulee liittää tilinpäätös ja 
toimintakertomus vuodelta 
2007 sekä toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio. 

Lisätietoja: 
Kirkon taloudenhoitaja Paavo 
Kokotti, puh. 0206 100 222, 
paavo.kokotti@ort.Þ 
Kirkollishallituksen sihteeri 
Harri Tajakka, puh. 0206 
100 213,  harri.tajakka@ort.Þ 

Pyhän Hengen vuodattaminen. Ikoni Athosvuoren Dio-
nisioksen luostarista vuodelta 1547.
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Isä Antero ja Outi Petsalo. Kuva: Petsalon perhealbumi.

Isä Antero Petsalo pappina 
30 vuotta

Rovasti Antero Petsalo 
tekee kirkon työtä Kiu-
ruvedellä, jonne hänen 

syntymävuonnaan 1950, 
perustettiin ortodoksinen 
seurakunta. Seurakun-
talaiset koostuivat pää-

osin luovutetun Karjalan 
Suistamon pitäjästä, jossa 
ukki Aleksander Pevtsov 

toimi pappina. Kiuruveden 
seurakunnan ensimmäi-
senä kirkkoherrana taas 
muistetaan Anteron isä 

Olavi Petsalo. Tänä vuon-
na rovasti Antero viettää 

pappeutensa 30-vuotisjuh-
laa.

Isäni Olavi Petsalo toimi 
Kiuruvedellä pappina kolme 
vuotta. Minä synnyin nykyi-
sen kirkon vierellä sijainnee-
seen pappilakotiimme per-
heemme viidentenä lapsena. 
Olin muutaman vuoden ikäi-
nen, kun isä valittiin Iisalmen 
kirkkoherraksi ja muutimme 
kaupunkiin suureen pappila-
taloon. Muistan sieltä viras-
ton takaisen huoneen, johon 
oli rakennettu alttari. Tässä 
tilassa toimitettiin jumalan-
palveluksia pappilassamme. 
Perheeseemme kuului kym-
menen lasta, joita vanhem-
pamme hoitivat suurella 
rakkaudella. 
    Äiti Vera oli kotiäiti ja aina 
oli tuoreet leivät, sämpylät, 
pullat ja muut herkut meille 
tarjolla. Muistan miten oppi-
koulusta ruokatunnin aikana 
saimme tulla kotiin syömään. 
Äidin ja isän antama rakkaus 
ja kodin lämpö ovat usein 
mielessä ja ne kantavat meitä 
lapsia läpi elämän. Muistan 
hyvin elävästi iltarukoukset, 
jotka äiti luki meille pienille 
lapsille yläkerrassa ikonin ää-
ressä. Kuusivuotiaana sanoin 
vanhemmilleni, että minusta 
tulee isona pappi.
    Iisalmen kirkko valmistui 
vuonna 1957. Olimme koko 
perhe kirkossa yhdessä juma-
lanpalveluksissa, osa lapsista 
äidin kanssa lauluparvella ja 
pojat alttarissa isän kanssa. 
Olin viisitoistavuotias, kun 
kanttorimme diakoni Mikael 
Rajamo jäi eläkkeelle ja äiti 
joutui hoitamaan kantto-
rin tehtäviä. Pääsiäinen oli 
tulossa ja seurakunta ei saanut 
ketään sijaista hoitamaan 
kanttorin työtä. Muistan kun 
isä käski erään palveluk-
sen aikana minut alttarista 
ponomarin tehtävistä kuoro-
parvelle hoitamaan lukijan ja 
kuoronjohtajan tehtäviä. Se 
suuri paasto, piinaviikko ja 
pääsiäinen olivat minun kant-
torikurssini. Tämän käytän-
nön kanttorikoulun pohjalta 
olin myöhemmin kanttorina 
monet pääsiäisetkin ympäri 
Suomen. Pappilan papinkou-
lussa isä oli opettajani niin 
alttariapulaisen kuin myös 

kanttorin tehtävissä. Isän 
neuvot ovat olleet koko ajan 
tärkeällä sijalla elämässäni. 
Sitten kun minut vihittiin 
papiksi Jyväskylässä kol-
mekymmentä vuotta sitten, 
olivat isäni neuvot edelleen 
tarpeen erilaisten toimitusten 
opettelussa. Näin oli myös 
myöhemmin. 
    Sukumme on vanhaa 
pappissukua ja olen saanut 
sielunpaimenena hoitaa täällä 
Kiuruveden seurakunnassa 
monia oman ukkini isä Alek-
santerin rippilapsia ja hänen 
kastamiaan tai hänen hen-
gellisessä ohjauksessa olleita 
seurakuntalaisia. Samoin olen 
palvellut ja palvelen edelleen 
oman isäni, isä Olavin entisiä 
hengellisiä lapsia. Joitakin 
vuosia sitten, kun menin ripit-
tämään erästä vanhusta, jonka 
tiesin ukkini isä Aleksante-
rin kastamaksi, otin ukkini 
vanhan venäläisen papinristin 
kaulaan. Keskustelimme van-
huksen kanssa tästä rististä ja 
pappissuvun yhteydestä tähän 
päivään, Suistamon seurakun-
nan vahoista ajoista ja miten 
isäni oli täällä Kiuruvedellä 
jatkanut oman isänsä työtä 
suistamolaisten parissa. Usein 
isä Olavi oli yöpynyt heillä 
ja toimittanut jumalanpal-
veluksia, pyhittänyt kodin, 
toimittanut liturgioita ja 
antanut ehtoollista. Nyt minä 

sain palvella tätä vanhusta ja 
hänen perhettään.
    Ukkini, isä Aleksanterin isä 
oli diakoni Andrei ja hänen 
isänsä oli diakoni Johannes. 
Hän oli hovikapellan kuo-
rolainen Pietarissa ja muutti 
sieltä Suistamolle. Isäni äidin, 
ruustinna Annan, joka oli 
kotoisin Eestistä, suvussa oli 
pappeja aina 1600- luvulle 
asti. Vanhat papit siunaavat 
esirukouksillaan meitä suvun 
uusia pappeja, sen huomaa 
hyvin monessa asiassa.
    Veljeni isä Markus siirtyi 
eläkkeelle vuoden vaihteessa 
kirkkoherran työstä. Kaksi si-
sartani on ruustinnoja, pappi-
en puolisoja ja kaksi sisartani 
toimii kanttoreina.

Kuopion pappisseminaa-
rissa

Aloitin opiskelun Kuopiossa 
pappisseminaarissa vuonna 
1972. Alussa olin pettynyt 
siihen muutokseen ja eroon, 
mikä oli vanhemmilta saama-
ni pappilan papinkoulun ope-
tuksen ja pappisseminaarin 
välillä. Olin odottanut saavani 
entistä parempaa hengellistä 
rikkautta ja ohjausta ja innoi-
tusta hengelliseen kasvuun, 
mutta tilanne oli päinvastai-
nen. Monet nuorten miesten 
elämään liittyvät asiat olivat 
opiskelijoille tärkeämpiä 

kuin hengellinen elämä ja 
hengellinen kasvu, johon olin 
saanut mielestäni hyvät eväät 
kotoani. 
    Kävin ahkerasti kotona 
Iisalmessa vapaapäivinä ja 
kaipasin kotikirkkoa, jon-
ne kuitenkin pääsin hyvin 
harvoin. Lomat minun piti 
olla kanttorin tehtävissä eri 
seurakunnissa, mm. ensim-
mäisen joulun ja pääsiäisen 
täällä Kiuruvedellä. Hoidin 
pääsiäispalvelukset kanttorin 
tehtävissä myös Kemissä ja 
Varkaudessa. Viikonloput olin 
usein kanttorina Kuopion seu-
rakunnan rukoushuoneissa. 
    Ensimmäisinä seminaarin 
vuosina arkkipiispa Paavali 
opetti meille kirkkolaulua ja 
hän ohjasi henkilökohtaisesti 
minua aamuin illoin semi-
naarin jumalanpalveluksissa, 
niin että yhdessä vierekkäin 
viitottiin oikealla kädellä 
tahtia. Ja milloin hän ei ollut 
paikalla jumalanpalvelukissa, 
vastuu laulusta oli minulla, 
koska olin tavallaan seminaa-
rin kanttori.
    Pappisseminaari muuttui 
ylioppilaille nelivuotiseksi, 
kun me aloitimme koulun. 
Olin lukiossa opiskellut 
psykologiaa vapaaehtoisena 
ja tavallaan ylimääräisenä 
lisäaineena, että saisin siitä 
vapautuksen seminaarissa ja 
ehkä voisin jatkaa opiskelussa 

eteenpäin. Mutta en saanut 
vapautusta psykologian tun-
neilta ja sama kirja aloitettiin 
jälleen alusta. Samoin lukios-
sa kielilinjalla olin opiskellut 
latinaa ja kuitenkin sama kirja 
aloitettiin seminaarissa uudel-
leen ja hitaammalla tahdilla. 
Samalla tavalla laulu ja mu-
siikki tunnit olivat pitkäve-
teisiä, koska olin jo pienestä 
pitäen opiskellut pianonsoit-
toa, musiikin teoriaa ja osasin 
kirkkolaulusävelmistöt ulkoa. 
Monella tavalla olin pettynyt 
silloisen pappisseminaarin 
opetukseen ja elämäntyyliin. 
Vuonna 1973 sain kirkko-
kunnalta stipendin jatkaa 
ikonimaalauksen opiskelua 
Pariisissa professori Leonid 
Ouspenskyn johdolla, mutta 
en saanut seminaarista kahta 
viikkoa lomaa ja niin stipendi 
jäi käyttämättä. 

Jyväskylästä Kiuruvedel-
le

Isä Olavi vihki meidät Outin 
kanssa avioliittoon Iisalmen 
kauniissa kirkossa vuonna 
1975. Seminaarin jälkeen 
vuonna 1976 aloitin varus-
miespalveluksen. Palvelin 
alokasajan Upinniemessä ja 
rannikkojääkärinä siirryin Ha-
minaan erikoisupseerikoulu-
tukseen. Helsingissä palvelin 
pääesikunnassa upseerikoke-
laana puoli vuotta kenttäpiis-
pan alaisuudessa.
    Vuonna 1977 minut valit-
tiin Jyväskylän seurakuntaan 
kanttoriksi. Sain kahden 
vuoden koeajan jälkeen val-
takirjan tähän virkaan. En-
simmäisenä helluntaipäivänä 
14.5.1978 arkkipiispa Paavali 
vihki minut papiksi Jyväsky-
län kirkossa. Toimin puoli-
toista vuotta yhtä aikaa seura-
kunnan kanttorina ja tavallaan 
toisena pappina. Työtaakka 
kasvoi, kun kirkkoherra Tep-
po Siili siirtyi sotilaspapiksi 
Helsinkiin. Puolisoni Outi oli 
usein kanttorina, kun toimitin 
jumalanpalveluksia ympäri 
seurakunnan. 
    Jyväskylässä meille syntyi 
Aleksanteri. Vanha eläke-
pappi, isä Lauri Mitronen, 
toimitti nimenantopalveluk-
sen pojallemme ja tämä oli 
hänelle pappisuransa ensim-
mäinen kerta.
Isä Lauri oli minun ohjaaja-
vanhukseni. Vietimme paljon 
aikaa yhdessä ja sain olla 
hänelle kanttorina monet 
kerrat. Hänen kasvoistaan 
loisti valo ehtoollisen jälkeen. 
Saman kirkkauden loisteen 
näin myös silloin, kun hän oli 
rukoilut kotonaan huoneeseen 
sulkeutuneena tai kesämökil-
lään saunakamarissa lukemat-
tomien ikoniensa ympäröimä-
nä. Sain isä Laurilta paljon 
hyviä ohjeita elämääni ja 
papin tehtävääni.
    Loppuvuodesta 1979 mei-

Pappila papinkouluna 
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dän pieni perheemme muutti 
Kiuruveden pappilaan, jossa 
asuimme useita vuosia ja tyt-
täremme Domna syntyi. Ra-
kensimme oman pappilatalon, 
johon sitten aikanaan syntyi 
Sergei. Lapset ovat palvel-
leet kirkkoa pienestä pitäen, 
Aleksanteri oli ponomarina 
jo kolmivuotiaana ja sitten 
alttariin astui aikanaan Sergei 
isoveljensä Sasun kaverik-
si jatkamaan pappissuvun 
perinteitä. Domna on synnyn-
näinen kaunisääninen altto ja 
hän on kirkkokuorolaisena 
äiti Outin kanssa palvellut 
kirkkoa.

Ikonimaalaus vei muka-
naan

Harrastuksena minulla oli jo 
poikasena musiikki. Opiske-
lin pianonsoittoa useita vuo-
sia Musiikkiopistossa ja sitten 
minut vei ikonimaalaus. Noin 
neljätoistavuotiaana maalasin 
ensimmäisen ikonin, tosin 
öljyväreillä. Yritin sitä ikonia 
maalata temperavärein isäni 
ja isä Vladimir Tsvetkovin 
opissa, mutta minulla ei ollut 
kunnollisia värejä ja maali ei 
pysynyt ikonissa. Maalasin 
myös paljon tauluja öljyvä-
reillä. Arkkipiispa Paavali 
näki taitoni ja vei minut juuri 
maahan muuttaneen ikoni-
maalari Petros Sasakin op-
piin, joka asui hänen luonaan 
Kuopiossa. Tästä alkoi toden 
teolla harrastukseni ikonien 
parissa ja kävin säännöllises-
ti Petroksen opissa. Jatkoin 
maalausta pappisseminaarin 
aikana ja opetin maanantaisin 
vapaapäivänä ikonimaalausta 
Iisalmessa kirkon alakerrassa. 
Ikoneitten ohella olen maa-
lannut jonkin verran myös 
tauluja temperaväreillä ja 
samoin seinämaaluksia.
    Yli kaksikymmentä vuotta 
olen ollut mukana Lions-toi-
minnassa ja eräänä merkkinä 
tämän vapaaehtoistyön hedel-
mällisyydestä on Kiuruveden 
tieikoni, jossa on neljä suurta 
ikonia ja kahdeksan mosaiik-
kityötä. Koko kaupunki oli 
ekumeenisesti mukana raken-
tamassa tätä pyhää ikonikap-
pelia patriarkkamme Bartolo-
meoksen Kiuruvedellä vuonna 
1995 tapahtuneen vierailun 
kunniaksi. Patriarkan vierailu 
kuten hänen käyntinsä Kiuru-
vedellä 2002 ovat pappisurani 
kohokohtia. Hän lähetti myös 
viime jouluna joulukortin 
meille pappilaamme.

Isä Antero Petsalon haastat-
telun pohjalta   

Paimensanomat
 

Jatkuu seuraavassa 
numerossa

Suomussalmen vienalais-
kylien historiallisesti 

kolmas tsasouna valmistui 

1957 ja Pyhän Nikolaok-
sen muistolle pyhitetyn 

temppelin vihki 29.6.1958 
käyttöön piispa Paava-
li. Jälleenrakennuslain 
perusteella toteutetun 

tsasounahankkeen puu-
hamiehenä toimi ennen 
muuta tuolloinen Kui-
vajärven kansakoulun 
johtajaopettaja Olavi 
Lehmuskoski. Raken-

nusmestari Esko Aro piti 
tornityyppisen 1700-luvun 
ns. pietarilaisen tyyliperin-
teen mukaisen tsasounan 

esikuvana luovutetun Kar-
jalan, Korpiselän, Ägläjär-

ven kylätsasounaa.

Kainuun itäisimmän osan, 
Suomussalmen pitäjän 
vienankarjalaisväestölle, 
joka vuoden 1950 alkuun 
oli kuulunut Vaasan kreik-
kalaiskatolisen seurakunnan 
jäsenyyteen, pyhäkön valmis-
tuminen merkitsi identiteetin 
lujittamista. Kainuun itäi-
simpien osien ortodoksisessa 
hengellisessä valistustyössä 
ennen toista maailmansotaa ja 
sen jälkeisinä vuosina paa-
tenelaissyntyisellä papilla, 
rovasti Mikael Ievasella (ent. 
Isaijeff; 1886�1955) on ollut 
hyvin tärkeä osuus.
    Pyhän Nikolaoksen tsasou-
nan seinähirret ovat rajapitä-
jän hyvälaatuisia, kookkaita 
aarnipuita ja kirkkosalin 
seinäpintojen kirvein tasoite-
tut seinät kuten myös taidok-
kaat katon koristelaudat ovat 
paikallisten karjalaismiesten 
kätten työtä.
    Ikonostaasin, kirkkosalin 
seinäikonit ja alttari-ikonin 
maalasi taidemaalari Martha 
Neiglick-Platonoff. Ikonos-
taasin työpiirustukset teki 
arkkipiispa Hermanin sihtee-
ri, ylidiakoni Leo Kasanko. 
Ikonostaasin pohjois- ja etelä-

ovissa on suurikokoiset ylien-
kelien Mikaelin ja Gabrielin 
ikonit. Ikonostaasin pääiko-
nit: Kristus Kaikkivaltias ja 
Jumalansynnyttäjä - Umilenie 
ovat kooltaan pienemmät ja 
Kauniin portin ikoneihin on 
kuvattu Ilmestysjuhlan (25.3) 
ohella evankelistat Matteus, 
Markus, Luukas ja Johannes. 
    Pohjoisseinällä on Kuiva-
järven tsasounan Martha Nei-
glick-PlatonofÞ n maalaamista 
ikoneista ehkä onnistunein. 
Herran Edelläkävijä ja Kasta-
ja Johannes. Vastaavasti ete-
läseinällä on pyhä Nikolaos, 
Lyykian Myrran arkkipiispa.              
    Martha Neiglick-Platonof-
Þ n maalaama on myös uhri-
pöydän läheisyyteen sijoitettu 
Kristus Kaikkivaltias -ikoni, 
jonka hän maalasi alkuaan 
Heinolan seminaarin orto-
doksioppilaiden luokkatilaan 
ja joka Kajaanin Seminaarin 
toiminnan lakattua 1971 
lahjoitettiin Kajaanin seura-
kunnalle. Seurakunta sijoitti 
ikonin pyhän Nikolaoksen 
tsasounaan. 
    Alttari-ikonina on ns. 
käsittätehty Kristus -aihe. 
Martha Neiglick-Platonoff 
oli syvästi uskonnollinen, 
henkevä taiteilija, joka toisen 
maailmansodan jälkeen löysi 
vanhatyylisen ikonimaalaus-
perinteen vaikka hänen 
maalaustekniikkansa seurai-
leekin Kuivajärven tsasounan 
ikoneissa länsimaista tyyliä 
ja eräitten töitten osalta (mm. 
Kauniin portin ikonit ovat 
orientalistisen idän satumaista 
korukuviointia). 
    Pohjoisosan kaltopöydällä 
on hienostunut 1800-luvulla 
maalattu ns. stroganovilaisen 
koulukunnan hienostuneen 
korumaisen kaunis pääsiäi-
nen ja suurten juhlien ikoni. 
Sisäänkäynnin yläpuolella 
on Pyhän Nikolaoksen ikoni, 
joka 1800-luvun romanttises-
sa asussaan kuvastaa Raja-

Karjalan ikonimaalauksen 
vanhalle tyyliperinteelle hy-
vinkin vierasta ulkokohtaista 
kauneusnäkyä, mutta toisaalta 
ilmentää hyvin alueen ns. pie-
tarilaista romanttista akatee-
mista tyyliperinnettä.
Tsasounan sisäänkäynnin por-
taikon yläpuolelle sijoitetun 
mosaiikki-ikonin teki 1980-
luvulla hietajärveläissyntyi-
nen taiteilija Liisa Salo (e. 
Huovinen). Hän lahjoitti työn 
Kajaanin Kristuksen kirkas-
tumisen kirkon sisäänkäyn-
nin päälle, mutta kun 2004 
mosaiikkitaiteilija Georgios 
Kepolas valmisti suurenmoi-
sen Kristuksen kirkastumis-
juhlan mosaiikkityön tälle 
paikalle, siirrettiin taiteilija 
Liisa Salon työ lähelle hänen 
lapsuutensa maisemaa Kuiva-
järvelle. Kristus Kaikkivaltias 
-aiheen esikuvana taiteilijalla 
oli 1100-luvun mosaiikkityö 
Venäjän Novgorodista.
    Kuivajärven pyhän Niko-
laoksen tsasounan isännöitsi-
jöinä ovat vaikuttaneet kylän 
omat miehet ja heistä ehkä 
tunnetuin oli Mainostelevisi-
onkin 1970-luvulla tallenta-
man Vienalaisen häänäytel-
män patva�kana kunnostau-
tunut maanviljelijä Nikolai 
Huovinen, kylän maineikkaan 
kalevalaisen runolauluperin-
teen taitajan Domna Huovisen 
poika. Nykyinen isännöitsijä 
Jyrki Huovinen on Nikolai 
Huovisen poika ja näin hänen 
kauttaan väestömäärältään 
hiljentyneiden kylien, Hieta-
järven ja Kuivajärven kylätsa-
souna on herkän taiteilijasu-
vun perillisen käsissä.

Isä Pentti Hakkarainen

Kuivajärven pyhän Kuivajärven pyhän 
Nikolaoksen tsasounaNikolaoksen tsasouna

Mikko Sidoroff: Panihida 
(Alba, NCD-30)
Äänitys: Mika Koivusalo, 
tuottaja: Saara Perkola
Kamarikuoro Krysosto-
mos, johtaa Mikko Sido-
roff

Suomen Kuoronjohtajayh-
distys ry. ja Sulasol, Suomen 
Laulajain ja Soittajain Liitto 
ry. ovat valinneet Vuoden 
kuorolevyksi 2007 kuopio-
laisen Kamarikuoro Krysos-
tomoksen äänitteen Panihida, 
joka sisältää Mikko Sidorof-
Þ n samannimisen teoksen. 
Kuoroa johtaa säveltäjä itse.
    Vuoden kuorolevyksi va-
litaan vuosittain äänite, jolla 
kohtaavat korkea taiteellinen 
taso ja kunnianhimoinen 
ohjelmisto. Aiemmin tämän 
tunnustuksen ovat saaneet 
mm. Radion Kamarikuoro, 
Dominante, Tapiolan Kama-
rikuoro, Ylioppilaskunnan 
Laulajat, Emo Ensemble 
ja viime vuonna Naiskuo-
ro Campanella. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun 
Vuoden kuorolevy-palkinto 
myönnettiin ortodoksiselle 
kuorolle. Palkinnon luovutti 
Mikko SidorofÞ lle Suomen 
kuoronjohtajayhdistyksen 
toiminnanjohtaja Johanna 
Laukkanen palmusunnuntai-
na 16.3.2008 Kamarikuoro 
Krysostomoksen konsertissa 
Jyväskylässä.
    Valinnan tehneen raadin 
mukaan palkittava äänite tuo 
esiin suomalaisen kuoromu-
siikin vähemmän tunnetun 
puolen: Krysostomoksen 
pyöreäsointinen, rauhalli-
sesti hengittävä laulu kasvaa 
ortodoksisen kirkkolaulun 
perinteestä, jota SidorofÞ n 
mittava sävellys vaalii ja 
päivittää. Raati kiittää koko-
naisuuden intensiivisyyttä ja 
pitää tyylikkäänä ja rohkeana 
valintana, ettei levylle ollut 
Panihidan ohella liitetty mui-
ta, lyhempiä teoksia.
    Panihida cd:tä voi tilata 
Kamarikuoroyhdistys Krysos-
tomos ry.:ltä 19 euron kappa-
lehintaan (normaali hinta 22 
�, sisältää arvonlisäveron). 
Levy soveltuu erinomaisesti 
lahjaksi, huomionosoituksek-
si, sekä ennen kaikkea lohdu-
tukseksi kaikille niille, jotka 
ovat läheisiään menettäneet.

Tilaus: Mikko Sidoroff
p. 050 346 1378
mikko@kamarikuorokrysos-
tomos.Þ 

Mikko 
SidorofÞ n 

Panihida vuo-
den kuorolevy 

Suomessa

Tsasounan 
50-vuotisjuhlan 

ohjelma takasivulla

Kuva: Ritva ToropainenPyhän Nikolaoksen tsasounan tunnelmallinen interiööri. 
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Valkeitten öitten papistoValkeitten öitten papisto

Seija Veikkolainen 
eläkkeelle

Oulun ortodoksisen seura-
kunnan kanslianhoitajan 
Seija Veikkolaisen eläk-
keelle siirtymisen juhlaa 
vietettiin Oulussa Johan-
nes Siinailaisen sunnun-
taina 2.3.2008. 

    Seija Veikkolainen aloitti 
kanslianhoitajana 1985. 
Hän palveli seurakuntaa 
kolme piispan ja kolmen 
kirkkoherran aikana. Lähes 
neljännesvuosisadan mit-
tainen työrupeama kans-
lianhoitajana on Oulun 
hiippakunnan seurakuntien 
historian pisin. 
    Veikkolainen ei aio viet-
tää eläkepäiviä jouten. Jär-
jestötyö eri yhdistyksissä, 
puutarhanhoito ja marjastus 
kuuluvat hänen lähitulevai-
suuden suunnitelmiin. 
    Valokuvassa Seija Veik-
kolainen on juhlatunnel-

missa yhdessä kirkkoherra 
Raimo Kiiskisen ja uuden 

kanslianhoitajan Eeva-
Kaarina Parrilan kanssa. 

Talvi on pitänyt pohjoisen 
kairaa kovassa otteessaan 
pitkälle kevääseen. Talvi 
saapui myöhässä ja lähti 
myöhässä, kai sen päivät 
pitivät tulla näin täyteen. 
Hiihtokelejä ja lunta on 

riittänyt pitkään. Oikeastaan 
tätä kirjoitellessa hiihtokausi 
on vielä meneillään. Aamun 
hangilla kiertelin pitkän len-
kin vaarojen takana selkosil-
la. Huikaisevan kirkkauden 
keskellä töräyttivät ensim-
mäiset joutsenet tervetulo-
fanfaarit hankien keskelle. 

Siitä päätellen suvi lähestyy.

Hetkessä kevät puhkeaa 
kauneimpaan vihreyteensä. 
Lintujen laulu soi lehdoissa 
ja tuomien kukat huumaavat 
hetken tuoksullaan. Ihmisen 
mieli tempautuu mukaan. 
Jokainen suven tulo on kuin 
uusi ja ainutkertainen elämys. 
Siinä on tunnetta vapaudesta, 
siinä on jännittävää odotusta 
ja siinä on muistoja menneistä 
kesistä.
    Kirkkovuodessa helluntain 
jälkeen elämme Pyhän Hen-
gen vahvistamaa ja valaise-
maa aikaa. Pyhän Hengen 
valaisemat apostolit julistavat 
ilosanomaa maailmaan. Myös 
meillä suven alku on valoisan 
ilosanoman julistusta temppe-
leissä ja maailmassa. Kaikki 
me Kristukseen kastetut 
olemme tuon sanoman levit-
täjiä, kukin tavallaan.
    Liekö pitkän harkinnan 
tulos vai sattumaa, että 
monissa alueemme temppe-
leissä vietetään alkukesästä 

temppelin juhlaa, praasniek-
kaa. Alkusuven ihanuutta voi 
kokea ainakin Martinniemen, 
Kemin ja Tornion juhlissa. 
Kemin kirkon juhlaa vanhana 
juhannuksena koristavat aina 
punaisina hehkuvat siree-
nit. Tornion praasniekassa 
kävijät kokevat yöttömän 
yön valoisuuden. Esipaimen 
Panteleimon kutsuukin meitä 
leikkisästi � valkeitten öitten 
papistoksi�. Kaunis nimi 
meille köriläille.
    Luomakunta julistaa suven 

kauneudellaan Luojan tekoja. 
Ei edes kuningas Salomon 
puettuna loistoonsa ollut 
mitään sen rinnalla, kuten 
raamattu julistaa. Levittä-
käämme tuota ilon ja kaune-
uden sanomaa maailmassa 
toisillemme. Antakaamme 
lohtua niille, jotka sairauden, 
vanhuuden tai muun esteen 
vuoksi eivät voi itse päästä 
siitä kauneudesta nauttimaan. 
Kristuksen ja Pyhän Hengen 
valoa levittäessämme olem-
me kaikki silloin ilosanoman 

tuojia, � valkeitten öitten 
papistoa �.
Valkeus on Isä, Valkeus on 
Sana, Valkeus on myös Pyhä 
Henki, joka lähetettiin apos-
toleille tulisten kielten muo-
dossa ja jonka kautta koko 
maailma oppii kunnioitta-
maan Pyhää Kolminaisuutta.
( helluntain eksapostilario)

Suven kauneutta ja sääskien 
tuloa odotellessa,

 Isä Kuisma Suopela

Hän tullutko jokilatvoilta, 
kuka sen ties,
vaatimaton eläjä, erämaan 
mies.
Mutta milläpä, joku kysyy, 
hän itsensä elättää,
mitä väliä, hänhän hyvin 
sanaa selittää.

Ei miellytä erämaan miestä 
kiire ja pauhu,
rauhan eläjälle melu ja 
kiire on kauhu.
Hän selittää sanaansa kul-
massa kadun,
te onnettomat, olette kadot-
taneet elämän ladun.

Ma olen vain jätkä, ja va-
roitan synnistä taas kerran,
oi te eläjät, kohta kohtaatte 
oikean Ukko herran.
Te ettekö sulkisi jo syntiset 
ovet,
ja kulkisi sinne, missä pa-
lavat hengen tulet.

Te häneltä jos kysytte, kuka 
olet jokilatvojen mies,
olen Johannes, hän huuta-
en teille vastaa kuka ties.
Hän tahtoo että palaisi 
kansa,
tielle hyvälle, millä esi-isät 
sanoivat vaeltavansa.
 
Hän huutaa suurella äänel-
lä tuolla,
jokilaakson kansa, te ette-
hän syntiin tahdo kuolla.
Pois heittäkää turha ja 
painava kuorma,
palatkaa tielle, joka loppuu 
meidän Herramme luona.

Mara

    Kuva: Petri Aho.
Paimensanomat

Mies 
erämaasta

Kiitos
Sydämelliset kiitokset Oulun 
ortodoksiselle seurakunnalle 
minulle järjestystä eläkkeelle 
siirtymisjuhlasta, arvokkaasta 
lahjasta ja upeista 23 ruususta 
2.3.2008.
    Erityiset kiitokset isä Rai-
mo Kiiskiselle, Eeva-Kaarina 
Parrilalle ja Petri Aholle yllä-
tyksellisen päivän käytännön 
järjestelyistä.
    Kiitokset kaikille teille, 
jotka muistitte minua lahjoin, 
kukkasin ja kauniin sanoin. 
Emännille kiitos kahvitilai-
suuden järjestämisestä.
    Kiitokset kaikille teille, 
joiden kanssa työskentelin 23 
vuoden aikana.

Seija Veikkolainen

Isä Kuisma on mystikko 
ja kuntourheilija. Kuva: 
Suopelan perhealbumi. 
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Karjalan luovuttaminen 
Neuvostoliitolle 1944 

vaikeutti dramaattises-
ti Suomen ortodoksisen 

autonomisen kirkkokun-
nan elämää. Kirkon jä-
senistä noin 70 % joutui 
siirtolaisuuteen. Kirkon 
omaisuudesta noin 90 % 
jäi luovutetulle alueelle. 
Lisähaastetta arkkipiispa 

Herman sai keväällä 1945, 
kun Moskovan patriar-

kaatti ehdotti kirkkokun-
nan liittämistä Venäjän 

kirkon yhteyteen, josta se 
oli eronnut 1923 ja liitty-
nyt autonomisena kirk-
kona Konstantinopolin 

patriarkaattiin. Kysymys 
Suomen ja Venäjän väli-
sistä kanonisista eli kirk-

kohallinnollisista suhteista 
kehittyi vähitellen kiistaksi 
ja sai alusta lähtien vah-
van poliittisen sivumaun.

Moskova painostaa alusta 
lähtien

Suomen ortodoksinen kirkol-
lishallitus suhtautui Mosko-
van liitosehdotukseen aluksi 
myönteisesti, sillä sen ajatel-
tiin parantavan pienen evak-
kokirkon yhteiskunnallista 
asemaa. Leningradin metro-
poliitta Grigori tuli Suomeen 
kirkkoliitosneuvotteluihin 
syyskuussa 1945. Niin ark-
kipiispa Herman kuin piispa 
Aleksanteri lupasivat tukea 
liittymistä Moskovaan.
 Pian kuitenkin selvisi, että 
Suomen kirkon itsemäärää-
misoikeus kaventuisi liitoksen 
myötä, ja hanke pitkittyi. 
Suomen äärivasemmiston 
vahva taustatuki Moskovan 
ehdotukselle sai monet kirkon 
jäsenet epäilemään hanketta.
 J.K. Paasikiven ulkopo-
litiikka tähtäsi luottamuksen 
saavuttamiseen Neuvostolii-
ton kanssa. Neuvostoliitto-
laisten isännöimä valvontako-
missio antoi ymmärtää, että 
yhteistyön oli oltava laajaa 
ja eri elämän aloja koskevaa. 
Yhteistyö ulotettiin jopa kirk-
kosuhteisiin.
 Aiemmin kirkkoasioihin 
kielteisesti suhtautuneet kom-
munistit tukivat avoimesti 
kirkkoliitosta. Sisäministeri 
Yrjö Leino (SKDL) käyt-
ti ennakkosensuuria, jolla 
liitosvastaiset kirjoitukset 
estettiin valtakunnan lehdissä. 
Sensuurimääräys kääntyi pian 
tarkoitustaan vastaan, kun 
kirkollinen oppositio varatuo-
mari Simo Härkösen johdolla 
nousi poliittisen oikeiston 
tuella vastustamaan sitä.
 Suomen venäläisissä 
miesluostareissa Valamossa ja 
Konevitsassa oli jo 1920-lu-
vulta lähtien odotettu paluuta 
äitikirkon helmaan. Metro-
poliitta Grigori täytti munk-

kien toiveen, ja liitti luostarit 
� ilman kirkollishallituksen 
lupaa � Moskovan yhteyteen 
lokakuussa 1945.

Epäilykset Moskovaa 
kohtaan lisääntyvät

Moskovan patriarkaatti jatkoi 
poliittisluonteista sanelu-
politiikkaansa 1946 ja vaati 
Suomen piispoja lähtemään 
Moskovaan päättämään lii-
toksesta. Suomalaisten epäi-
lykset liitoshanketta kohtaan 
kasvoivat edelleen, vaikka 
Moskova myönsi Suomen 
ortodokseille oikeuden suo-
menkielisiin jumalanpalve-
luksiin ja uuteen ajanlaskuun 
myös liitospäätöksen jälkeen. 
Matkaa Moskovaan pidettiin 
epäilyttävänä, ja se peruttiin. 
 Vuodenvaihteeseen 
1946�1947 tultaessa liitos-
hanke alkoi näyttää jo hyvin 
epätodennäköiseltä. Koska 
Moskovan vaatimuksia ei 
voitu poliittisista syistä suo-
ralta kädeltä torjua, arkkipiis-
pa Herman alkoi viivytellä 
asiassa.
 Suomen kirkon johto piti 
alusta lähtien kiinni valti-

ollisen asetuksen määräyk-
sestä, jonka mukaan kirkon 
kanonisesta asemasta voi 
päättää vain kirkolliskoko-
us. Kirkollishallitus ryhtyi 
valmistelemaan ylimääräistä 
kirkolliskokousta jo syksyllä 
1945. Koska liitosehdotuksen 
ennakoitiin kaatuvan kanna-
tuksen puutteeseen, kokousta 
ei tohdittu kutsua koolle. 
Vuoden 1950 kirkolliskokous 
lopulta päätti, että päätöstä 
siirretään edelleen vuoteen 
1955.

Suomalaisille tarjotaan 
jopa autokefaliaa
 
Venäjän kirkko oli saanut 
toisen maailmansodan jälkeen 
Neuvostoliiton ulkopolitiik-
kaa palvelevan tehtävän, ja 
sen onnistuikin kasvattaa 
vaikutusvaltaansa erityises-
ti Itä-Euroopan kirkoissa. 
Moskovan patriarkaatista oli 
tarkoitus tehdä koko orto-
doksisen maailman johtava 
kirkko vuonna 1948. Hanke 
kaatui kreikkalaisten ja mui-
den läntisten ortodoksisten 
kirkkojen vastustukseen.
 Moskovan patriarkaatti 

katsoi, että sillä oli kanoninen 
oikeus liittää Suomen kirkko 
yhteyteensä. Selväsanaisissa 
vaatimuksissa viitattiin jopa 
poliittisen yya-sopimuksen 
velvoituksiin. Suomen kirkol-
le tarjottiin lopulta jopa auto-
kefaliaa � täyttä itsenäisyyttä 
� jos se ensin liittyisi Venäjän 
kirkon yhteyteen.
 Konstantinopolista tuli 
osapuoli kirkkokiistassa vasta 
1949, kun patriarkaksi valit-
tiin Athenagoras (Spyrou). 
Valinta oli poliittinen vastave-
to Moskovalle. Patriarkka At-
henagoras tuki Yhdysvaltain 
presidentti Harry S. Trumanin 
patoamispolitiikkaa, jolla 
pyrittiin estämään kommunis-
min leviäminen Turkkiin ja 
Kreikkaan. 
 Konstantinopolista oli 
ilmoitettu jo aiemmin, ettei 
Moskovalla ollut kanonista 
oikeutta vaatimuksilleen, 
mutta kirkollishallitus pimitti 
Konstantinopolista tulleet 
määräykset.

Kirkkokiistan arviointi 
alkaa 1950-luvulla

Valtapoliittisen tilanteen 

lientyessä 1950-luvun alussa 
eräät kirkon toimijat alkoivat 
arvostella Moskovan painos-
tuspolitiikkaa. Vaikka Venä-
jän kirkon poliittinen missio 
osoitti jo lopun merkkejä, 
se ei luopunut tavoitteistaan 
Suomessa. Keväällä 1954 
Moskovasta lähetettiin piispa 
Mihail Suomeen johtamaan 
miesluostareita ja kahta ve-
näläistä helsinkiläistä seura-
kuntaa.
 Suomalaiset nousivat 
äänekkäästi vastustamaan 
Moskovaa ja piispa Mihailia. 
Aseeksi otettiin patriarkka 
Athenagoraan Moskova-vas-
tainen kanonitulkinta. Vähin 
äänin Mihail kutsuttiin takai-
sin Neuvostoliittoon. Julkinen 
vastustus puhdisti ilmaa ja 
valmisti tietä vuoden 1955 
kirkolliskokoukselle, joka 
hylkäsi Moskovan liitosehdo-
tuksen.
 Moskovan patriarkaatti 
tunnusti Suomen ortodoksisen 
autonomisen kirkon kanoni-
sen aseman osana Ekumee-
nista patriarkaattia 1957, ja 
kirkkokunnat alkoivat vakuu-
tella keskinäistä ystävyyttään. 
Mallia otettiin Suomen ja 
Neuvostoliiton välisestä ystä-
vyyspolitiikasta. Miesluostarit 
palautettiin Suomen kirkon 
yhteyteen, ja niille myönnet-
tiin oikeus noudattaa vanhaa 
ajanlaskua.

Miksi Moskova 
epäonnistui?

Liitosehdotuksella ei ollut 
reaalisia mahdollisuuksia to-
teutua enää vuoden 1946 jäl-
keen. Moskovan painostus oli 
liian suoraa, politisoitunutta 
ja Suomen laillista päätöksen-
tekojärjestystä väheksyvää. 
Erityisen epädiplomaattisesti 
Venäjän kirkko toimi lähettä-
essään piispa Mihailin Suo-
meen 1954.
 Kiistassa kohtasi kaksi 
toisilleen vastakkaista toimin-
tatapaa: Suomen ortodoksinen 
kirkko oli sitoutunut skandi-
naaviseen demokraattiseen 
hallintokulttuuriin, Moskova 
taas luotti sanelupolitiik-
kaansa ja vaikutusvaltaansa. 
Suomen hallitus ei missään 
vaiheessa ottanut asiaan 
virallisesti kantaa, vaan piti 
liitoskysymystä kirkkojen 
välisenä asiana.
 Vaikka Moskovan patriar-
kaatin pyrkimyksiä pidettiin 
Suomessa aluksi kanonisesti 
oikeutettuina, Moskova ei 
kyennyt käyttämään tilannetta 
hyväkseen. 
 Erityisesti kirkon vanhem-
pi papisto katsoi, että venä-
läisen vaikutuksen lisäänty-
minen ja suhde Moskovaan 
olisivat taakka kansallisen 
kirkkokunnan toiminnalle 
sodanjälkeisessä Suomessa.

 Juha Riikonen
Teologian tohtori

Suomen ja Venäjän tulenarka 
kirkkokiista 1945�1957

Juha Riikonen (s. 1967) on tutkinut kirkkomme sotien jälkeisiä vaiheita. Tuolloin 
Suomen ortodoksit joutuivat siirtolaisuuden lisäksi Moskovan patriarkaatin painos-
tuksen kohteeksi. Kuva: Juha Riikosen valokuva-albumi.
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veluksen ohella. Kansainvä-
listen tapaamisten kieli on 
englanti, ja myös kaikki suo-
menkieliset englantia puhuvat 
ovat tapaamisiin tervetulleita. 
Lähetämme kaikille maahan-
muuttajataustaisille seurakun-
tamme jäsenille kirjeen, mutta 
jos tiedät joitakin ortodokseja, 
jotka eivät ole seurakuntam-
me jäseniä, niin kerrothan 
heille alkavasta toiminnasta!
    Kansainvälinen toiminta on 
Vaasassa tapahtuvaa, ja toi-
vommekin, että myös kauem-
pana asuvilla ulkomaalaisilla 
on mahdollisuus tulla Vaasaan 
näihin tapaamisiin.
    Aloitamme näin, ja toivom-
me sinun täyttävän lomak-
keen/soittavan meille, jos olet 
vanhus, jonka luona voisi 
joku seurakuntalainen vie-
railla, tai olisit valmis seura-
kuntaystäväksi. Tai sydäntäsi 
lähellä on lapset, ja voisit 
vaikka 2 kertaa lukukaudessa 
pitää lastenkerhoa 30 mi-
nuuttia liturgian yhteydessä! 
Tai vanhuksen omainen voisi 
soittaa meille, jos vanhus 
toivoo, että hänen luonaan 
käytäisiin. 
    Meihin voi ottaa yhteyttä:

Isä Matti Wallgren, kirkkoherra
vaasa@ort.Þ 

Arja Sigfrids                                                                    
diakoniatoimikunnan pj          
arja.sigfrids@akat.Þ 
040 7552923

Camilla Hamberg  
camilla.hamberg@mkhvc.Þ    
050 5668687                           
                             
Max Sebastian Kalinainen
calimero@luukku.com
0500 690927

The Þ rst meeting on 
Thursday, May 15th  at 

6.00 pm. 

The meeting will take 
place at the parish hall, 

Koulukatu 45, Vaasa.  

 Not long ago some parish 
members of Vaasa Ortho-
dox parish contacted us in 
an important matter. They 
wanted to know whether 
we could start an interna-
tional community function-
ing actively in our parish 
organizing gatherings, 
services and other kinds of 
activities. We thought that 
it would be a good idea. 

Therefore we are inviting 
all interested parishioners 
and others to a meeting in 
order to make some plans 
concerning the activities  
and work of this future 
international community. 

We wish you all welcome 
to this Þ rst meeting on Thurs-
day, May 15.th  at 6.00 pm. 
The meeting will take place 
at the parish hall, Koulukatu 
45, Vaasa.  

Did you know that
- We have members 

from 16 different 
countries in our par-
ish?

- 77 % of our parish 
members have Finn-
ish as their Þ rst lan-
guage?

- Other languages 
spoken are Russian 
(13%), Swedish (4.3 
%), Bulgarian, Greek, 
Serbian, Tigrinja, 
Ukraine, Romanian, 
Georgian, Amhara, 
Arabic, Armenian, 
Macedonian...

You are all warmly wel-
come!

Father Matti Wallgrén
Arja Sigfrids 

Camilla Hamberg  
Max Kalinainen 

Riemukas pääsiäisjuhla 
on tämän vuoden 
osalta takana, ja 

katselemme jo eteenpäin. 
Seurakuntamme on 
laaja ja aika ajoin 

diakoniatoimikuntalaiset 
ja muutkin 

seurakuntalaiset yhdessä 
papin ja kanttorin kanssa 

pohdiskelevat, miten 
toimintaa voisi kehittää 
laajalla seurakunnan 

alueella.

    Diakoniatoimikunta on 
valinnut kolme aluetta, missä 
toimintaa kehitetään. Toimin-
not aloitetaan tämän vuoden 
aikana: 
1. Vanhusten ja yksinäisten 
parissa tehtävä työ. 
2. Opintopiiri kaikenikäisille 
3. Kansainvälinen työ. 

Lisäksi lapsi- ja nuorisotoi-
mikunta kartoittaa mahdol-
lisuutta aloittaa lastenkerho 
Vaasassa esim. kerran kuu-
kaudessa liturgiapalvelusten 
yhteydessä. Mutta etsimme 
vapaaehtoisia vetäjiä, mielel-
lään useampia. (KYSELY)

1. Vanhusten ja yksinäisten 
parissa tehtävä työ

Seurakuntamme väestö on jo 
ikääntyvää, ja osalle heistä 
kirkkoon tuleminen on yhä 
vaikeampaa. Haluaisimme 
kartoittaa, kuinka moni van-
hus kaipaisi kyytiä kirkkoon. 
Uskomme, että pystyisimme 
järjestämään kirkkokuljetuk-
sia lähellä asuvien seurakun-
talaisten avulla. (KYSELY)
    Alueellamme on vanhuk-
sia, jotka olisivat iloisia myös 
kotiin tehtävistä vierailuista. 
Haluamme kartoittaa, kuinka 
moni vanhus toivoisi koti-
käyntejä. Samalla toivomme 
löytävämme vapaaehtoisia 
seurakuntaystäviä, kaikille 
seurakuntamme alueille. 
Näille vapaaehtoisille dia-
koniatoimikunta sitoutuu 
järjestämään 1-2 kertaa vuo-
dessa yhteisiä suunnittelu-, 
ideointi- ja kehittämispäiviä. 
(KYSELY). Pohdimme myös, 
onko mahdollista tarjota 
vanhuksille tai yksinäisille 
mahdollisuutta soittaa jollekin 
seurakuntalaiselle tiettyinä 
sovittuina aikoina, lähinnä 
kuunteleva seurakuntaystävä. 
Joillekin tämä voi olla esim. 
etäisyyksien takia hyvä tapa 
saada yhteys seurakuntaan. 
(KYSELY) 
    Teemme kartoituksen liit-
teenä olevalla kyselyllä. Voit 
joko postittaa sen yllä olevaan 
seurakunnan osoitteeseen tai 
soittaa jollekin diakoniatoimi-

kunnan jäsenistä, tai  soittaa 
kansliaan keskiviikkoisin 
puh. 06-3172620   kanslian 
aukio-oloaikoina klo 13-16.

2. Opintopiiri, Kseniapiiri

Seurakuntamme alueella 
toimii tiistaikerho ainoas-
taan Kauhavalla. Kiitos siitä 
heille!  Useat seurakuntalaiset 
ovat toivoneet opintopiiriä 
taas henkiin herätettäväksi. 
Meillä oli aikoinaan Vaasassa 
naistenpiiri, mutta nyt ilmei-
sesti myös aktiiviset miehet 
toivoisivat opetusta ja pohdis-
kelua uskonasioiden ympäril-
lä. Yritämme järjestää ehkä 
kaksi kertaa ensi syksynä 
opintopiiriä. Seuraa Paimen-
sanomista ilmoittelua  tai 
kysele diakoniatoimikunnan 
jäseniltä päivämääriä. 

3. Kansainvälinen 
toiminta 

Kuinka moni tietää, että 
seurakunnassamme on 
jäseniä jopa 16 eri maasta? 
Monessa maassa ortodokseja 
on suhteessa väestöön jopa 
enemmistö, ja siksi monelle 
maahanmuuttajaortodoksille 
on yhteys seurakuntaan luon-
nollista. Aloitamme kansain-
välisen toiminnan 15.5. klo 
18.00 alkavalla tapaamisella. 
Pyrimme selvittämään, miten 
ja millaista kansainvälistä 
toimintaa toivotaan. Yhtenä 
ehdotuksena on ollut mm. 
Taiteiden yönä Vaasas-
sa elokuussa järjestettävä 
ulkomaisen ruoan basaari, 
mikä voitaisiin toteuttaa esim. 
kirkon alasalissa,  Akatistos 
Jumalansynnyttäjälle - pal-

Vaasan ortodoksinen seurakunta

Diakoniatoiminnan seurakuntakirje 2008
International 
community

 in the 
Orthodox 

Parish of St. 
Nicholas in 

Vaasa

KYSELY: ympyröi sinua kiinnostava vaihtoehto

1. Toivon, että minuun otetaan yhteyttä ja keskustellaan mahdollisuudesta löytää minulle 
seurakuntaystävä.

2. Toivon, että minulle löytyisi seurankuntaystävä, jonka kanssa voisin puhua puhelimitse. 

3. Olen kiinnostunut toimimaan seurakuntaystävänä ________________________ alueella.

4. Olisin iloinen, jos saisin joskus kyydin kirkkoon

5. Olen kiinnostunut vetämään lastenkerhoa ajoittain Vaasassa.

6. Olen kiinnostunut opintopiiristä Vaasassa. 

7. Olen kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta.

8. Muita kehittämisideoita.                                         ____________________________________________________

                                  ____________________________________________________________________________

Leikkaa tämä kysely ja lähetä se Vaasan seurakunnan kansliaan, tai soita tai kerro dia-
koniatomikunnan jäsenille  ( yhteystiedot ks.  saatekirje) kiinnostuksestasi 15.6.2008 men-
nessä. Tehdään yhdessä aktiivista seurakuntaa, missä kaikki eri-ikäiset viihtyvät!

Vaasan ortodoksinen seurakunta
Koulukatu 45, 65100 Vaasa

Suurena lauantaina 22.3.2008 Vaasan pyhän Nikolaok-
sen kirkossa liitettiin kymmenen ihmistä ortodoksiseen 
kirkkoon. Kuva: Arja Sigfrids.

✂
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Ortodoksiset 
hartaudet 
Yle radio 1 

Ortodoksiset 
jumalan-

palvelukset 
Yle radio 1 

Kirkko 
televisiossa

Tapahtumakalenteri touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa 

Oulun ortodoksinen seura-
kunta, Torikatu 74, 90120 
Oulu, p. (08)311 5741, fax 
(08)375986, sähköposti: 
oulu@ort.Þ . Kirkkoherra Rai-
mo Kiiskinen, p. (08)375 986, 
0400 890 622. II pappi Kuis-
ma Suopela, p. (016)437 492, 
0400 393 091. Kanttorin 
tehtävien hoitaja Marko 
Patronen, p. 050 329 5355, II 
kanttori Helena Matsi, p. 040 
6479, nuoriso- ja diakonia-
työntekijä Petri Aho, p. 045 
114 7447.

Oulu

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

Pe 9.5. klo 18 Muistopalvelus 
Oulujoen hautausmaa
La 10.5. klo 18 Vigilia
Su 11.5. klo 9.30 Vedenpy-
hitys ja liturgia, katedraalin 
praasniekka
Su 11.5. klo 16 Suuri ehtoo-
palvelus
Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä
Ke 14.5. klo 18 Akatistos 
Pyhälle Hengelle
La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia
Ke 21.5. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 liturgia
Ke 28.5.klo 18 Ehtoopalvelus
La 31.5. klo 18 Suuri ehtoo-
palvelus ja arkkimandriitta 
Efraimin  luento kirkossa
Su 1.6. klo 10 Liturgia
Ke 4.6. klo 18 Ehtoopalvelus
La 7.6. klo 18 Vigilia
Su 8.6. klo 10 Liturgia
La 14.6. klo 18 Vigilia
Su 15.6. klo 10 Liturgia
Ke 18.6. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 21.6. klo 18 Vigilia
Su 22.6. klo 10 Liturgia
Ke 25.6. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Ke 2.7. klo 18 Ehtoopalvelus
La 5.7. klo 18 Vigilia
Su 6.7. klo 10 Liturgia
Ke 9.7. klo 18 Ehtoopalvelus
La 12.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 13.7. klo 10 Aamupalvelus
Ke 16.7. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 19.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 20.7. klo 10 Liturgia

Ke 23.7. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 26.7. klo 18 Vigilia
Su 27.7. klo 10 Liturgia ja 
kristinoppikoulun päätös
La 2.8. klo 18 Vigilia
Su 3.8. klo 10 Liturgia
Ke 6.8. klo 18 Ehtoopalvelus
La 9.8. klo 18 Vigilia
Su 10.8. klo 10 Liturgia
Ke 13.8. klo 18 Ehtoopalve-
lus
To 14.8. klo 18 Vigilia
La 16.8. klo 18 Vigilia
Su 17.8. klo 10 Liturgia
Ke 20.8. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 23.8. klo 18 Vigilia
Su 24.8. klo 10 Liturgia
Ke 27.8. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 30.8. klo 18 Vigilia
Su 31.8. klo 10 Liturgia

Muhos

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

La 7.6. klo 10 Liturgia
La 5.7. klo 10 Liturgia
Ti 5.8. klo 18 Vigilia
Ke 6.8. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, praasniekka ja 
Tiistaiseuran 60-vuotisjuhla
Pe 29.8. klo 9 Liturgia, Jo-
hannes Kastajan mestaus

Vihanti

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

Pe 9.5. klo 9 Vedenpyhitys ja 
liturgia, Pyhä Nikolaos
La 14.6. klo 10 Liturgia
La 26.7. klo 10 Liturgia
Pe 15.8. klo 10 Liturgia, 
Jumalanäidin kuolonuneen 
nukkuminen

Raahe

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

La 10.5. klo 10 Liturgia, vai-
najien muistelu
Su 25.5. klo 10 Liturgia
Su 29.6. klo 10 Liturgia
Su 10.8. klo 10 Liturgia, Ko-
tiseutupäivät
Su 31.8. klo 10 Liturgia

Kemi

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

La 10.5. klo 18 Ehtoopalvelus 
Sotinsaaressa
Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä
Ke 14.5. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 31.5. klo 13, Rukoushet-
ki, arkkimandriitta Efraimin 
vierailu Athokselta
Su 1.6. klo 10 Liturgia
Ma 23.6. klo 18 Vigilia
Ti 24.6. klo 10 Vedenpyhitys, 
liturgia ja temppelin juhla
su 13.7. klo 10 liturgia
to 14.8. klo 18 vigilia
pe 15.8. klo 10 liturgia

Tornio 

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

Ke 21.5. klo 18 Ehtoopalve-
lus
La 31.5. klo 10 Rukoushet-
ki, arkkimandriitta Efraim 
Athokselta vierailee
La 7.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 8.6. klo 10 Liturgia
La 28.6. klo 18 Vigilia
Su 29.6. klo 10 Vedenpyhitys, 
liturgia ja temppelin juhla
La 16.8. klo 18 Vigilia
Su 17.8. klo 10 Liturgia

Haukiputaan Martinnie-
mi 

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

Ke 11.6. klo 18 Suuri ehtoo-
palvelus
To 12.6. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, praasniekka
La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia
Ke 28.5. klo 14.30 Ekumeeni-
nen rukoushetki ja tiistaiseura
Ke 11.6. klo 18 Suuri ehtoo-
palvelus
To 12.6. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, praasniekka
Su 22.6. klo 10 Liturgia
La 23.8. klo 18 Vigilia
Su 24.8. klo 10 Liturgia

Tervolan Varejoki 

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

La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia
La 14.6. klo 18 Vigilia
Su 15.6. klo 10 Liturgia

La 30.8. klo 18 Vigilia
Su 31.8. klo 10 Liturgia

Kuusamo

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 18.5. klo 10 Liturgia
Su 29.6. klo 10 Liturgia

Pudasjärvi

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 25.5. Liturgia

Taivalkoski

Ev.lut. seurakuntatalo

Su 8.6. klo 10 Liturgia

Niin monta kuin teitä on 
Kristukseen kastettu

Aadam Aho, Oulu
Daniel Kristian Gaitov, Oulu
Kaleb Amanuel Gebere-
medhin, Oulu
Natalia Miettunen, Kemi
Juho Eelis Palosaari, Oulu
Pauli Nikolai Turunen, Hau-
kipudas
Elmeri Sakari Johannes Vähä-
kuopus, Haukipudas

Herra, vihi heidät 
kunnialla ja jaloudella

Marko Johannes Leukkunen 
ja Tutteli Marissa Karppanen, 
Oulu
Dmitri Igorevits Pankov ja 
Päivi Johanna Litola, Oulu
Jekora Vornanen ja Tiina Su-
sanna Komulainen, Kempele

Ikuinen muisto

Ksenia Huovinen 86 v. Kemi
Yrjö Johannes Issakainen 66 
v. Raahe
Sylvi Maaninka 76 v. Kuu-
samo
Vieno Veera Siltavirta 76 v. 
Kempele
Veikko Skrökki 79 v. Oulu
Mari Taivaloja 72 v.

Tervetuloa seurakuntaan

Aleksandr Gaitov, Oulu
Anna Gaitova, Oulu
Ilmari Kaarninen, Tervola
Teemu Juhani Kaijala, Oulu
Pirjo Hannele Kittelä, Kuu-
samo
Heidi Maria Koivunen, Oulu
Anna Kristiina, Eeva Maria, 
Paula SoÞ a ja Raija Anna-Lii-
sa Kouri, Oulu
Benjamin Matias Lahti, Oulu
Aisha Mohammadi, Muhos
Miisa Nicole Mölläri, Tornio
Tinja Laura Maria Perhovaa-
ra, Muhos
Tuomas Ollinpoika Piikivi, 
Oulu
Mirja Susanna Porsanger, 
Haukipudas

Su 15.6.2008 klo 10-12 
Pielaveden Taipaleen kylän 
tsasounan vihkiminen, toim. 
arkkipiispa Leo, Yle TV 1.

Su 18.5. klo 11 Liturgia, Py-
hän Nikolaoksen katedraali, 
Kuopio

Su 15.6. klo 11 Liturgia, 
Ylienkeli Mikaelin kirkko, 
Mikkeli

Su 13.7. klo 11 Liturgia, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Joensuu

Su 27.7. klo 11 Liturgia, 
Pyhän marttyyrikeisarinna 
Aleksandran kirkko, Turku

Su 10.8. klo 11 Liturgia, 
Apostoli Andreaksen kirkko, 
Rovaniemi

Su 24.8. klo 11 Liturgia, 
Kristuksen taivaaseenastumi-
sen kirkko, Varkaus

Aamuhartaus 
Klo 6.15 ja 7.50

La 17.5. Pastori Sergius Col-
liander, Kellokoski

La 7.6. Arkkimandriitta An-
dreas Larikka, Helsinki

La 5.7. Arkkimandriitta Ser-
gei, Valamon luostari 

La 26.7. Kirkkoherra Timo 
Tynkkynen, Lappeenranta

La 16.8. Uskonnonopettaja 
Heli Lustila, Kuopio

Iltahartaus
Klo 18.50

Ti 20.5. Pastori Viatcheslav 
Skopets, Espoo

Ti 17.6. Kirkkoherra Matti 
Wallgren, Vaasa

Ti 15.7. Pastori Tuomas Jär-
velin, Joensuu

Ti 19.8. Rovasti Veikko 
Lisitsin, Kotka

OULUN 
SEURAKUNTA
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Hakkarainen. Kanslianhoitaja 
Reijo Marjomaa vuosilomalla 
3.-12.6. ja 17.-20.6. 
  

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

Kiuruvesi

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

La 10.5. klo 10 Liturgia
La 10.5. klo 18 Juhlavigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia ja 
ehtoopalvelus, Pyhän Kolmi-
naisuuden päivä
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia
Su 8.6. klo 10 Liturgia
Ma 23.6. klo 18 Vigilia
Ti 24.6. klo 10 Liturgia
La 2.8. klo 18 Vigilia
Su 3.8. klo 10 Liturgia
To 14.8. klo 18 Vigilia
Pe 15.8. klo 9 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian kuolonuneen nukku-
minen
Su 24.8. klo 10 Liturgia
Pe 29.8. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet

La 10.5. klo 10 alkavan litur-
gian jälkeen Samovaarikerho 
Kiuruveden srk salissa
Ti 20.5. klo 18 Viljan siunaus 
Luupujoella
Su 28.9. klo 10 alkavan 
liturgian jälkeen Kiuruveden 
tiistaiseuran 60 -vuotisjuhla-
kahvit

Karvoskylä

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

La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 1.6. klo 10 Liturgia

Paula Sinikka Pulkkinen, 
Tornio
Sirkka-Liisa Salmivaara, 
Oulu
Juhana Iivari ja Laura Marga-
reta Siren, Oulu

Kemin ja Tornion lasten-
kerho

Pe 9.5. klo 17 alkaen leiri 
Sotinsaaren leirikeskuksessa, 
päättyy la klo 18 ehtoopalve-
lukseen

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

Kajaani

Kristuksen kirkastumisen 
kirkko
Kirkkokatu 17 
Isännöitsijä Reijo Marjomaa
 p. (08) 633 0312

La 10.5. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden päivän vigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia
La 31.5. klo 18 Vigilia
Su 1.6. klo 10 Liturgia
Su 15.6. klo 10 Liturgia
La 2.8. klo 18 Vigilia
Su 3.8. klo 10 Liturgia
Ti 2.8. klo 18 Kristuksen kir-
kastumisen juhlan vigilia
Ke 3.8. klo 10 Vedenpyhittä-
minen, liturgia ja ristisaatto
La 23.8. klo 18 Vigilia
Su 24.8. klo 10 Liturgia

Sotkamo

Jumalansynnyttäjän suo-
jeluksen kirkko
Rauhantie 13 
Isännöitsijä Vappu Korhonen 
p. (08) 666 1811

Su 18.5. klo 10 Liturgia
La 19.7. klo 18 Vigilia
Su 20.7. klo 10 Liturgia
La 30.8. klo 18 Vigilia
Su 31.8. klo 10 Liturgia

Kuhmo

Karjalan valistajien 
kirkko

KAJAANIN 
SEURAKUNTA

Tapahtumakalenteri touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa 2008

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

Koulukatu 47
Isännöitsijä Martti Palviainen 
p. 040 7266352

La 10.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 11.5. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden päivän liturgia
La 21.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 22.6. klo 10 Liturgia

Paltamo

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

La 16.8. klo 18 Vigilia
Su 17.8. klo 10 Liturgia

Ämmänsaari

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

La 17.5. klo 18 Ehtoopalvelus
La 24.5. klo 18 Ehtoopalvelus
La 7.6. klo 18 Ehtoopalvelus
La 14.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 15.6. klo 10 Liturgia
Ti 24.6. klo 10 Liturgia
Su 10.8. klo 10 Liturgia, piis-
pa Arseni

Kuivajärvi

Pyhän Nikolaoksen 
rukoushuone
Kuivajärventie 196 
Isännöitsijä Jyrki Huovinen  
p. 0400 287 711

Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä
La 31.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 1.6. klo 10 Liturgia
Ti 1.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 2.7. klo 18 Ehtoopalvelus
To 3.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 4.7. klo 18 Ehtoopalvelus
La 5.7. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja litania
Su 6.7. klo 10 Liturgia, 
vedenpyhitys ja ristisaatto, 
metropoliitta Panteleimon

Kristukseen kastetut
 
Lauri Valtteri Koistinen, 
Kajaani
Heikki Sakari Korhonen, 
Kajaani
Nicke Hermanni Suutari, 
Sotkamo
Olga Juulia Sorjonen, Kuhmo
Vilma Martta Sorjonen, 
Kuhmo
Elias Martti Antero Elfving, 
Kajaani
Laura Elsa SoÞ a Leinonen, 
Kajaani
Veeti Santeri Heikkinen, Suo-
mussalmi

Herra, vihi heidät 
kunnialla ja jaloudella

Pasi Pentti Kärki ja Jenni-Ma-
ria Koskinen, Kajaani
Niko Antero Elfving ja Päivi 
Hannele Heikkinen, Kajaani

Ikuinen muisto

Nikolai Mensalo 90 v.
Juulia Puuronen 90 v.
Väinö Leonidas Härkin 62 v.
Samuli Hukkanen 95 v.

Tervetuloa seurakuntaan
 
Karjalainen Aki Kalevi, 
Kajaani
Shumilina Tatiana, Kuhmo
Salakka Andrei Nikolajevits, 
Kajaani
Salakka Olga Konstantinova, 
Kajaani

Kristinoppileirit

Su 18.5. klo 12 Kristinop-
pileirimatkalle Kyprokselle 
lähtijöiden ja matkoilla 
aikaisemmin olleiden yhtei-
nen tapaaminen Rytilahden 
leirikeskuksessa Sotkamossa.
27.5.-1.6 iltakristinoppikoulu 
Kajaanissa ja 30.6.-6.7. kristi-
noppileiri Kuivajärvellä.

Muut tilaisuudet, toimituk-
set ja tapahtumat

24.-25.5. Pyhiinvaellusmatka 
Uuden-Valamon ja Lintulan 
luostareihin (täynnä).
Pe 4.7. klo 10 Pyhittäjä 
Andrei Rublevin tsasounan 
praasniekka Sotkamon Petäjä-
vaarassa.
Pe 4.7. klo 18.30 Hiippakun-
nan pyhäkköjä esittelevän 
näyttelyn avaus Domnan 
pirtillä Kuivajärvellä, metro-
poliitta Panteleimon
La 9.8. klo 15 Pesiön praas-
niekkajuhla, klo 18 litania 
kalmosaaressa, piispa Arseni

Lastenkerhot

Kajaanin ja Sotkamon las-
ten- ja nuorten kerhojen 
kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä ja seurakun-
nan ilmoitustauluilla. Ohjaa-
jat Tarja Hukkanen p. 0500 
773 094 ja Andra Aldea-Par-
tanen p. 050 514 7097
 
Kassia naisten piiri ja tiis-
taiseurat

Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä

Muut ilmoitukset

Kirkkoherra Pentti Hakkarai-
nen virkamatkalla Kyproksel-
la 4.-13.6. Kirkkoherra Pentti 
Hakkarainen vuosilomalla 
17.6.-3.7. Sijaisena matkapas-
tori Kauko Ivanoff p. 0400 
275111. Kirkkoherra Pentti 
Hakkarainen vuosilomalla 8.-
18.7. Sijaisena rovasti Jarmo 

Su 15.6. klo 10 Liturgia
La 28.6. klo 18 Vigilia
Ti 5.8. klo 18 Vigilia, metro-
poliitta Panteleimon
Ke 6.8. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, metropoliitta Pan-
teleimon. Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen kirkastuminen

Muut tilaisuudet

Ma-ke 9.-11.6.2008 Kalajoki-
laakson tiistaiseuran järjestä-
mä matka Vanhaan Valamoon 
seurakunnan ja alueen mui-
den tiistaiseurojen kanssa.

Pyhäsalmi

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

Ma 12.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä
La 31.5. klo 18 Vigilia
La 29.6. klo 10 Liturgia
Su 20.7. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, rukoushuoneen 
praasniekka
La 9.8. klo 18 Vigilia
Su 17.8. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet

Ke 21.5. klo 13 Pyhäsalmen 
tiistaiseura Maksimaisilla, 
Koivukuja 48, Hiidenniemi

Kytökylä

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

Su 18.5. klo 10 Liturgia
La 14.6. klo 18 Vigilia
Su 10.8. klo 10 Liturgia
La 23.8. klo 18 Vigilia

Kristukseen kastetut

Anton Juhana Karvonen, 
Pyhäsalmi

Ikuinen muisto

Vera Saarinen, 94 v, Pyhäsal-
mi
Sanni Väntänen, 75 v, Sievi

Tervetuloa seurakuntaan

Terttu Ojaluoto, Kiuruvesi
Patrick Philipp, Haapajärvi
Santtu ja Konsta Hodju, Py-
häkumpu
Irina Pashkova, Pysäsalmi

Tuohuskerho

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



11

Sevettijärvi

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen kirkko
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Uljaana Kivinie-
mi
p. 040 7167653

La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia
Ke 28.5. klo 18 Ehtoopalve-
lus (Athosvuoren hengellinen 
ohjaaja arkkim. Efraim)
Su 15.6. klo 10 Liturgia, kris-
tinoppileirin päätös
La 19.7. klo 18 Vigilia
Su 20.7. klo 10 Liturgia
La 9.8. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 10.8. klo 10 Hetkipalvelus
La 30.8. klo 10 Liturgia, met-
ropoliitta Panteleimon
La 30.8. klo 18 Akatistos, 
metropoliitta Panteleimon

Männikön palvelukoti, 
Ivalo

La 7.6. klo 10 Liturgia
La 26.7. klo 10 Liturgia
La 23.8. klo 10 Liturgia

Kotakappeli, Keväjärvi

Pe 29.8. klo 14 Kappelin 
vihkiminen

Pyhän Georgioksen
kappeli, Neiden, Norja

Su 31.8. klo 11 (Suomen 
aikaa) Liturgia, litania, ve-
denpyhitys ja kirkkokahvit, 
metropoliitta Panteleimon

Kirkkoherra Jyrki Pentto-
nen vuosilomalla 7.7.-3.8. 
Sijaisena toimii isä Kauko 
Makkonen p. 0400-294849 
tai 020-6100294, sähköposti: 
kauko.makkonen@ort.Þ 
Kanttori Kai Tulehmo vuosi-
lomalla 7.7.-3.8. 
Kirkkoherra Penttonen ja 
kanttori Tulehmo kristinoppi-
leirillä Sevettijärvellä 8.-15.6.

Matkapappi vuosilomalla 
16.6. � 6.7. ja 4.8. � 18.8.08
Matkakanttori vuosilomalla 
26.6. � 14.7.08

Kirkkoherran virasto on 
avoinna keskiviikkoisin klo 
13 � 16 (suurina juhlapyhinä 
suljettu). 

huskerhoa ohjaa Outi Petsalo.

Isä Anteron sielunhoitotunnit 
kirkossa keskiviikkoisin klo 
11 - 13.

Kirkkoherra Antero Petsalo 
on lomalla 1. - 31.7.2008.

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

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

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

Rovaniemi

Pyhän Andreaksen 
kirkko
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä isä Mikko Sido-
roff
p. 040 4148452

La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia
La 31.5. klo 18 Vigilia
Su 1.6. klo 10 Liturgia
Ma 23.6. klo 18 Vigilia, Her-
ran edelläkävijän ja kastajan 
Johanneksen syntymä

Seuraavan 
numeron

 PÄIVITETYT 
TIEDOT 

toimitussihteerille 
viimeistään
 tiistaina 

12.8.2008

LAPIN 
SEURAKUNTA

VAASAN 
SEURAKUNTA

Tapahtumakalenteri touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa 2008
Ti 24.6. klo 10 Liturgia
Su 29.6. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto Kemijoen rantaan ( 
säävaraus ), Apostolein Pieta-
rin ja Paavalin juhla
La 5.7. klo 18 Vigilia
Su 6.7. klo 10 Liturgia
Ti 5.8. klo 18 Vigilia
Ke 6.8. klo 10 Liturgia, Kris-
tuksen kirkastumisen juhla, 
uudishedelmien siunaaminen
La 9.8. klo 18 Vigilia
Su 10.8. klo 10 Liturgia
To 14.8. klo 18 Vigilia
Pe 15.8. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän kuolonu-
neen nukkuminen
Su 17.8. klo 10 Liturgia
La 23.8. klo 18 Vigilia
Su 24.8. klo 10 Liturgia

Pe 29.8.-Su 31.8. Trifonin 
praasniekka Keväjärvellä, 
Nellimissä, Sevettijärvellä ja 
Näätämössä.
 

Ivalo 

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

La 17.5. klo 18 Maallikkoeh-
toopalvelus
Su 18.5. klo 10 Hetkipalvelus
La 31.5. klo 18 Vigilia
Su 1.6. klo 10 Liturgia
La 12.7. klo 18 Vigilia
Su 13.7. klo 10 Liturgia
La 2.8. klo 18 Vigilia
Su 3.8. klo 10 Liturgia
Ti 5.8. klo 18 Maallikkoeh-
toopalvelus
Ke 6.8. klo 10 Hetkipalvelus, 
Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen kirkastuminen
To 14.8. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 15.8. klo 10 Hetkipalvelus, 
Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian kuolonuneen nukku-
minen
La 23.8. klo 18 Vigilia
Su 24.8. klo 10 Liturgia

Nellim

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

Ke 28.5. klo 7 Liturgia 
(Athosvuoren hengellinen 
ohjaaja arkkim. Efraim)
La 7.6. klo 18 Vigilia
Su 8.6. klo 10 Liturgia
La 26.7. klo 18 Vigilia
Su 27.7. klo 10 Liturgia
La 16.8. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 17.8. klo 10 Hetkipalvelus
Pe 29.8. klo 17 Ehtoopalve-
lus, metropoliitta 
Panteleimon

Osoite on Koulukatu 45, 
65100 Vaasa. Puh(06) 317 
2620, faksi (06) 312 4063. 
Sähköpostiosoite on vaasa@
ort.Þ  Virkatodistukset saa 
Oulun ortodoksisesta seura-
kunnasta, puh. (08) 311 5741 
tai oulu@ort.Þ  Kirkkoherra 
Matti Wallgrén, puh. 050- 
3520 735 sähköpostiosoite 
on matti.wallgren@ort.Þ  ja 
kanttori Paula Löfgren, puh 
040 5676614

Vaasa

Vaasan Pyhän Nikolaok-
sen kirkko
Kasarmintori
Isännöitsijä Timo Huhtamäki
p. 044 4154773

La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 8.6. klo 10 Liturgia
La 5.7. klo 18 Vigilia
La 12.7. klo 18 Vigilia
Su 13.7. klo 10 Liturgia
Su 27.7. klo 10 Liturgia
La 2.8. klo 18 Vigilia
To 7.8. klo 20 Akatistos (Tai-
teiden yö)
La 30.8. klo 18 Vigilia
Su 31.8. klo 10 Liturgia

Kokkola

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

La 10.5. klo 18 Vigilia, hel-
luntai 
Su 11.5. klo 10 Liturgia, 
helluntai 
Su 6.7. klo 10 Liturgia
Ma 21.7. klo 9 Aamupalvelus
Ti 22.7. klo 9 Aamupalvelus
Ke 23.7. klo 9 Liturgia
To 24.7. klo 9 Aamupalvelus
Pe 25.7. klo 9 Aamupalvelus
Su 3.8. klo 10 Liturgia

Pietarsaari

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

Su 11.5. klo 10 Hetkipalvelus
Su 1.6. klo 10 Liturgia
La 19.7. klo 18 Vigilia, praas-
niekka
Su 20.7. klo 10 Liturgia, risti-
saatto ja pieni vedenpyhitys, 
praasniekka
Su 17.8. klo 10 Liturgia
Su 24.8. klo 10 Hetkipalvelus
 

Lapua

Pyhittäjä SeraÞ m Sarovi-
laisen rukoushuone

Koulukatu 7
Isännöitsijä 
Hannu Korkeamäki
p. (06) 437 6936

Su 25.5. klo 10 Liturgia
Su 29.6. klo 10 Liturgia
Pe 18.7. klo.18 Vigilia, praas-
niekka
La 19.7. klo 10 Liturgia, risti-
saatto ja pieni vedenpyhitys, 
praasniekka
La 23.8. klo 18 Vigilia
Su 24.8. klo 10 Liturgia

Kristukseen kastetut

Dmutitrij Derkach
Martin Johannes Porander

Tervetuloa seurakuntaan

Huhtamäki Timo
Huovinen Laura
Jäske Kaija 
Kiminki Sirpa
Kokko Ari
Korhonen Johanna
Koskimies-Hautaniemi Tuula
Kudjoi Karoliina 
Kuikka Jyrki
Martiskainen Mikko
Mekonen Nega
Muhonen Raija
Nesterov Svyatoslav
Nikula Anna 
Nikula Anssi
Nikula Liisa-SoÞ a
Nikula Simeon 
Polvikoski Mika 
Rantanen Lasse 
Semi Satu
Söderman Tatiana
Viktorov, Aleksei
Witting Isabella
Witting Joshua
Witting Robert
Witting Susanna

Ikuinen muisto

Allinen Saul,  Kauhava,  67 
vuotta 
Hukka Irinja, Soini, 86 vuotta
Jarvesivou Valentina,  Vaasa, 
77 vuotta
Kanckos Helena, Pietarsaari, 
88 vuotta
Kuivalainen Anna, Oravai-
nen, 92 vuotta
Perhiö Martti , Kokkola, 81 
vuotta
Repo Kari, Vaasa, 54 vuotta. 

Kirkkoherra Matti Wallgrén 
on lomalla 03.06 � 30.06. 
2008 ja 18.08-24.08.2008  
välisenä aikana. Sijaisina 
toimivat isä Juhani Itkonen 
(03.06 � 15.06.2008 ja 18.08-
24.08.2008),   puhelin 040 
5018006 ja isä Jyrki Ojapelto 
(16.6. � 30.06.2008),  puhelin 
050 591 0418. 
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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.Þ 
Toimitussihteeri:
Marko Patronen
Nummikatu 30 B 16, 90100  OULU
P. 050 329 5355, fax. 020 610 0251, sähköposti: marko.patronen@ort.Þ 

Lehden osoitteenmuutokset ja tilaukset:
SEURAKUNTALAISTEN osoitteenmuutokset ja tilaukset omaan seura-
kuntaan
MUUT osoitteenmuutokset ja tilaukset Oulun ortodoksiseen hiippakuntaan, 
p. 020 610 0250, oulun.hiippakunta@ort.Þ 

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

Seuraavan numeron aineisto 
toimitussihteerille viimeistään 

tiistaina 12.8.2008. 

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

Pankki: Nordea 110750 - 1106102

P. 017-5701810, www.
valamo.Þ /opisto

Kesäkuu
Raamattu, Israel ja arabi-
maat 6.-8.6.
Lasten ja nuorten ikonimaa-
lauskurssi 6.-11.6.
Peukalo keskellä kämmen-
tä: askartelua aikuisille 
9.-13.6.
Kirkkolaulun peruskurssi 
9.-13.6.
Laulukurssi laulutaidotto-
mille 13.-15.6.
Nuorten ikonimaalauskurssi 
13.-19.6.
Kreikan kielen jatkokurssi 
15.-19.6.
Omaelämäkerran kirjoitta-
minen 16.-19.6.
Temperamaalaus kankaalle 
22.-29.6.
Esperanto (alkeis- ja jatko-
kurssi) 23.-27.6.
Progoff-päiväkirjamenetel-
mä 23.-29.6.
Venäjää matkailijoille ja 
pyhiinvaeltajille 23.-29.6.
Lyijylasi-ikonit 23.6.-2.7.
Uusi Valamo pyhiinvaellus-
kohteena 26.-29.6.
Parisuhteen parhaaksi 
29.6.- 4.7.
Akvarellimaalaus 29.6.- 
6.7.

Ihmisenä elämisen Þ losoÞ an 
peruskurssi 29.6.-6.7.

Heinäkuu
Karjalan kielen kurssi 4.- 8.7.
Piirustusta lapsille karjalan 
kielellä 4.-8.7.
Lyijylasi-ikonit 4.-13.7.
UskonnonÞ losoÞ an kurssi 6.-
13.7.
Parisuhteen parhaaksi 13.-18.7.
Akvarellimaalaus 13.-20.7.
TaidegraÞ ikka 13.-20.7.
Luovat kädet: askartelua ja 
puuhaa lapsille sekä aikuisille 
14.-18.7.
Arjen kauneuden Þ losoÞ a, 
jatkokurssi 20.-25.7.

Elokuu
Mosaiikkikurssi 3.-7.8.
Ikonimaalauksen jatkokurssi: 
Nimikkopyhä 5.-14.8.
Mielen valkeuteen 7.-10.8.
Elementary course in icon pain-
ting 15.-24.8.
Henkilöstöhallinnon kurssi kir-
kon johtotehtävissä toimiville 
18.-20.8.
Herkkä ihminen tehokkuuden 
yhteiskunnassa 22.-24.8.
Introducing the orthodox faith 
24.-29.8.
Munkit, nunnat ja ruhtinas 29.-
31.8.
Lukijakurssi 29.-31.8.

Vaella Valamoon, osallistu 
kansanopiston kursseille!

Poimintoja ohjelmasta

Keskiviikko 26.5.
Klo 18.30 lyhyt rukous-
hetki Kajaanin Kristuksen 
kirkastumisen kirkossa ja
lehdistötilaisuus (mukana 
radion ja mahdollisesti 
television edustajat)

Tiistai 27.05. 
Klo 08.30 Tapaaminen Ka-
jaanin kaupungin johdon 
kanssa ja kahvit
Klo 14.30 Rovaniemen 
Suomi-Kreikka yhdistyk-
sen tarjoama lounas

Keskiviikko 28.05. 
Klo 7.00 Liturgia Nelli-
missä Pyhän Kolminaisuu-
den ja pyhittäjä Trifon
Petsamolaisen kirkossa
Klo 13.00 Tapaaminen 
kolttaoppilaiden kanssa 
Sevettijärvellä
Klo 18.00 Ehtoopalvelus 
Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen kirkossa ja yhteinen
tilaisuus sevettijärveläisten 
kanssa seurakuntasalilla 
sekä iltapala

Torstai 29.05.
klo 08.00 Aamiainen
klo 09.00 Lähtö Neideniin ja 
sieltä Utsjoelle; matkalla ½ 
tunnin
pysähdys Neidenissa ja Ete-
lä-Varankin vuonolla
klo 17.30 Saapuminen Iva-
loon, jossa tutustutaan Py-
hän Nikolaoksen kirkkoon

Perjantai 30.05. 
Klo 19.00 Yleisötilaisuus 
ja iltatee seurakuntalaisten 
kanssa, Rovaniemen aposto-
lia Andreaksen kirkko

Lauantai 31.05. 
Klo 10.00 Seurakunnan 
tarjoamat kahvit ja vierailu 
Apostolien Pietarin ja Paa-
valin
kirkossa
klo 13.30 Käynti Pyhän 
Johannes Kastajan kirkos-

sa Kemissä, seurakunnan 
tarjoama lounas
klo 18.00 Ehtoopalvelus 
Pyhän Kolminaisuuden ka-
tedraalissa Oulussa, yleisö-
tilaisuus seurakuntasalissa

Sunnuntai 01.06. 
Klo 10.00 Liturgia Pyhän 
Kolminaisuuden katedraa-
lissa
Klo 12.00 Kirkkokahvit 
yhdessä seurakuntalaisten 
kanssa
Klo 13.30 Lähtö Pyhäjär-
ven kautta Kiuruvedelle isä 
Anteron ja Outi Petsalon
luokse, jonne saavutaan n. 
klo 16.00; ateria ja tutustu-
minen kirkkoon
Klo 17.30  Tutustuminen 
Kiuruveden ortodoksiseen 
kirkkoon

Athosvuoren arkkimandriitta Efraim 
Suomessa 27.5.-11.6. 2008

Alustava ohjelma

Maanantai 25.8.
Klo 11 Lähtö Oulun ka-
tedraalilta (Torikatu 74)
Klo 12.30 Kyytiin Kemin 
kirkolta
Klo 14 Saapuminen 
Rovaniemelle, Majoittu-
minen, Santa Sport
Klo 14.30 Tulokahvit ja 
info
Klo 17 Päivällinen
Klo 18 Akatistos apostoli 
Andreaksen kirkossa
Klo 18.30 Yhteinen ilta 
rovaniemeläisten kanssa, 
iltapala

Tiistai 26.8.
Klo 8 Aamiainen
Klo 9 Alustus ja keskus-
telu aiheesta Terveelliset 

ruokatottumuksen ja hyvä 
terveys
Klo 11 Lounas
Klo 12.30 Lähtö Arktiku-
miin ja napapiirille, tutustu-
mista kaupungin nähtävyyk-
siin
Klo 17 Päivällinen
Klo 18 Ehtoopalvelus kir-
kossa
Klo 18.30 Alustus ja kes-
kustelu aiheesta Rukous 
ja jumalanpalvelus hyvän 
elämän perustana, iltapala

Keskiviikko 27.8.
Klo 8 Mahdollisuus aamu-
palaan
Klo 9 Liturgia kirkossa 
Klo 11 Lounas
Klo 12 Kotimatka

Hinta 50�/ hlö, sis. mat-
kat, majoittumisen Lapin 
Urheiluopiston Santa 
Sportissa kahden hengen 
huoneissa (1hh lisä 40�), 
täyden ylöspidon, uimahal-
lin käytön. Maksu kerätään 
paikan päällä.

Tapahtuma tarkoitettu 60 
vuotta täyttäneille ja liik-
kumiskykyisille Oulun ort. 
seurakunnan jäsenille. 

Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset 30.5.2008 mennessä 
Petri Aholle, p. 045-1147 
447.

Ilmoittaudu ajoissa, mu-
kaan mahtuu vain 20 
henkilöä!

Oulun seurakunnan seniorien virkistys-
tapahtuma Rovaniemellä ma-ke 25.-27.8.

Lampukan Verkkokauppa 
on avattu

Osoite on 
www.lampukka.Þ 

Tutustu valikoimaamme rauhassa kotona ja tee tilaus.

Lampukka avoinna puh. (09) 135 5024
ma-pe 10-17, la 10-14 s-posti: lampukka.helsinki@ort.Þ 
Liisankatu 29, 00170 Helsinki 
Verkkokauppa: www.lampukka.Þ 

Kuivajärven pyhän Nikolaok-
sen tsasounan 50-vuotisjuhla 

pe-su 4.-6.7.2008
Poimintoja ohjelmasta

Perjantai 4.7.
Klo 18 Ehtoopalvelus
Klo 18.30 Pohjoisen pyhäköt -valokuvanäyttelyn avaus, 
Domnan pirtin näyttelytila

Lauantai 5.7.
Klo 14 Päiväjuhla, Louhen lava, juhlapuhujana Þ l.tri 
Heikki Rytkölä
Klo 18 Ehtoopalvelus
Klo 18.45 Muistopalvelus, Kuikkaniemen hautausmaa

Sunnuntai 6.7.
Klo 9 Liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys


