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Pääsiäisikonissa, joka kuvaa mirhatuojanaisten vierailua haudal-
la, kivellä istuu enkeli, joka osoittaa keskelle kuvattua Kristuksen 
tyhjää hautaa. Pääsiäisjuhlan ilo nousee tyhjästä haudasta, jonka 
kautta kuolema väistyy ja elämä murtautuu esiin. 

Ihmisen lankeemuksesta seurannut kuoleman todellisuus oli 
kertakaikkisen lopullista. Kristuksen ylösnousemus muuttaa 
kuoleman siirtymäksi tästä aikakaudesta ikuisuuteen ja kirkastet-
tuun elämään. 

Ikuinen elämä ei ole tämän aikakauden vastakohta, vaan kirkas-
tettuna kaikkea sitä, mikä tästä ajasta voi kirkastua. Ylösnouse-
mus ei siis ole uuden elämän luomista, vaan nykyisen elämän 
kirkastumista kuoleman kautta.

Pyhä Johannes Krysostomos toteaa pääsiäissaarnassaan ”Älköön 
kukaan pelätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan kuolema on meidät 
vapauttanut.” Ylösnousemus on idän kirkon elämän elävä ja elä-
vöittävä ydin. Sen kautta meille avautuu portti Jumalan rakkau-
den maailmaan ja elämämme saa oikeat mittasuhteet. 

Liittykäämme siis pääsiäiskanonin voittoveisuun: ”Ylösnousemi-
sen päivä! Ihmiset kirkastukaamme! Nyt on pääsiäinen, Herran 
pääsiäinen! Sillä Kristus meidän Jumalamme saattoi kuolemasta 
elämään ja maasta taivaaseen meidät, jotka voittovirttä veisaam-
me.” 

Riemullista Kristuksen ylösnousemusjuhlaa siunaten

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo 

Arkkipiispa Leon
 pääsiäistervehdys 

Paimen-Sanomat -lehden 
lukijoille

Kuolemasta elämään 
ja taivaaseen

Kristus nousi kuolleista!

Ylösnousemuksensa jälkeisenä iltana Jeesus kohtasi opetuslapsensa Luukkaan ja 
Kleopaan matkalla Emmaus-nimiseen kylään. Nämä eivät tunnistaneet mestariaan. 
Kirkon jumalanpalveluskielellä kerrotaan, että Kristus ilmestyi ”toisenmuotoisena”. 
Tunteminen tapahtui vasta yhteisen aterian aikana leipää murrettaessa. Samassa 
pöytävieras oli jo poissa. Jälkeenpäin ihmeellistä kohtausta pohtiessaan apostolit apri-
koivat: ”Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja 
opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?” (Luuk.24:32)

Kristuksen ylösnousemus on meidän ihmisten silmiltä ja myös ymmärrykseltä salattu. 
Kukaan ei ole nähnyt Vapahtajan ylösnousemustapahtumaa. Sen näkyvinä todistuk-
sina on vain hänen tyhjä hautansa ja evankeliumeissa kerrotut aikalaistodistukset. 
Vahva todistus on myös pyhän kirkon kaksituhatvuotinen kokemus ylösnousseen 
Kristuksen jatkuvasta läsnäolosta maailmassa ja uskovan ihmisen elämänkulussa. 
Myös me olemme osana tuossa uskovien sukupolvien saatossa.

”Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen.” Näin pyhä apostoli Paavali kir-
joittaa korinttilaisille. (2. Kor.5:7) Ihmisinä etsimme kuitenkin kernaasti uskollemme 
näkyvää todistusta, kuka mistäkin. Ihmisen mielikuvitus on rikas ja pystyy kyllä loihti-
maan silmiemme eteen erilaisia ja myös taivaallisia näkyjä.

Kristus kehottaa meitä löytämään hänet omasta sanastaan ja opetuksestaan, pyhis-
tä kirjoituksista, joista hän puhui myös Emmaukseen vaeltaneille opetuslapsilleen. 
Sieltä, pyhästä Raamatusta ja evankeliumien opetuksesta löydämme ylösnousseen 
Kristuksen, hänen äänensä ja hänen opetuksensa. 

”Iloitkoon kaikki, jotka etsivät Herraa! Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, 
etsikää aina hänen kasvojaan”, kehottaa psalmien kirjan kirjoittaja. (Ps. 105:3-4)

”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille ava-
taan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, 
avataan” , rohkaisee Herramme jokaista etsijää. (Matt.7:7-8) 

Meille vakuutetaan: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman 
loppuun asti.” (Matt.28:20) 

Ylösnoussut Kristus, hänen valtakuntansa ja kunniansa on todellisuutta arjessamme 
ja juhlassamme. Tähän maailmaan – Jumalan maailmaan – meidän odotetaan tuo-
van kristittyinä ja ortodokseina pääsiäisen ilosanoma: Kristus on noussut kuolleista! 
Kuolema on voitettu. Siinä on myös lupaus iankaikkisesta elämästä Jumalan valtakun-
nassa.

Siunattua pääsiäisjuhlaa!

Metropoliitta Panteleimon
Oulun ortodoksisen hiippakunnan esipaimen

The resurrection of Christ is hidden from the human understanding. Indeed, it is a great 
mystery for nobody has ever seen the actual resurrection.

Holy Apostle Paul writes to the Corinthians: “…we walk by faith, not by sight.” (2 Cor 5:7)

We, as human beings, are tended to search a visible prove for our faith. The strongest prove 
of resurrection is an experience of Christ´s perpetual presence in our midst. This experience 
has lasted among Christian generations for ages.  And it ever will.    

Valokuva: Paimensanomat

Esipaimenen sana
Emmauksen tiellä

A word from the Bishop
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Ristiinnaulitseminen. Uusi kreikkalainen ikoni. Paimensanomien 
arkisto.

Elämme suuren paaston 
viimeisiä päiviä kirkossa. 

Paaston aikaan liittyy kiin-
teästi paaston itsensä ohel-
la myös kilvoittelu. Paasto 
itsessään sisältää kilvoituk-
sen, mutta monelle meistä 
voi jäädä epäselväksi miksi 
paastoamme, mitä paas-
ton ja kilvoituksen kautta 
pyrimme saavuttamaan. 
Lyhyesti sanottuna paas-
ton tarkoitus on vahvistaa 
aseitamme hengellisessä 

elämässä.

Paasto vahvistaa meitä ihmi-
sinä kohti puhdistautumista 
ja hengellistä vahvuutta, 
itsekieltäymykseen, himojen 
hallitsemiseen sekä hengellis-
ten hyveiden harjoittamiseen. 
Ensimmäisenä kilvoittelijana 
ja itsekieltäymyksen suun-
nannäyttäjänä voimme pitää 
Herran edelläkävijää pyhää 
Johannes Kastajaa. Hän omisti 
elämänsä ankaralle askeesille 
ja kilvoitukselle, kuten pyhä 
Raamattu hänestä kertoo: ”hä-
nen ruokanaan olivat heinäsir-
kat ja villimehiläisten hunaja.” 
(Matt. 3:4-5.) 

Toisen tärkeimmän esimerkin 
paastoamisesta ja tarkoituk-
sesta antaa itse Herra. Hän 
vetäytyi 40 päiväksi erämaan 
hiljaisuuteen paastoten ruo-
asta, rukoillen ja kohdaten 
kiusaajan. Tämän kautta Hän 
valmisti itsensä tehtäväänsä. 
”Hengen johdattamana hän 
kulki autiomaassa neljäkym-
mentä päivää, ja Paholainen 
kiusasi häntä. Hän ei syönyt 

noina päivinä mitään, ja kun 
tämä aika oli kulunut, hänen 
tuli nälkä. Silloin Paholainen 
sanoi hänelle: “Jos kerran olet 
Jumalan Poika, niin käske 
tämän kiven muuttua leiväksi. 
“Jeesus vastasi: “On kirjoitet-
tu: ‘Ei ihminen elä ainoastaan 
leivästä.’” (Luuk. 4:1-5.)
    Paastoamisen kautta pyrim-
me kohti hengellistä vahvistu-

mista. Kieltäytyminen opettaa 
meidän heikkoa luontoamme 
kohti katumusta, joka sekin 
kuuluu paastoon. Katumuk-
sen kautta huomaamme omat 
puutteemme, joita meidän 
tulisi pyrkiä parantamaan. 
Fyysinen kieltäytyminen ja pi-
dättyväisyys tukevat hengellistä 
pidättyvyyttä ja auttaa edisty-
mään kasvun ja kilvoituksen 

tiellä. Kieltäytyminen lihasta 
ja muista herkuista tukee 
paaston hengellistä puolta 
vahvistamalla kieltäytymistä 
himoista ja pahoista ajatuksis-
ta. Ennen kaikkea tarkoituk-
sena on kyetä näkemään oma 
vajavaisuutemme Jumalan 
edessä. Paasto, kilvoitus ja 
katumus johtavat nöyryyteen, 
joka johtaa kohti oikeanlaista 
suhtautumista kohti hyveitä.
    Miksi siis paastoamme? 
Paastoamisen tarkoituksena 
on johtaa meitä hyveiden tiel-
le, Herran antamien käskyjen 
täyttämiseen, hengelliseen 
vahvuuteen, lähimmäisten 
huomioimiseen ja nöyryyteen. 
Kuten pyhä Iisak Niniveläinen 
(600-luku) kirjoituksissaan 
toteaa, ilman nöyryyttä ei voi 
kohdata Jumalaa. Nöyryys avaa 
rakkauden, nöyryys ja rakka-
us avaavat ihmisen mielen 
kirkastamalla sen kohti oikeaa 
tietoa. Itsensä kieltäminen, 
nöyrtyminen Jumalan edessä, 
lähimmäisten huomioiminen 
ja hyvät teot eheyttävät meitä 
hengellisesti sekä valmistavat 
ihmisiä kohtaamaan paaston 
jälkeistä pääsiäisen ihmettä, 
Herran ylösnousemuksen 
suurta juhlaa. Oikeanlainen 
katumus, nöyryys ja itsensä 
kohtaaminen pienenä Juma-
lan edessä kirkastavat paaston 
todellisen tarkoituksen ja sen 
siunauksen.

Diakoni Olli Koskela
Rovaniemi

Paastosta ja kilvoituksesta Seurakuntien 
valtuusto-

vaalit 
lähestyvät

Suomen ortodoksisen 
kirkon seurakunnissa on 

alkamassa valmistelut ensi 
marraskuussa pidettäviin 

valtuustovaaleihin.

Seurakuntalaisten valitsemi-
en ehdokkaiden nimet on 
toimitettava seurakuntaan vii-
meistään 20.9.2011. Ehdokas-
asetteluun tarvitaan kahden 
seurakuntalaisen ehdotus ja 
asianomaisen suostumus. Jo-
kaisessa ehdotuksessa voidaan 
esittää enintään niin monta 
ehdokasta kuin vaalialueelta 
valitaan valtuustoon jäseniä. 
    Äänioikeus valtuustovaa-
leissa on jokaisella viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 18 
vuotta täyttäneellä seurakun-
nan jäsenellä. Seurakuntien 
valtuustovaaleissa ei ole ennak-
koäänestystä, joten äänioike-
utta on käytettävä vaalipäivinä 
paikan päällä.
    Vaalitoimitus tulee aloittaa 
sunnuntaina 6.11. ja päät-
tää viimeistään marraskuun 
kolmantena sunnuntaina eli 
20.11.2011. Vaaleissa valitaan 
valtuustojen jäsenet neljäk-
si vuodeksi toimikaudelle 
2012–2015.

Ortodoksinen tiedotuskeskus

Vaaleista tarkemmin Paimen-
sanomien tulevissa numer-
oissa 2/11 ja 3/11. 

Kirkon opetus lähimmäisen 
rakastamisesta olisi tyhjää 
sananhelinää, jos emme 

kirkon jäseninä itse tarttui-
si toimeen. Rukous sairaan 

puolesta, lautasellinen 
ruokaa nälkäiselle tai lantti 
paastokeräykseen on rak-

kauden teko, joka ilmentää 
uskoa.

Evankeliumi on hyvin selvä-
sanainen. Kristus itse sanoo: 
”Totisesti: kaiken, minkä te 
olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.” (Matt. 
25:40) Nämä sanat kuulemme 
joka vuosi ennen suuren paas-
ton alkua tuomiosunnuntain 
liturgiassa.
    Kristus haastaa kohtaamaan 
kärsivän ihmisen sanoillaan, 
teoillaan ja lopulta koko 
elämällään. Tulihan hänestä 
itsestään kärsivä palvelija koko 
maailman elämän edestä. Kris-
tus ei kaihtanut oman aikansa 
syrjittyjä ja etnisen taustan 
vuoksi halveksittuja ihmisiä, 
vaan osoitti käytöksellään 
miten meidän tulisi nähdä 
jokainen lähimmäinen.
    Kirkon kansainvälinen 

diakoniatyö on monella tapaa 
rajat ylittävää kohtaamista. 
Ortodoksisen kirkon ulkomaa-
navun Ortaidin ja Ortodok-
sisen Lähetyksen diakoniatyö 
kumppanikirkkojen kanssa 
Etiopiassa, Moldovassa, Tansa-
niassa ja Keniassa on antanut 
mahdollisuuden jakaa osaa-
mista puolin ja toisin.

    Vesi, ruoka ja koulutus 
ovat suomalaisille arkipäivää 
ja kaikkien saavutettavissa. 
Miten meidän elämämme 
muuttuisi, jos päivittäisen 
veden hakemiseen kuluisi 
tunteja, kotityöt pitäisivät tytöt 
ja naiset poissa koulutuksen 
piiristä, ja näköalattomuus 
johtaisi toivottomuuteen?

    Miten meidän elämämme 
muuttuisi, jos heräisimme 
kiittämään jokapäiväisestä lei-
västä, puhuisimme vähemmän 
pahaa ja tekisimme enemmän 
hyvää?

Riina Nguyen

Aiheesta lisää sivulla 19.

Kirkko opettaa teoillaan

Isä Jyrki Penttonen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta oli mukana Ortaidin seurantatiimin matkalla 
Etiopiassa maaliskuussa 2011. Kuvassa isä Jyrki pesemässä käsiään Kajaanin päivätyökeräyksen tuotol-
la rakennetun vesipisteen luona Haikissa, Etiopiassa. Valokuva: Hannele Järvinen/Ortaid.

Lapin matka-
pappi 

vaihtuu
Lapin matkapappina 16 
vuotta palvellut rovasti Kauko 
Makkonen siirtyy kevään 
aikana eläkkeelle. Isä Kauko ja 
puoliso Arja ovat hankkineet 
eläkekodikseen talon Reisijär-
veltä. Makkosten jäähyväisjuh-
laa vietettiin Ivalossa toisena 
paastosunnuntaina 20.3.2011 
metropoliitta Panteleimonin 
johtaman liturgian yhteydes-
sä. Isä Kauko ja rouva Arja 
saatettiin monin kiitoksin 
eläkkeelle.
    Ivalon matkapappina 
aloittaa 1.6.2011 rovasti Rauno 
Pietarinen Joensuusta. Hän on 
saanut kirkollishallitukselta 
vuoden toimivapauden orto-
doksisen seminaarin papin 
toimesta.

Paimensanomat  
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Anttosen perhe Arkadian luostarin pääovella Kreetalla. Kuvassa ovat Lassi, Tuula, Oona ja Hugo. 
Valokuva: Perheen valokuva-albumista.

Paimensanomat kokosi 
muutamien ortodoksiäi-

tien mietteitä kirkollisesta 
kasvatustyöstä. 

Tuula Anttonen

Oululainen Tuula Anttonen 
kaitsee miehensä Lassin kanssa 
kahta lasta. Kasvatukselle aset-
taa oman haasteensa se, että 
lasten isovanhemmat asuvat 
kaukana. Isovanhempien tuki 
kasvatuksessa jää tästä syystä 
verrattain vähäiseksi. Tätä 
Tuula hieman harmittelee. 
Hän tosin myöntää, että kukin 
perhe elää oman elämäntilan-
teensa vaatimalla tavalla.  
    Anttosen perhe osallistuu 
säännöllisesti kirkon toimin-
toihin: lapset käyvät seurakun-
nan kerhoissa ja osallistuvat 
jumalanpalveluksiin yhdessä 
vanhempiensa kanssa erityises-
ti sunnuntaisin. Anttoset ovat-
kin tuttu näky Oulun Pyhän 
Kolminaisuuden katedraalissa. 
Kun Anttosen lapset puolen 
kymmenen muun lapsen kans-
sa tulevat liturgiaan uskontun-
nustuksen laulamisen aikoi-
hin, läsnä olevien aikuisten 
huulille kohoaa hymynkare: 
kirkon elämän jatkuvuus on 
taattu täällä Oulussakin.
    Tuula Anttonen pohtii, 
miten kirkko voisi tukea lasten 
kasvatusta entistä parem-
min. Olisiko seurakunnalla 
mahdollista auttaa perheitä 
lastenvahdin järjestämiseksi? 
Tuskin, henkilöresurssit eivät 
riitä. Lastenvahtiasioissa voi 
kääntyä tarvittaessa Manner-

heimin lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistyksen puoleen. 
Olisiko jotain, mitä perheet 
itse voisivat tehdä paremmin? 
Kirkon tarjoama yhteisöllisyys 
on jo sinällään hyvä lisä perhe-
elämään.  Kerho- ym. toimin-
taa on Oulussa riittävästi. 
    Tuula palaa isovanhempi-
en kasvatusrooliin. Hän on 
huomannut, että seurakun-
nan isovanhemmat tuovat 
lastenlapsiaan kirkkoon varsin 
harvoin. Lasten pääsiäisenä 
monet isoäidit tulevat litur-
giaan lastenlastensa kanssa. 

Tuula kannustaa isovanhem-
pia tuomaan lapsenlapsia 
kirkkoon myös muulloin, jos 
siihen on mahdollisuus. Tuu-
lan mielestä sunnuntait on 
hyvä käyttää kirkossa käyntiin, 

yhdessä oloon ja kiireettömyy-
den vaalimiseen.   

Mariam Ishaya

Ishayan perhe on lähtöisin Ira-
kista. He ovat uskonnoltaan ja 
kulttuuriltaan assyyrialaiskris-
tittyjä. Monet meistä suoma-
laistaustaisista kirkon ihmisis-
tä on kiinnittänyt huomiota 
assyyrialaisten ystäviemme 
kasvatustyyliin. Monilukuisissa 
perheissä on erityisesti isoäi-
deillä näkyvä sija kasvattajina. 
Lapset on opetettu osallistu-

maan jumalanpalveluksiin 
luontevasti. Jos pienen ihmi-
sen keskittyminen olennaiseen 
meinaa herpaantua, mummin 
lämmin mutta määrätietoinen 
auktoriteetti riittää palautta-
maan asiat oikealle tolalle. 
   Näille vanhan kristillisen 
kirkon ihmisille liturginen 
elämä sopii kuin luonnostaan. 
Rouva Mariam Ishaya toteaa, 
että heidän kulttuurissaan 
Kristus ja kirkko ovat läsnä 
elämässä jatkuvasti. Heidän 
maailmassa hengellisyys ja 
maallinen elämä limittyvät toi-
siinsa. Näin oli asianlaita myös 
synnyinmaassa: kotikulman 
kaikki kristityt osallistuivat 
säännöllisesti jumalanpalveluk-
siin yhdessä. 
    Välittääkseen vanhaan kir-
kollista kulttuuriaan tuleville 
sukupolville, assyyrialaiset 
pitävät pyhäkoulua lapsille – ja 
tarvittaessa myös aikuisille. 
Yksi pyhäkoulun keskeisistä 
tavoitteista on opettaa lapsille 
assyyrialaisten omaa kirkollista 
kieltä, arameaa. Kieli on suu-
rin piirtein sama, mitä Jeesus 
ja opetuslapset puhuivat. To-
sin ongelmaksi Mariam Ishaya 
näkee ns. ammattiopettajien 
puutteen. Kirkollinen kasva-
tus ja opetus ovat perheiden 
aikuisten käsissä. Ishayan 
perheen 11-vuotias tytär Ara-
den osallistuu ortodoksiseen 
uskonnonopetukseen. Mariam 
kokee, että ortodoksinen ja 
assyyrialainen perinne ovat 
hyvin sovitettavissa rinnak-
kain. Kummankin kristillisen 

tradition juuret ovat syvällä 
apostolien ajassa. 
    Mariam Ishaya vertailee 
suomalaista ja assyyrialaista 
perhekäsitystä. Nykypäivän 
suomalaiseen perheeseen kuu-
luvat pääsääntöisesti isä, äiti 
ja lapset. Ishayan perheeseen 
kuuluu edellä mainittujen 
lisäksi isovanhemmat sekä isän 
ja äidin sisarukset perheineen. 
Näin ollen assyyrialaiseen 
perhepiiriin voi lukeutua usei-
ta kymmeniä ihmisiä. Ja jos 
naapurin kanssa elämä sujuu 
hyvin, hänetkin otetaan poruk-
kaan mukaan. Yhteiselämä ja 
keskinäinen avunanto toimii 
mutkattomasti: kenenkään 
ei tarvitse kokea yksinäisyyttä 
eikä perheenjäsentä jätetä 
pulaan hankalissakaan tilan-
teissa. Tässä on jotakin, minkä 
me suomalaiset olemme onnis-

tuneet viime vuosikymmeninä 
hukkaamaan. 

Kristiina Viinamäki

Kristiina Viinamäki on syntyi-
sin Novgorodin alueelta. Hän 
on avioliiton myötä asunut 
Suomessa jo usean vuoden 
ajan. Rouva Viinamäki on 
osannut yhdistää perheen 
elämään yhtä hyvin venäläisen 
kuin suomalaisen kulttuurin. 
Tämä ilmenee myös perheen 
kirkollisuudessa, jota perheen 
luterilainen isä Martti hienos-
ti tukee. Äiti ja kolme lasta 
ovat tuttu näky katedraalin 
jumalanpalveluksissa. Varsin-
kin kolmevuotiaasta Linda-
Mariasta on tullut kirkkoväen 
lemmikki.
    Vaikka Viinamäet käy-
vät säännöllisesti kirkossa, 
Kristiinan mukaan he osallis-
tuisivat jumalanpalveluksiin 
mielellään useamminkin. 
Isän työt ja äidin opiskelut 
asettavat tälle tarkoitukselle 
rajoituksensa. Kristiina pyrkii 
pitämään pyhiä asioita esillä 
myös perheen arjessa. Hänellä 
on mielessä esipaimen Pantelei-
monin kehotus, että kotonakin 
voi lapsille opettaa rukouksia 
ja pitää pyhäkoulua. 
    On luonnollista, että 
Kristiina Viinamäki pitää yllä 
venäläistä kieltä ja kulttuuria 
perheensä parissa. Viinamäet 
osallistuvat ahkerasti Oulun 
venäläisten kerhotoimintaan. 
Viinamäen lapsille on suotu 
siunaus syntyä kaksikieliseen 
perheeseen. Se on ”pääoma”, 
jota ei voi rahassa mitata.
    Kristiinalla on esittää toivo-
mus kirkolle: hän toivoo, että 
piispa tai pappi kävisi venä-
läisessä kerhossa kertomassa 
lapsille rukouselämästä, lasten 
paastoamisesta ja katumuksen 
mysteerioon osallistumisesta. 
Kristiina myöntää, että äidin 
auktoriteetti ei aina riitä 
näiden asioiden opettamiseksi 
lapsille. Kristiinalla on terve 
käsitys kasvatuksesta: lapsille 
tulee asettaa selkeät rajat ja 
säännöt. Tämä koskee myös 
kirkollista kasvatusta. 

Marko Patronen   

”Sallikaa lasten tulla” 
Ortodoksisten äitien pohdintoja 

kirkollisesta kasvatuksesta

Kristiina ja Martti Viinamäki lastensa Nikon, Jaakon ja Linda-
Marian kanssa. Valokuva: Patrosen perhe.

Mariam Ishaya tyttäriensä Anhidonan (sylissä) ja Aradenin kanssa. 
Valokuvan ottamisen aikoihin perheen isä oli Irakissa. Valokuva: 
Marko Patronen. 
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Siirtyessäni alkuvuodesta 
2011 Kajaaniin Helsingin 
kirkkoherra, isä Markku 
Salminen osuvasti sanoi, 
että kuuliaisuus on tärkeä 
kirkollisen elämän hyve ja 
nyt sinä osoitat kuuliai-

suutta palaamalla sen alt-
tarin ääreen, missä ensiksi 
kuulit Kristuksen kutsun.

Pappisseminaari 
ja yliopisto

Olen syntynyt Mikkelissä 1967. 
Isäni upseerin ammatin vuoksi 
lapsuuden perheeni asui myös 
Joensuussa, Kajaanissa ja uu-
delleen Mikkelissä. Varhaisim-
mat tietoiset kirkolliset muisto-
ni ovat kirkossa käynneistä, 
liturgiaan osallistumisesta 
Joensuun pyhän Nikolaoksen 
kirkossa ja Kajaanin Kristuk-
sen kirkastumisen kirkossa.  
Isä Pentti Hakkarainen veti mi-
nut alttariapulaiseksi vuonna 
1977. Ylioppilaaksi tultuani 
kävin sisäisen kamppailun 
kirkon työhön antautumisesta. 
Kun päätös oli tehty, kaikki 
eteni varsin nopeasti. Pappisse-
minaarin täyden oppimäärän 
suoritettuani tulin Mikkelin 
kirkkoherran tehtävän hoita-
jaksi jo marraskuussa 1991. 
Seuraavana vuonna sain jo 
kiinteän viran. Valmistuin 
myös teologian maisteriksi 
Joensuun yliopistosta 1994.

Kirkon tiellä

Etsin uutta, laajempaa elä-
mänkokemusta ja työyhteisöä. 
Ne löytyivät Helsingistä ja 
Uudeltamaalta, missä palvelin 
uskonnonopettajana, pappina 
sekä neljän vuoden jakson 
Helsingin hiippakunnan teo-
logisena sihteerinä.  Perheettö-
mänä pappina minun on ollut 
ulkoisessa mielessä helppoa 
olla kirkon käytettävissä. Ja 
olen lähtenyt: Nurmekseen, 
Vaasaan, Ouluun, Kotkaan. 
Vuonna 2009 asetuin Tikkuri-
laan Vantaan alueen papiksi. 

Luostariyhteys 

Kreikkalaiseen ortodoksisuu-
teen tutustuminen ja varsin 
kiinteä henkinen yhteys niin 
ekumeeniseen patriarkaattiin, 
sen piiriin kuuluvaan Kree-
tan kirkkoon sekä Kreikan 
kirkkoon, merkitsevät minul-
le henkisen ja hengellisen 
elämän koeteltua perustaa. 
Tutustuttuani opiskeluaika-
nani Trikalan hiippakunnan 
alueella sijaitsevaan Dusikon 
pyhän Vissarionin luosta-
riin, halusi igumeni Ignatios 

kirjoittaa minut munkkien 
luetteloon eli ottaa veljestön 
jäseneksi. Sain tähän hengel-
lisen esimieheni arkkipiispa 
Johanneksen siunauksen ja niin 
metropoliitta Aleksios vihki 
minut 20. heinäkuuta 1992 

munkiksi pieneen skeemaan 
tehtävänäni palvella Suomen 
ortodoksisessa kirkossa. Esipai-
men Aleksioksen ja Dusikon 
luostarin veljien kannustus 
ja neuvot kantavat elämässä 
eteenpäin.  Munkkius merkit-

see jatkuvaa katumusta, mie-
len parantamista. Luostariyh-
teyteni on minulle voimavara. 
Päivittäisen elämän kannalta 
se merkitsee tiettyä igumenin 
antamaa rukoussääntöä ja 
tietoisuutta siitä, että aamuisin 

päivän kulloisiinkin tehtäviin 
noustessani puolestani on jo 
rukoiltu. 

Ekumenia

Toimiessani kirkkomme edus-
tajana Suomen ekumeenisen 
neuvoston (SEN) opillisten 
kysymysten jaoston jäsenenä 
vuosikymmenen ajan vuoteen 
2003 saakka huomasin, että 
ortodoksisen kirkon ääntä 
kaivataan ja halutaan kuulla, 
kunhan vain pätevästi, asialli-
sesti ja perustellusti osaamme 
asiamme esittää. Kaiken kaik-
kiaan ekumeeniset yhteydet 
ovat koituneet ortodoksiselle 
kirkolle menestykseksi ja siu-
naukseksi.

Ylösnousseen esimerkkiä 
seuraten 

Kirkon uskonperinnön 
välittäminen, tradition siirto 
2000-luvun postmodernis-
sa, tekniikan ja tieteenajan 
maailmassa elävälle ihmiselle 
ei ole helppo tehtävä. Ennen 
kaikkea kirkon tulisi kulkea 
ihmisen rinnalla, ihmistä 
kuunnellen ja ymmärtäen. 
Ihmisten kysymykset, huolen 
aiheet ja raskaatkin kokemuk-
set vakavasti ottaen. Näinhän 
Kristus itse teki maan päällä 
vaeltaessaan. Näin hän toimi 
ylösnousemuksensa jälkeen 
kulkiessaan Emmauksen tien 
vaeltajien seurassa. Jos ihmiset 
ovat vieraantuneet kirkosta, 
se johtuu siitä, että kirkko on 
vieraantunut ihmisistä.

Isä Andreas Larikka 

Tekstin editointi: 
Jukka Mäntymäki

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan uusi kirkkoherra esittäytyy

Arkkimandriitta Andreas Larikka

Isä Andreaksen kuvan alle tämä hänen itsensä kirjoittama teksti: Kun teemme erehdyksiä ja lankeamme 
synteihin, meidän ei tarvitse vaipua epätoivoon, sillä Kristuksen kuolema ja ylösnousemus todistavat 
synnin voittamisesta ja anteeksiantamisesta. Ylösnousemussanoman valossa ei ole toivottomia tapauksia, 
toteaa isä Andreas. Kuva: Timo Mertanen.

”Enkelin siipien suojassa”. Muhoslaisten ikonimaalareiden kutsunäyttely pidettiin Koivu ja tähti -kulttuu-
rikeskuksessa Muhoksella 1.-31.3.2011. Näyttelyyn oli koottu valikoima muhoslaisten ikonimaalareiden 
Elsa-Helena Topin, Heleena Tuomisen ja Asko Hännisen töitä. Pääosin Kristus- ja Jumalansynnyttäjä 
-aiheisia ikoneita oli esillä yli neljäkymmentä. Näyttelyn järjesti Oulun seudun ikonimaalarit ry yhdessä 
Koivu ja tähti -kultuurikeskuksen ja Muhoksen ev.lut. seurakunnan kanssa. Kuvassa Topi, Tuominen ja 
Hänninen. Valokuva: Oulun seudun ikonimaalarit.

Ikoninäyttely Muhoksella

Kirkon nettisivut 
uudistuvat

Yhdeksän vuotta käytössä 
ollut kirkon portaali www.
ort.fi uudistuu sisällöltään ja 
ulkoasultaan. Uusi portaali 
avataan yleisölle helluntaina 
12. kesäkuuta 2011.
    Ortodoksisen kirkon kes-
kushallinnon yksiköille, hiip-
pakunnille, seurakunnille ja 
järjestöille tarjotaan entiseen 
tapaan vapaata levytilaa kirkon 
palvelimella. 
    Hiippakunnat, seurakunnat 
tai järjestöt päivittävät uusia-
kin sivuja itsenäisesti ja voivat 
myös päättää, minkä infor-
maation he nykyisiltä sivuilta 
haluavat siirtää uusille sivuille.
   

Ortodoksinen tiedotuskeskus 
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Kainuun vienalaiskylät, 
Suomussalmen Kuiva- ja 
Hietajärvi sekä Kuhmon 

Rimpi, ovat osa suomalais-
ta kulttuuriperintöä. Osa 

tästä perinnöstä on saanut 
sijansa maailmankirjalli-
suudessa ja kuvataiteessa.

Lönnrot-instituutin  tut-
kijalle, tohtori Heikki 
Rytkölälle näistä kylistä tuli 
kiinnostuksen ja rakkauden 
kohde, kun hän ensimmäi-
sen kerran vieraili täällä 
1970-luvun lopulla. Mie-
hessä tuolloin tapahtunut 
liikahdus sai hänet kolmek-
sikymmeneksi vuodeksi tut-
kimus- ja kirjoitustyöhön. 
Tämän tuloksena syntyi 
vuonna 2005 kirja Karjala 
Kainuussa. Kirja käsittelee 
Kainuun vienankarjalaisten 
kylien – Kuivajärven, Hie-
tajärven ja Rimmin kylien 
vaiheita 1700-luvun lopulta 
1920-luvulle.
Seuraavassa pohjaudun 
enemmän seudun suul-
liseen perimätietoon ja 
omakohtaisiin kokemuksii-
ni, kuvailleissani, kuinka 
Karjala tuli Kainuuseen.
    
Toarie ja Lari
   
Kuiva- ja Hietajärven muis-
titiedon mukaisen asutus-
historian aloittaa Venäjän 
puolelta sotamieheksiottoa 
paennut (piekloi) Aliipei 
Ahtonen, joka 1700-luvun lo-
pulla asettui asumaan Hie-
tajärven rannalle Ruotsiin. 
Silloinhan elettiin Ruotsi-
Suomen aikaa. Ahtolan 
talossa palveli karjalaistyttö 
Toarie sukujaan Lesonen 
tai Perttunen Latvajärvestä. 
Hänet nai Ahtolaan rengik-
si saapunut Tomenttei Siikov, 
joka oli kotoisin Suikujär-
ven kylästä. Hän otti jälki-
ään peittääkseen nimen Lari 
Huovinen. Vuoden Ahtosta 
palveltuaan pariskunta sai 
palkaksi lehmän ja he päät-
tivät perustaa kodin lähei-
sen Kuivajärven rannalle.
   Lari ja Toarie valitsivat 
asuinpaikakseen Kärkelän-
niemen, joka yli kaksisataa 
vuotta sitten oli tuuhean 
metsän peitossa. He sitoivat 
lehmän puuhun ja alkoivat 
rakentaa havumajaa, jossa 
asuivat pirtin valmistumi-
seen saakka. Pellot laajeni-
vat ympärillä ja karja kasvoi. 
Perhekin kasvoi niin, että 
suurimmillaan Kuivajärven 
talossa oli yli kaksikym-
mentä henkeä. Muistitieto 
kertoo, että Toarie oli kyn-
tämässä peltoa, kun hänen 

synnytyshetkensä alkoi. No, 
Toarie ei moisesta säikäh-
tänyt. Hän synnytti lapsen 
ja kietaisi sen esiliinaansa. 
Käärön hän asetti kivirau-
nion päälle ja kynti pellon 
loppuun. Sitten hän lähti 
kääröineen kotiin. Siellä 
hän lämmitti saunan ja vei 
sinne lapsensa lämpimään. 
Toarie kuoli vuonna 1861 ja 
oli tuolloin satayksi vuotta. 
   Vuoden 1809 rauhassa 
rajanpinnan karjalaistalo 
tuli kuulumaan Suomen 
suuriruhtinaskuntaan.
   Larin ja Toarien pojat Ii-
vana ja  Lari jäivät asumaan 
Kuivajärveen, mutta kolmas 
poika Timo osti Hietajärven 
Ahtolan talon kolmellasa-
dalla hopearuplalla. Leskek-
si jäänyt Toarie siirty Hie-
tajärven taloon poikansa 
lapsia hoitamaan.
   
Runonlaulajia ja tietäjiä
  
Runonkerääjistä ensim-
mäisenä Daniel Europaeus  
poikkesi Akonlahdessa 
käydessään vuonna 1846 
Hietajärven talossa. Tästä 
hän kertoo näin: ”Siinä oli 
vanha eukko, jonka töin 
tuskin sain laululle, mutta 
sen eukon sana maksoi 
enemmin kuin monta kym-
mentä muiden.” Toarien 
laulusta kävi näet ilmi, 
että Pohjolan isäntä, jonka 
Lemminkäinen Pohjolan 
häissä surmasi, oli Jouka-
hainen. Näin ollen vanhan 
Kalevalan kolmaskymme-
nes runo, joka kertoo vielä 
elävästä Joukahaisesta, oli 
väärässä paikassa. Euroaeus 

ehdotti Elias Lönnrotille, että 
kilpalaulanta olisi ennen 
Pohjolan häitä, koska Jou-
kahainen jo häissä tapetaan. 
Lönnrot sijoittikin kilpalau-
lannan uuden Kalevalan toi-
seksi runoksi Euroaeuksen 
ehdotuksen mukaan. Näin 
ollen Toarien merkitys Ka-
levalan kokoonpanoon on 
sangen merkittävä. Toarien 
muut runot Europaeus 
hukkasi suossa rämpiessään. 

Tärkein eli Lemminkäisen 
virsi säilyi. 
   Timo Huovisen viides-
tä pojasta oli kuuluisin 
Vienan suurtietäjä Miines 
eli Miina Huovinen, jolle 
Toarie-ämmö opetti taiat ja 
loitsut eli tietohuiset. Sen 
lisäksi hän oli tunnettu ko-
siomies eli patvaska kautta 

Vienan Karjalan ja Suo-
menkin puolella. Ohvon 
vaimon Malanien Samuli 
Paulaharju sijoitti valiolaula-
jien ja itkijöiden joukkoon 
tavatessaan hänet vuonna 
1915.
   
Tsasouna ja koulu

Millä karjalaiskylissä sitten 
elettiin? Pienet peltotil-
kut kasvoivat vain ohraa, 

perunaa ja naurista, mutta 
metsissä oli riistaa, marjoja 
ja sieniä ja järvissä kalaa. 
Maitoa saatiin omista 
lehmistä. Emännät osasi-
vat valmistaa niukoistakin 
aineksista maittavia ruokia. 
Miehet ruukkasivat tervaa. 
Hyvin monet toimivat kui-
tenkin laukkukauppiaina. 

Muuttolintujen tavoin he 
syksyisin lähtivät kaupoille 
ja kevään tullen palasivat 
kotiin tuliaisinaan monen-
laista tietoa.
   Seudun vainajat haudat-
tiin rajan sulkeutumiseen 
vuoteen 1920 asti Vuok-
kijärven Kalmasaareen, 
sittemmin Kuivajärven 
Kalmasaareen ja nykyiseen 
Kuikkaniemen kalmistoon 
vuodesta 1966 lähtien. 
Messinki-ikoni hautaristissä 
kertoo seudun ortodoksien 
vanhauskoisuudesta.
   Kylän ensimmäisen 
tsasounan rakensi Iivana 
Huovinen, toinen tuhoutui 
talvisodassa. Nykyinen, 
kylän kolmas tsasouna, 
valmistui vuonna 1958. 
Se on pyhitetty pyhälle 
Nikolaokselle, kylän suoje-
luspyhimykselle. Kuivajär-
ven praasniekaa vietettiin 
muinoin 22. toukokuuta eli 
Miikkulanpäivänä.
  Vuonna 1894 Pyhä Synodi 
perusti Kuivajärveen kou-
lun, jonka ensimmäinen 
opettaja oli Sakari Jouhki 
Sortavalasta. Häntä muistel-
laan täällä lämpimin aja-
tuksin. Hänen oppilainaan 
olivat muun  muassa Domna 
Huovinen ja Maria Karhunen. 
Jouhkin jälkeisistä opetta-
jista tunnetuin on Mikko 
Karvonen, joka muistetaan 
paremmin kirjailijanimel-
tään Onttoni Miihkali.

   Kuivajärvi ja Hietajärvi 
olivat muusta Suomus-
salmesta eristyksissä aina 
vuoteen 1933. Saarivaaraan 
oli kinttupolkua runsas 
kaksi peninkulmaa. Maan-
tien tulo huipentui suureen 
siltajuhlaan elokuussa 1933. 
Vieraana oli itse Ilmari 

Vienalaiskyliä Suomessa

Huosiosvaaran väkeä 1930-luvulla. Kuva: Eeva-Liisa Mitrusen arkisto.

Juhlailoa Kuivajärven praasniekassa. Kuva: Aino Junkkarin arkisto. 
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Iki-Kianto. Hietajärven tie 
valmistui vuonna 1956.

Sananen Rimmistä

Rimmin asukkaat olivat Ah-
tosia. Tarinan mukaan oli 
katovuosina Kauro tai Kalle 
Ahtonen perheineen lähte-
nyt Kuhmosta ”pealolla” eli 
kerjuulle Venäjän puolel-
le. Perheessä oli isä, äiti 
ja    6-vuotias poika Uljaska. 
Luterilainen Ahtosen perhe 
kääntyi Venäjällä ortodoksi-
seen uskoon. Kun Uljaska, 
vaimonsa Outi ja poika 
Vasselei palasivat Suomeen, 
he asettuivat asumaan ensin 
Huosiusvaaraan, sittem-
min Rimmille. Uljaska oli 
tietäjä, mutta enemmän 
hän sai mainetta ollessaan 
taiteilijoiden Akseli Gallen-
Kallelan ja Louis Sparren 
mallina. Hän on Väinämöi-
nen suuressa Aino-taulussa. 
”Harmaahapsinen, pitkä 
tukka, tuuhea valkea parta, 
mieli hilpeä, puhe täynnä 
kuvakieltä”, näin sanoo Ul-
jaska Ahtosesta Yrjö-Oskari 
Blomstedt. 
   Huosiusvaaralaiset ja 
viettolaiset ovat Huovisia. 
Kerrotaan, että nämä suvut 
olisivat saaneet alkunsa 
Ontrei Huovisesta, joka oli 
Kuivajärven Huovisia. Avio-
liittoja solmittiin omaus-
koisten kesken. Kuivajärvel-
le Huotariin tuli Kontokista 
kotivävyksi Huoti Karhunen 
ja Niemelän taloon Oleksi 
Saavinen Saarijärvestä.

Jussi Huovinen jatkaa 
perinnettä

Jo runonkeruun alkuvai-
heissa, pari sataa vuotta 
sitten, puhuttiin viimeisis-
tä runonlaulajista, mutta 
vielä sadan vuoden kuluttua 
Kalevalan ilmestymisestä 
löytyi pienestä Kuivajärvestä 
merkittävä runonlaulaja ja 
itkijä Domna Huovinen. 
Edelleen vienalaista perin-
nettä jatkaa ja ylläpitää Jussi 
Huovinen Hietajärvessä.
   Sotien ja niitä seuran-
neen evakkoajan kuluessa 
vienalaiskylien asukkaiden  
elintavat ja kieli suomalais-
tuivat. Kun ensimmäiset 
perheet palasivat evakko-
matkalta kesällä 1945, kylän 
tuhotut talot rakennettiin 
suomalaiseen malliin. Vain 
tsasouna, Domnan Pirtti 
ja Hietajärven perinnetalo 
edustavat vanhaa karjalaista 
rakennustyyliä.
   Vanhat vienalaiset, 
häihin, hautajaisiin ja 

  

seurusteluun liittyvät tavat, 
ovat hävinneet. Polut ovat 
sammuneet. Vanhat asuk-
kaat ovat siirtyneet tuonil-
maisiin, nuoret lähteneet 
maailmalle. Onko Karjala 
katoamassa Kainuusta?
   Kainuun vienankarjalai-
sella kulttuurilla on pitkät 
ja kunniakkaat perinteet, 
mutta onko sillä tulevai-
suutta? Kenties, jos se 

innoittaa Lari ja Toarie 
Huovisen jälkeläisiä ja mui-
ta Vienan ystäviä luomaan 
vanhan pohjalta uutta ja 
aitoa kulttuuria.

 ”Se soittaa vieläkin kannel-
taan,
sit usein lasna mä kuulin,
ja vanhoja Väinön laulujaan
se laulavi partahuulin.

Ylä-Rimmin emäntä Varvana Ahtonen (os.Bogdanoff). Kuva: Eeva-Liisa Mitrusen arkisto.

Aamun 
Koitto
-lehden 

tulevaisuus
Aamun Koitto on vuonna 
1896 perustettu Pyhien 

Sergein ja Hermanin Veljes-
kunta ry:n julkaisema val-
takunnallinen ortodoksinen 

aikakauslehti. Se on Suomen 
vanhin ortodoksinen lehti ja 
yksi Suomen vanhimmista 
kristillisistä lehdistä. Lehti 
on tarkoitettu sekä kirkon 

jäsenille että muille ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille.

Lehdessä toteutettiin mittava 
sisällön ja ulkoasun uudis-
tus vuonna 2008, niin että 
ensimmäinen uudistettu lehti 
ilmestyi pääsiäisenä 2008. 
Kehittämistyötä on jatkettu 
kautta vuosien päämäärätie-
toisesti.
    Tänä päivänä Aamun 
Koitto on kerran kuukaudessa 
ilmestyvä 32-sivuinen nelivä-
rilehti. Aamun Koiton tehtä-
vänä on tarjota hengellistä ja 
kirkollista opetusta ja tietoa, 
joka auttaa ihmistä hänen 
jokapäiväisessä elämässään ja 
hengellisessä kilvoituksessaan. 
Lehti elää tiiviisti mukana 
kirkkovuoden kulussa. Esillä 
ovat myös uutiset seurakun-
nista, kirkon hallinnosta, 
järjestöjen toiminnasta ja 
ortodoksisesta kulttuurista. 
Uutiset ulkomailta yhdistävät 
kirkon jäseniä henkisesti ja 
hengellisesti toisiinsa ja ovat 
tärkeitä ortodoksisen identi-
teetin muodostumisessa ja
vahvistumisessa.
    Lehden sisältö ostetaan Tmi 
Puolipisteeltä. Päätoimittajana 
on TM Ari Koponen ja toimi-
tussihteerinä FM, TM Maria 
Hattunen. Toinen yhteistyö-
kumppani lehden tuottami-
sessa on Kotimaa-Yhtiöt, jolta 
ostetaan lehden taitto, paino 
ja jakelu.
    Lehden painos on v. 2011 
alussa n. 2 700 kpl. Ollakseen 
taloudellisesti kannattava lehti 
tarvitsee lisää tilauksia n. 400 
kpl. Mikäli levikkiä ei saada 
nousemaan riittävästi, ei Vel-
jeskunnalla ole taloudellisia 
resursseja julkaista lehteä enää 
tämän vuoden jälkeen.
    Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskunta vetoaakin kaikkiin 
teihin, jotka pidätte Aamun 
Koiton olemassaoloa tärkeänä, 
osallistumaan lehden tulevai-
suuden turvaamiseen tilaa-
malla sitä itselle, lahjaksi ja 
osallistumalla lehden myyntiin 
ja markkinointiin.

Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskunta

Rovaniemen ortodoksisen 
seurakuntasalin eli Pet-

samo-salin rakentaminen 
on edennyt hyvin ja uusi 

sali valmistuu kevään 
aikana. Seurakunnan 

vapaaehtoiset ovat perus-
taneet runsas vuosi sitten 
yhdistyksen Petsamo-sa-
lin tuki ry, jonka tämän-

hetkisenä päämääränä on 
kampanjoida kalusteita 

seurakuntasaliin.

Moniin kirkkomme julkisiin 
tiloihin on saatu kalusteet 
hankkimalla sponsoreita 
varaamaan omia nimikko-
pöytiä ja nimikkotuoleja. Ro-
vaniemellä päätimme toimia 
samalla periaatteella, mutta 
päätimme madaltaa kynnystä 
siten, että mukaan saisimme 
nekin halukkaat, joiden 
rahat eivät ehkä riitä koko-
naiseen nimikkopöytään tai 

tuoliin tai jotka kenties eivät 
halua nimeään pöytään tai 
tuoliin. Me hankimme tuki-
joita tunnuksella: ”Osta oma 
pöytäpaikka Petsamo-saliin 
100 eurolla!”
    Vetoamme nyt Paimen 
Sanomien lukijoihin, oman 
hiippakuntamme ja seura-
kuntamme jäseniin: Tule 
mukaan tekemään Petsamo-
salista yhteistä pohjoista 
kulttuurikeskusta. Tiedota 
ympäristösi Pöytäpaikka-
kampanjastamme ja tule 
jäseneksi yhdistykseemme. 
Yhdistyksen jäsenasioita hoi-
taa Ritva Naakka, puhelin 
044-5899409 . Petsamo-salin 
tuki ry pankkitilinumero on 
113430-643347.

Petsamo-salin pöytä-
paikka-kampanja jatkuu

Rovaniemen uusi seurakun-

tasali eli Petsamo-sali on 
valmistunut ja luovutettu 
seurakunnan käyttöön. Sali 
odottaa vielä kalusteitaan ja 
virallisia avajaisia. Petsamo-
salin tuki -yhdistyksen 
jäsenet jatkavat rahankeruu-
ta kalusteiden hankkimiseksi 
ja uskovat näkevänsä salin 
kalustettuna juhlallisissa 
avajaisissa 21.-22.5.2011. 
    Tule mukaan kalustustal-
koisiimme, jota markkinoim-
me teemalla: ”Osta oma 
pöytäpaikka Petsamo-saliin 
100 eurolla”. Nimikkopöytä-
paikan saat maksamalla hin-
nan suoraan Petsamo-salin 
tuki ry tilille 113430-643347. 
Lisätietoja antaa yhdistyksen 
rahastonhoitaja Ritva Naak-
ka, puhelin 044-5899409.

Petsamo-salin tuki ry

Ja urhot astuvat kumpuin 
yöstä
ja kertovat muinaiskansan 
työstä
ja neuvovat polvea nouse-
vaa:
Oi Karjala, muistojen maa.”

(Arvi Jännes) 

Opettaja Aino Junkkarin
esitelmä Kuivajärven 

proasnikassa 11.7.2010.

Kalustetaan yhdessä Petsamo-sali
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Ikuinen muisto 

Tuovi Monola (1934-2010)

Dosentti, lausuntataitei-
lija Tuovi Monola kuoli 
28.11.2010 Oulussa 

pitkään sairastettuaan. 
Hän oli syntynyt Viipurissa 

11.5.1934.

Tuovi Monola valmistui 
filosofian maisteriksi Hels-
ingin yliopistosta vuonna 
1961 aineyhdistelmänään 
estetiikka ja nykyiskansain 
kirjallisuus, fonetiikka sekä 
Rooman kirjallisuus. Jatko-
opinnoissa pääaineeksi tuli 
fonetiikka (logopedia) jo 
lisensiaattivaiheessa 1969. 
Filosofian tohtoriksi Monola 
väitteli Helsingin yliopistossa 
1976. Tutkimus käsitteli Aino 
Kallaksen ja Marja-Liisa Vartion 
proosarytmiä professori Antti 
Sovijärven kehittämää rytmi-
jaksometodia käyttäen.
    Hoidettuaan eri tehtäviä 
Helsingin yliopiston fonetii-
kan laitoksessa ja muualla 
Tuovi Monola siirtyi Oulun 
yliopiston puheopin lehto-
riksi 1974. Hän toimi Oulussa 
myös puhetaiteen dosenttina 
vuodesta 1979. Alansa kan-
sainvälisiä yhteyksiä Monola 
loi Saksan Liittotasavaltaan ja 
Neuvostoliittoon. Jyväskylän 
yliopiston logopedian dosen-
tiksi hänet nimitettiin vuonna 
1982.
    Tuovi Monola oli myös 
lausuntataiteilija. Syvällisesti 
ja ansioituneesti hän tulkitsi 
kotimaisen runouden mod-
ernisteja Lasse Heikkilää, Helvi 
Juvosta ja Juha Mannerkorpea.

    Helvi Hämäläisen, Aari 
Surakan ja Boris Pasternakin 
lyriikasta Monola koosti 1971 
Ortodoksisen runoillan, jonka 
pääkaupungin kaksi esitystä 
olivat Uspenskin katedraalin 
kryptassa.  ”Monolan vigilia”, 
otsikoi Helsingin Sanomat 
arvostelunsa. ”Tuovi Monola 
etäännyttää tekstin, ikään 
kuin pyhittää sen ja siirtää 
alttarille”, luonnehti lausujan 
tyyliä Kaarina Sala Uudessa 

Suomessa. Ohjelma esitettiin 
myös Ortodoksisessa kirkko-
museossa Kuopiossa.
    Suomen yleisradion val-
takunnan verkkoon Tuovi 
Monola laati useita runo- ja 
muita ohjelmia 1960-lu-
vulta alkaen ja vielä Ou-
lussa toimiessaan. Helsingin 
ortodoksisessa seurakun-
nassa hänen ohjauksessaan oli 
Nuorten Ortodoksien lausun-
taryhmä, joka esiintyi Yleis-

radiossakin. Ryhmään kuului 
muun muassa nykyinen rovasti 
Teppo Siili.  
    Suuren perjantain ja 
pääsiäispyhien aamuihin 
sijoitettiin usein Monolan 
lausuntaohjelmia, kuten 
”Ensimmäinen hetki” (1963), 
”Eeli, Eeli, lama sabaktani” 
(1964), ”Pyhän Haudan 
kirkko” (1968)  ja ”Neitsyt 
lempeä, Neitsyt armelias” 
(1972). Viimeisin lienee ol-

lut Tyyne Saastamoisen no-
velli ”Sulkekaa ikkuna”, jonka 
Monola dramatisoi ja jonka 
radioesityksessä sain itsekin 
olla mukana Tuovin vastanäyt-
telijänä suuren perjantain 
aamuna vuonna 1980.
    Papin ja kanttorin ään-
enkäyttö kiinnosti Monolaa 
ammatillisessa mielessä. Hän 
julkaisi aiheesta artikkelin 
Ortodoksia-vuosikirjassa 
ja toimi pappisseminaarin 
puheilmaisun opettajana.
    Tuovi Monola oli luonnos-
taan ekumeeninen ihminen. 
Katolisuudesta innoittuneen 
Lasse Heikkilän runouden 
ilta sai ensiesityksensä lop-
puunmyydyssä Lilla teater-
nissa 1973. Monola esiintyi 
ohjelmineen myös Studium 
Catholicumissa, joka on do-
minikaanien kulttuurikeskus 
Helsingissä. 
    Monolan lausuntataidetta 
on äänitallenteina. WSOY:n 
kirjallisella äänilevyllä nro 
10 (1973) hän tulkitsee jo 
ensilausuntaillassaan 1964 
esittämiään Juhani Siljon 
runoja. Aari Surakan runoja 
sisältää puolestaan Ortodok-
sinen Lähetys ry:n julkaisema 
C-kasetti Maiseman omistus 
(1980).

Esko Karppanen

Kirjoittaja on lausuntataiteen
tutkija sekä vainajan oppilas,

työtoveri ja ystävä.

Petsamo-salin tuki ry 
suunnittelee valmistuvaan 

seurakuntasaliin mm. 
näyttelytoimintaa. Yhtenä 
ideana on saada Pietarissa, 
Novgorodissa ja Petroskois-
sa tänä vuonna näytteillä 

oleva Risti liikkuu -näyttely 
2012 Rovaniemelle. 

Näyttelyn suunnittelijana 
on ollut Pietarin modernin 
taiteen museon johtaja Jevgeni 
Orlov. Hän on myös Rova-
niemen seminaarin pääkou-
luttaja. Toisena kouluttajana 
on Petroskoin taidemuseon 
amanuenssi Anita Dunkers. Or-
lov on aktiivinen ortodoksisen 
kirkon jäsen ja toimii kirkon 
diakonina.

Seminaarissa Orlov luennoi 
aiheista:

– Nykytaiteen taival Neuvosto-
liitossa ja neuvostoajan jälkeen 
Venäjällä 

Taideseminaari
Rovaniemellä

– Kristillinen sanoma Venäjän 
nykytaiteessa
– Ortodoksinen kirkko ja 
moderni taide

Dunkersin luentojen aiheina 
ovat:

– Kuolan niemimaan ikonit 
Karjalan taidemuseon kokoel-
missa
– Risti liikkuu -näyttelyn tuo-
minen Rovaniemelle (kansain-
väliset periaatteet)

Taideseminaarin ajankohta oli 
25.–27.2.2011. Yhtenä semi-
naarin tavoitteena oli 
 ruohonjuuritasolla toimia 
taidekasvatuksessa ja luoda 
henkilökohtaisia kontakteja 
museovaikuttajiin. Keväällä 
2011 järjestämme räätälöidyn 
taidematkan Pietariin ja Pet-
roskoihin, joissa seminaarin 
luennoitsijat toimivat matkan 
suunnittelijoina ja taidemuse-
oiden asiantuntijoina. 

Ritva Naakka
 

Valokuva: Tuovi Monola

Anita Dunkers ja Jevgeni Orlov. 
Valokuva: Ritva Naakka
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Христос Воскресе!

В начале, по свиде-
тельству первой книги 
нашей Библии, Бытия, 
Бог сотворил человека в 
шестой день. А человек 
поспешил согрешить, на-
рушить Божью заповедь. 
И он отошел от Бога. 
Поэтому человек был 
изгнан из Райского Сада 
и вкусил смерть. Но так 
как Бог снизошел в Рай 
чтобы взыскать Своих 
первозданных, Адама и 
Еву, так Он и человеком 
стал чтобы найти чело-
века в изгнании, которое 
на него наложил грех. А 
грех ослепил человека 
– Адам в Раю убоялся и 
скрылся от Лица Бога, и 
люди не узнали своего 
Воплощеннаго Творца в 
лице Иисуса Назарянина. 
В шестой день – день 
своего творения – че-
ловек распял Христа, 
Который пришел для того 
чтобы спасти его.

В седьмой день, читаем 
далее в Библии, Бог по-
чил от всех Дел Своих. 
И Бог благословил седь-
мой день, и освятил его. 
Перед праздником Пас-
хи, в Великую Субботу, 

в седьмой день недели, 
Христос Бог почил во 
гробе по совершении 
Своих земных Дел.

По прошествии Суббо-
ты некоторые женщины 

купили ароматы, и пошли 
ко гробу чтобы оплаки-
вать своего Господа. Рано 
утром, на восходе солнца, 
в первый день недели они 
пришли. Их испугало то, 
что они видели у гроба. 

Бог, Который в первый 
день сотворил небо и 
землю, показал женщи-
нам Новую Тварь. Ангел 
отвалил камень от двери 
гроба чтоды пустить их в 
пустой гроб. И он благо-
вествовал им, что Рас-
пятый Иисус Назарянин 
воскрес из мертвых.

Христос сказал: «Я есмь 
Воскресение и Жизнь!» 
Отвечая на пасхальное 
приветствие «Христос 
Воскресе!» свовами «Во-
истину Воскресе!» мы 
исповедуем в свою веру в 
то что женщины мироно-
сицы возвестили святим 
апостолам в то утро. 
Смерть, где твое жало? 
Ад! где твоя победа? Во 
Христе смерть умервщле-
на.

Священник Алексей Шеберг

ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, 
ПРОСВЕТИМСЯ, ЛЮДИЕ!

Muutama vuosi sitten 
toteutettu Jokilaaksojen 

kirkkovaellus kutsuu jälleen 
ensi kesänä vaeltamaan 

Haapajärven seurakunnan 
leirikeskuksesta Honka-

niemestä Nivalan puolelle 
Karvoskylään.  Vaellus 

on ekumeeninen, sillä sen 
järjestävät yhteistyössä 

Haapajärven ja Nivalan 
luterilaiset sekä Kiuruve-
den ortodoksinen seura-

kunta.  Pyhiinvaelluksella 
kuljetaan perjantaina 5.8.

Jalan ja kirkkoveneellä kuljet-
tava reitti kulkee Kalajoen ran-
tamaisemissa, jotka tarjoavat 
Honkaniemen leirikeskuksen 
lähellä jylhiä kallioseinämiä, 
mutta muuttuvat jokilaaksolle 
tyypilliseksi alavaksi peltomai-
semaksi reitin loppupäässä.  
Reittiin kuuluva järviosuus 
Haapajärven keskustan tuntu-
massa soudetaan kirkkoveneel-
lä.  Vaelluksen aikana pysäh-
dytään Haapajärven kirkossa, 

missä vietetään rukoushetkeä 
sekä Autiorannalla Kankaan 
seuratuvalla.  Vaellus päättyy 
iltapalvelukseen Karvosky-
län ortodoksisessa kirkossa.  
Seuraavana päivänä voi vielä 
halutessaan osallistua kirkon 
praasniekkaan.
    Pyhiinvaellukset ovat viime 
aikoina yleistyneet voimak-
kaasti myös Suomessa.  Perin-
teisesti Varsinais-Suomessa 
on vaellettu piispa Henrikin 
surmapaikalle Köyliönjärvellä, 
mutta viime vuosina erilaisia 
kirkko- ja pyhiinvaelluksia on 
järjestetty lukuisia eri puo-
lilla Suomea.  Itä-Suomeen 
perustettiin pari vuotta sitten 
”Pyhät polut” –niminen järjes-
tö, joka järjestää erilaisia jalan, 
kanootilla tai jopa hiihtäen 
kuljettavia vaelluksia.  Keski-
Pohjanmaalla puolestaan 
etsitään pyhiinvaellusreittejä 
Genius loci eli ”Paikan henki” 
-hankkeen avulla.  Eräänlaisia 
pyhiinvaelluksia ovat myös 
monille hengellisille kesäjuhlil-
le tehdyt matkat.

    Vaellusinnon taustalla on 
kristikunnan vanha perinne, 
mutta myös nykyajan ihmisen 
tarve saada matkailulle jotakin 
syvempää merkitystä.  Lukuisat 
suomalaiset ovat tutustuneet 
vanhaan Euroopan pyhiinva-
ellusperinteeseen mm. pyhän 
Jaakobin poluilla Espanjassa ja 
halunneet tuoda sieltä oman 
kokemuksensa myös kotoisem-
piin maisemiin sovellettuna.  
Parhaimmillaan pyhiinvaellus 
tarjoaakin matkan Jumalan sa-
laisuuteen ja ihmiseen itseensä 
Jumalan luomakunnan kes-
kellä.  Eikä liene huonoa, että 
siinä sivussa se tarjoaa myös 
mieltä ja ruumista virkistävää 
liikuntaa.   Ihmisen suhde 
Jumalaan ei ole vain pään ja 
sydämen asia, sillä ihminen on 
luotu kokonaisuudeksi.  

Kari Tiirola

Lisätietoja: kirkkoherra Kari 
Tiirola, Haapajärven ev.lut. 
seurakunta, 044-7698233, 
kari.tiirola@evl.fi

Ekumeeninen Jokilaaksojen
kirkkovaellus kesällä 2011

Kalajoella on käynnistetty 
hanke oman ortodoksisen 
rukoushuoneen saamiseksi. 
Tavoitteen toteuttamiseksi pe-
rustettiin marraskuussa 2010 
Kalajoen ortodoksisen rukous-
huoneen kannatusyhdistys. 
    Ekumeeninen hanke on 
tarkoitus toteuttaa lahjoi-
tusvaroin ja talkootyönä 
lähivuosina.  Kannatusyh-
distys on ilmaissut aikeensa 
myös ylläpitää tsasounaa sen 

Aikataulu: Lähtö Ylivieskan 
matkahuolto klo 21.00, Niva-
lan matkahuolto klo 21.30, 
Haapajärven matkahuolto klo 
22.00, Pyhäsalmen matkahuol-
to klo 22.30, perillä Kiuruve-
den kirkko klo 23.00.
    Paluu Kiuruvedeltä juhla-
kahvitarjoilun jälkeen. Hinta 

Mirhantuojanaiset Kristuksen haudalla. Oulun katedraalin ikoni. Valokuva: Paimensanomien arkisto.

Kalajoelle 
rukoushuone?

valmistuttua. Rukoushuoneen 
mahdolliseksi sijoituspaikaksi 
on Kalajoen kunta hyväksynyt 
tontin Kalajoen Särkiltä. Kala-
joki kuuluu Oulun ortodoksi-
seen seurakuntaan.
    Tarkempia tietoja hankkees-
ta: http://kalajoenrukoush.
nettisivu.org/

Paimensanomat

Linja-autokyyti 
pääsiäisyön viettoon

Kiuruvedelle la 23.4.2011

5 €/hlö. 
    Lisätietoja Jarmo Pylkkönen, 
p. 040 570 6936.
    Tervetuloa mukaan!

Kiuruveden ortodoksinen 
seurakunta
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Seurakuntakalenteri huhti-, touko-ja kesäkuussa 2011

La 16.4. klo 18 Vigilia ja virpo-
vitsojen siunaus
Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai
Ma 18.4. klo 18 Paastoliturgia
Ke 20.4. klo 18 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 22.4. klo 9 Suuren perjan-
tain aamupalvelus, 12 kärsimy-
sevankeliumia
Pe 22.4. klo 14 Suuren perjan-
tain ehtoopalvelus
Pe 22.4. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus, ristisaatto 
hautakuvan kanssa
La 23.4. klo 9 Suuren lauan-
tain ehtoopalvelus ja liturgia
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpal-
velus
Su 24.4. klo 0.00 Ristisaatto, 
aamupalvelus ja liturgia, Kris-
tuksen ylösnousemus
Su 24.4. klo 16 Pääsiäisen 
suuri ehtoopalvelus
Ma 25.4. klo 10 Liturgia, 
lasten pääsiäinen 
Ti 26.4. klo 9 Liturgia, koulu-
laispalvelus
La 30.4. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus

Su 1.5. klo 10 Liturgia
Ke 4.5. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 7.5. klo 18 Vigilia ja Jeesus-
rukous -palvelus
Su 8.5. klo 10 Liturgia
Ke 11.5. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 14.5. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus
Su 15.5. klo 10 Liturgia
Ke 18.5. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 21.5. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus
Su 22.5. klo 10 Liturgia
Ke 25.5. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
Ke 1.6. klo 9 Liturgia, pääsiäis-
ajan päättäjäisjuhla
Ke 1.6. klo 18 Vigilia, Herran 
taivaaseen astuminen
La 4.6. klo 18 Vigilia ja Jeesus-
rukous -palvelus
Su 5.6. klo 10 Liturgia
Ke 8.6. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 11.6. klo 18 Vigilia, Pyhän 
Kolminaisuuden päivä
Su 12.6. klo 9.30 Vedenpyhi-
tys ja liturgia, Pyhän Kolminai-
suuden päivä
Su 12.6. klo 16 Helluntain 
polvirukoukset

MUHOS

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

La 16.4. klo 10 Liturgia, Lasa-
ruksen lauantai
La 28.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 29.5. klo 9 Liturgia
Ma 13.6. klo 9 Liturgia, Pyhän 
Hengen päivä

VIHANTI

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

Pe 22.4. klo 13 Suuren perjan-
tain ehtoopalvelus
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpal-
velus
La 23.4. klo 24 Ristisaatto, aa-
mupalvelus ja liturgia, metro-
poliitta Panteleimon, Herran 
pääsiäinen 
Ke 27.4. klo 18 Ehtoopalvelus

RAAHE

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

Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai 
La 24.4. klo 13 Pääsiäisen 
suuri ehtoopalvelus
Su 8.5. klo 10 Liturgia
La 21.5. klo 10 Liturgia
To 2.6. klo 10 Liturgia, hela-
torstai

KUUSAMO

Ev.lut. seurakuntatalon 
kappeli
(kirkon lähellä)

To 2.6. klo 10 Liturgia, Her-
ran taivaaseen astuminen

KEMI

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

La 16.4. klo 18 Ehtoopalvelus, 
virpovitsojen siunaus
Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai
Ke 20.4. klo 18 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 21.4. klo 18 Liturgia, suuri 
torstai
Pe 22.4. klo 13 Ehtoopalvelus, 
suuri perjantai
La 23.4. klo 9 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, suuri lauantai
Ke 27.4. klo 10 Liturgia, kirkas 
keskiviikko
La 7.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.5. klo 10 Liturgia, äitien-
päiväjuhla
Ke 11.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 25.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 1.6. klo 18 Ehtoopalvelus
To 2.6. klo 10 Liturgia, hela-
torstai
Ma 13.6. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä

TORNIO

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

To 22.4. klo 10 12 evankeliu-
mia Kristuksen kärsimyksistä
La 23.4. klo 23.30 Pääsiäisyön 
palvelukset
Ke 4.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 18.5. klo 18 Ehtoopalvelus
La 21.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 22.5. klo 10 Liturgia
La 4.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 5.6. klo 10 liturgia

HAUKIPUTAAN 
MARTINNIEMI

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

Ti 19.4. klo 18 Paastoliturgia, 
suuri tiistai
Ma 25.4. klo 10 Liturgia, 2. 
pääsiäispäivä
La 14.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 15.5. klo 10 Liturgia
La 11.6. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 10 Vedenpyhitys, 
liturgia ja temppelin juhla, 
helluntai

TERVOLAN 
VAREJOKI

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen rukoushuone

Ma 18.4. klo 18 Paastoliturgia, 
suuri maanantai
Pe 22.4. klo 18 Aamupalvelus
La 30.4. klo 10 Liturgia, kirkas 
lauantai
La 28.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 29.5. klo 10 Liturgia

KALAJOKI

Vuorenkallion kappeli
Kappelitie 14

Tiistai 26.4. klo 18 Ehtoopal-
velus

OULAINEN

Oulaisten yläkoulu
Oulaistenkatu 58,
sisäänkäynti K5

La 28.5. klo 10 Liturgia

Niin monta kuin teitä on 
Kristukseen kastettu

Joona Juhani Järvenpää, Oulu
Artur Maksimos Roustamov, 
Oulu 
Sofia Elma Anttuuna Santa-
saari, Oulu
Elsa Katariina Vornanen, 
Liminka
Avgustin Semion Väänänen, 
Oulu

Herra, vihi heidät kunnial-
la ja jaloudella

Jani Juhani Ekdahl ja Henna 
Maarit Talman, Oulu
Antti Ilari Keronen ja Pirjo 
Tuulikki Werkle, Kalajoki
Mika Eino Johannes Liuska ja 

Maria Nyholm, Oulu
Petri Esko Mikael Pettersson ja 
Hanna Katariina Naumanen, 
Oulu
Denis Salmio ja Anastasia 
Krylatova, Oulu

Olkaa iäti muistetut

Aleksanteri Amonsen 86 v. 
Tornio
Tauno Buljugin 77 v. Oulu
Vilho Jaakkonen 74 v. Hauki-
pudas
Nikolai Jokiranta 78 v. Oulu
Ritva Jurvelin 63 v. Utajärvi
Heikki Johannes Kopeli 68 v. 
Oulu
Irja Lång 86 v. Oulu
Eila Miettinen 72 v. Muhos
Tuovi Asta Heleena Monola 
76 v. Oulu
Eila Irmeli Pirttilahti 61 v. 
Oulu
Silja Tiusanen 73 v. Oulunsalo
Lempi Tuohimaa 71 v. Kii-
minki

Tervetuloa seurakuntaan

Lea Aulasvuori, Oulu
Ilja ja Oleg Bogdanov, Oulu
Laila Ikonen, Siikajoki
Ville Aapeli Kutila, Kemi
Joona Valtteri Körkkö, Oulu
Konstantinos Lagos, Oulu
Mikko Aleksi Mara, Oulu
Madeleine Anna Inger, Meena 
Adelina ja Rafael Emil Alek-
sander Ojala, Kempele
Eero Veikko Martinpoika, Ira 
Johanna Taunontytär ja Martti 
Mikko Palotie, Oulu
Stanislav Peganov, Oulu
Chryssoula ja Stilvi Ioanna 
Poulaki, Oulu
Jyri Tapani Rovio, Oulu
Daniel ja Tarja Tuulikki Ruot-
salainen, Liminka
Saska Nikolai Satokangas, 
Oulu
Kiira Pauliina Sibakov, Oulu
Anne-Maarit Sipola, Kemi
Kristian Juan Samuel ja Sara-
Sofia Maria Suvinen, Oulu
Ritva Kaarina Tuominen, 
Kemi
Martti Mihail Turunen, Hau-
kipudas

Kirkkoherranvirasto on avoin-
na ti, to ja pe klo 9-12 ja 13-15 
puh. (08) 633 030
Virkatodistusten tilaukset 
puh. 0206 100 203 (ma-pe klo 
9-15) tai keskusrekisteri@ort.fi
Ajantasaisia uutisia, tapahtu-

 

OULUN 
SEURAKUNTA

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

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

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

OULU 

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

KAJAANIN 
SEURAKUNTA
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Seuraavan numeron

 PÄIVITETYT 
TIEDOT 

toimitussihteerille viimeistään

 tiistaina 24.5.2011

Seurakuntakalenteri huhti-, touko-ja kesäkuussa 2011
mia ja ilmoituksia voi seurata 
seurakunnan kotisivuilla osoit-
teessa www.ort.fi/kajaani

Yhteystietoja:

Kirkkoherra Andreas Larikka 
p. (08) 633 0310 tai 045 116 
7766
Rovasti Kauko Ivanoff 
p. 0400 275 111
Kanttori Hannakaisa Mönt-
tinen, p. 045 873 6889 tai 
040 574 5237
Kanslianhoitaja Reijo Marjo-
maa p.(08) 633 030 tai 040 
848 5380

KAJAANI

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

Ke 13.4. klo 18 Paastoliturgia
Pe 15.4. klo 18 Paastoliturgia
La 16.4. klo 18 Vigilia
Su 17.4. klo 10 Liturgia
Ke 20.4. klo 10 Paastoliturgia, 
metropoliitta Panteleimon
To 21.4. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja liturgia
Pe 22.4. klo 10 Suuren perjan-
tain aamupalvelus
Pe 22.4. klo 13 Suuren perjan-
tain ehtoopalvelus
Pe 22.4. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus
La 23.4. klo 10 Liturgia
La 23.4. klo 23.30 Puoliyön 
palvelus, ristisaatto, aamupal-
velus ja liturgia
La 7.5. klo 18 Vigilia
Su 8.5. klo 10 Liturgia
Su 15.5. klo 10 Liturgia
La 21.5. klo 18 Vigilia
Su 22.5. klo 10 Liturgia
La 28.5. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia

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

La 30.4. klo 18 Vigilia
Su 1.5. klo 10 Liturgia
La 4.6. klo 18 Vigilia
Su 5.6. klo 10 Liturgia

KUHMO

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

La 16.4. klo 18 Ehtoopalvelus
To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain liturgia
Pe 22.4. klo 14 Suuren perjan-

tain ehtoopalvelus
La 7.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 8.5. klo 10 Liturgia
La 21.5. klo 18 Ehtoopalvelus
La 28.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 29.5. klo 10 Liturgia
La 4.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 12.6. klo 10 Liturgia
La 18.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 19.6. klo 10 Liturgia

PALTAMO

Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen 

rukoushuone
Talonpojantie 3 
Isännöitsijä Liisa Mähönen 
p. (08)871 452
 
Su 29.5. klo 10 Liturgia

SUOMUSSALMI

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

Su 17.4. klo 10 Liturgia
Su 1.5. klo 10 Liturgia
Su 5.6. klo 10 Liturgia
Su 26.6. klo 10 Liturgia

KUIVAJÄRVI

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

Su 22.5. klo 10 Liturgia
Ma 13.6. klo 10 Liturgia
La 2.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 3.7. klo 10 Liturgia, risti-
saatto ja vedenpyhitys

Muut tilaisuudet ja tapahtu-
mat

Pe 27.5. klo 9 Sotkamon 
hautausmaan siivoustalkoot ja 
muistopalvelus
Pe 27.5. klo 17 Kuluntalahden 
hautausmaan siivoustalkoot ja 
muistopalvelus

Kristukseen kastetut

Lauri Artturi Jääskeläinen
Leo Eemeli Vanhala
Arttu-Benjam Matias Huu-
rinainen
Jinna Nuppu Johanna Kärki
Ronja Eerika Haverinen

Ikuinen muisto

Aili Laukkanen, 83 v.
Mauno Tschesmenski, 60 v.
Klaudia Mönttinen, 81 v.
Helena Miinin, 83 v.
Veikko Pauli Ivanoff, 61 v.

Viktor Juppi, 84 v.
Keijo Ilmari Purmonen, 82 v.
Anfiisa Pyy, 93 v.

Tervetuloa seurakuntaan

Vera Kyllönen
Anna Nikolajevna Karjalainen
Nina Rytkönen
Elena Kolehmainen

Kristinoppikoulut
18.-22.5. Iltakoulu Kajaanissa. 
Ilmoittautumiset 10.5. men-
nessä.
28.6.-3.7. Leiri Kuivajärvellä 
järjestetään jos ilmoittautu-
neita on yli 10. Kuivajärven 
leirille ilmoittautumiset 31.5. 
mennessä. Ilmoittautumiset 
puh. (08) 633 030 tai kajaa-
ni@ort.fi

Ponomarikerho

Kerho kokoontuu Kajaanin 
kirkossa ja sen aikana tutus-
tutaan mm. alttaripalvelijan 
tehtäviin. Kerhon ohjaajana 
toimii Reijo Marjomaa. Ilmoit-
tautumiset sähköpostilla reijo.
marjomaa@ort.fi tai puheli-
mella 040 848 5380. Tarkempi 
kerhon kokoontumisaika 
ilmoitetaan paikallislehdissä ja 
kirjeellä ilmoittautuneille.
Huom! Käymällä ponomari-
kerhossa voi suorittaa kristin-
oppikoulun.

Lastenkerhot

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

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

Pyhiinvaellusmatkat

1.-2.6. Uuteen Valamoon ja 
Lintulan luostariin. Linja-au-
ton reitti: Kajaani – Sotkamo 
– Kuhmo - Luostarit. Matkan 
hinta 70-120 € majoituksesta 
riippuen. Ilmoittautumiset 
13.5. mennessä puh (08) 
633 030 tai kajaani@ort.fi
10.-18.6. Nuorten pyhiinvael-
lus Nellimiin ja Sevettijärvelle. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 30.4. mennessä Minna 
Jokinen puh. 0206 100 454 tai 
minna.jokinen@ort.fi
14.-16.6. Vanhan Valamon 
luostariin. Tiedustelut isä Kau-
ko Ivanoff tai Matka-Kyllönen 
puh.(08) 652 0771

Kesätyöpaikka

Kajaanin seurakunta palkkaa 
kesätyöntekijän kesä-elokuun 
ajaksi pääkirkon oppaaksi ja 
hautausmaan kukkien kasteli-
jaksi. Edellytämme 18 vuoden 
ikää ja ajokorttia. Hakemukset 
kirkkoherran virastoon kirjeel-
lä tai sähköpostilla. Tieduste-
luihin vatsaa Reijo Marjomaa 
puh. 040 848 5380

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.

Isä Antero on lomalla 4. - 
10.6.2011

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

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

KIURUVESI

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

La 16.4. klo 18 Juhlavigilia
Su 17.4. klo 10 Liturgia, 
Herran ratsastus Jerusalemiin, 
palmusunnuntai
Ti 19.4. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia

Ke 20.4. klo 18 Aamupalvelus
To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain ehtoopalvelus ja liturgia, 
Pyhän ehtoollisen asettamisen 
muisto
La 22.4. klo 15 Suuri ehtoo-
palvelus, Suuri Perjantai, Hau-
tauskuva kannetaan keskelle 
kirkkoa, Kristuksen ristiltä 
oton muisto
La 22.4. klo 18 Aamupalvelus, 
Kristuksen hautauspalvelu
La 23.4. klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, Suuri lauantai
La 23.4. klo 23.30 Puoliyön-
palvelus, aamupalvelus ja 
liturgia, Pääsiäisyö
Ke 27.4. klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia, koululaisjumalan-
palvelus
Ti 3.5. klo 10 Liturgia, vainaji-
en muistelupäivä
La 7.5. klo 18 Vigilia
Su 22.5. klo 10 Liturgia
Pe 27.5. klo 18 Rukouspalvelus 
ja luento kirkossa, Athosvuo-
ren vanhus isä Efraim vierailee 
kirkossa
La 28.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 1.6. klo 18 Vigilia
To 2.6. klo 10 Liturgia, Her-
ran taivaaseen astuminen
La 11.6. klo 18 Juhlavigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia, Hel-
luntai, Pyhän Kolminaisuuden 
päivä
Ti 28.6. klo 10 Liturgia, 
Pyhien Sergein ja Hermanin 
Valamolaisten juhla

Muut tilaisuudet

Pe 15.4. klo 10 - 11 Diakonia-
ruokailu srk-salissa. Tarjolla 
kalasoppaa
Pe 15.4. klo 16 - 17 Pääsiäis-
myyjäiset srk-salissa
To 28.4. klo 17 Ikonipiiri
Ti 3.5. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa
Pe 27.5. klo 18 Athosvuoren 
vanhuksen isä Efraimin luento 
kirkossa

KARVOSKYLÄ

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

Pe 22.4. klo 10 Suuren perjan-
tain 12 kärsimysevankeliumia
Su 8.5. klo 10 Liturgia
La 21.5. klo 15 Rukouspalve-
lus ja samovaarikerho sekä klo 

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA
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17 Ehtoopalvelus
Su 26.6. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet
La 23.4. Linja-autokuljetus 
pääsiäisyön kirkkoon Kiuru-
vedelle: klo 21.00 Ylivieskan 
mh., klo 21.30 Nivalana mh., 
klo 22.00 Haapajärven mh., 
klo 22.20 Pyhäsalmen mh. 
perillä Kiuruvedellä klo 23.00
Ti 17.5. klo 18 Kalajokilaak-
son tiistaiseura Karvoskylän 
kirkossa
La 21.5. klo 15 Rukouspalve-
lus ja Samovaarikerho, venä-
jänkielinen keskustelukerho

PYHÄSALMI

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

La 16.4. klo 10 Liturgia, Lasa-
ruksen lauantai
Ma 25.4. klo 10 Aamupalvelus 
ja liturgia, II pääsiäispäivä
Su 19.6. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet

La 23.4. Linja-autokuljetus 
pääsiäisyön kirkkoon Kiuru-
vedelle: klo 21.00 Ylivieskan 
mh., klo 21.30 Nivalana mh., 
klo 22.00 Haapajärven mh., 
klo 22.20 Pyhäsalmen mh. 
perillä Kiuruvedellä klo 23.00

KYTÖKYLÄ

Jumaläidin syntymän ruko-
ushuone
Kytökyläntie 724
Isännöitsijä Pekka Hytönen 
p. 044 4252 889

Ti 3.5. klo 17 Muistopalvelus 
ja litanioita Haapaveden hau-
tausmaalla, Tuomaan tiistai, 
vainajien muistelupäivä
Su 29.5. klo 10 Liturgia
La 18.6. klo 18 Vigilia

Muut tilaisuudet

Ti 3.5. klo 18 Haapaveden tiis-
taiseura Eero Nurmesniemen 
kodissa

Muuta

La 23.4. Linja-autokuljetus 
pääsiäisyön kirkkoon Kiuru-
vedelle: klo 21.00 Ylivieskan 
mh., klo 21.30 Nivalana mh., 
klo 22.00 Haapajärven mh., 
klo 22.20 Pyhäsalmen mh. 
perillä Kiuruvedellä klo 23.00
Pe 13.5. - Su 15.5. ONL vuosi-
juhlat Vaasassa. Kaikki nuoret 
joukolla mukaan

Ma 13.6. - To 16.6. Kalajoki-
laakson tiistaiseura järjestää 
matkan Solovetskin luosta-
riin. Lisätiedot Oleg Merioja 
040 570 0014 tai Liisa Kotka 
(08) 469 4471

SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ LEH-
TI. Tulemme vähentämään 
ilmoittelua paikallislehdissä. 
Vain muutoksista ilmoitetaan.

Ikuinen muisto

Yrjö Kauko Huurinainen, 80 
v, Kiuruvesi
Aira Lopina, 85 v, Kärsämäki
Eino Kalevi Malmikari, 82 v, 
Kiuruvesi
Anneli Aini Roivas, 84 v, 
Pyhäjärvi
Hellin Laitinen, 84 v, Pyhä-
järvi
Viktor Kauhanen, 83 v, Kiu-
ruvesi
Erkki Repo, 83 v, Haapavesi

Tervetuloa seurakuntaan

Joanna Rótas, Ylivieska
Raisa Maria Päivinen, Haapa-
vesi

Tuohuskerho

Lapsille ja nuorille, kokoontuu 
Kiuruvedellä kirkon seurakun-
tasalissa joka toinen torstai klo 
17.30. Tuohuskerhoa ohjaa 
Outi Petsalo.

Ikonipiiri

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

Kirkkoherranvirasto on avoin-
na keskiviikkoisin klo 13–16 
(suurina juhlapäivinä suljettu).
Osoite: Koulukatu 45, 65100 
Vaasa. Puh.0206 100 495, fax 
(06) 312 4063. S-posti: vaasa@
ort.fi
Kirkkoherra Matti Wallgrén 
p. 0206 100 499 s-posti: matti.
wallgren@ort.fi
Kanttori Jenni Hakkarainen 
puh. 0206 100 497 s-posti: 
jenni.hakkarainen@ort.fi
Matkapappi isä Aleksej Sjö-
berg, puh 0400 761 718.

Virkatodistustilaukset Kirkon 
keskusrekisteristä

(1.6.–31.8. ma-pe klo 9-14)
puh: 0206 100 203
faksi: 0206 100 202
s-posti: keskusrekisteri@ort.fi

VAASA

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kasarmintori
La 16.04 klo 18 Vigilia (palve-
luksessa siunataan virbovitsat) 
Su 17.04 klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai

Suuri viikko

Ma 18.4. klo 9 Suuren maa-
nantain aamupalvelus  
Ti 19.4. klo 9 Suuren tiistain 
aamupalvelus  
Ke 20.4. klo 9 Suuren keskivii-
kon aamupalvelus  
Ke 20.4. klo 18 IX hetki ja En-
nenpyhitettyjen lahjain liturgia
To 21.4. klo 9 Suuren torstain 
aamupalvelus  
 To 21.4. klo 18 Suuren tors-
tain ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 22.4. klo 9 Suuren perjan-
tain aamupalvelus, 12 kärsimy-
sevankeliumia
Pe 22.4. klo 14 Suuren perjan-
tain ehtoopalvelus, Kristuksen 
hautakuvan esiinkantaminen
Pe 22.4. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus, Kristuksen 
hautauspalvelus
La 23.4. klo 10 Suuren lauan-
tain ehtoopalvelus ja liturgia 
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpal-
velus, ristisaatto, aamupalvelus 
ja liturgia, Herran pääsiäinen

Pääsiäisaika

Ma 25.4. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto, lasten pääsiäinen 
Ti 26.4. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto
La 7.5. klo 18 Vigilia
Su 8.5. klo 10 Liturgia, risti-
saatto ja vedenpyhitys, pyhän 
Nikolaoksen kirkon temppe-
lijuhla

ONL:n vuosijuhlat ja hiip-
pakuntapäivät Vaasassa 
13.–15.5.
La 14.5. klo 18 Ehtoopalvelus, 
metropoliitta Panteleimon 
Su 15.5. klo 9 Liturgia, metro-
poliitta Panteleimon (huomaa 
aika!) 

La 21.5. klo 18 Vigilia
Su 22.5. klo 10 Liturgia, kirk-
koslaavi/suomi
To 26.5. klo 18 Jeesusrukous 
palvelus
Ke 1.6. klo 18 Vigilia, Kristuk-
sen taivaaseenastumisen juhla
To 2.6. klo 10 Liturgia, Kris-
tuksen taivaaseenastumisen 
juhla
La 11.6. klo 18 Vigilia, hellun-
tai
Su 12.6. klo 10 Liturgia ja suu-
ri ehtoopalvelus, helluntai
 

KOKKOLA

Pyhien Simeonin ja 
Hannan rukoushuone
Katariinankatu 3
Isännöitsijä Nadeshda Kurki
p. 0400 998 883

La 16.4. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia, palveluksessa siuna-
taan virbovitsat 
To 21.4. klo 18 Suuren perjan-
tain aamupalvelus
Pe 22.4. klo 18 Suuren lauan-
tain aamupalvelus
Ke 27.4. klo 10 Liturgia
Su 1.5. klo 10 Liturgia
Ti 3.5. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 8.5. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 10.5. klo 17 Ehtoopalvelus 
Su 15.5. klo 10 Hetkipalvelus
Su 22.5. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 31.5. klo 17 Ehtoopalvelus 
La 4.6. klo 18 Vigilia
Su 5.6. klo 10 Liturgia
Ti 7.6. klo 17 Ehtoopalvelus 

PIETARSAARI

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

Pe 15.4. klo 18 Rukouspalve-
lus ja virbovitsojen siunaus
To 21.4. klo 9 Suuren torstain 
ehtoopalvelus ja liturgia
La 23.4. klo 9 Suuren lauan-
tain ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 6.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 20.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 29.5. klo 10 Liturgia
Ke 1.6. klo 18 Akatistos
Ma 6.6. klo 9 Aamupalvelus
Ti 7.6. klo 9 Aamupalvelus
Ke 8.6. klo 18 Akatistos
Su 12.6. klo 10 Hetkipalvelus

LAPUA

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

Su 17.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai (palveluksessa 
siunataan virbovitsat) 
Su 29.5. klo 10 Liturgia
Su 12.6. klo 10 Liturgia ja 
ehtoopalvelus

KAUSTINEN

Ev-lut. seurakuntasali
Siltatie 3 

Ti 17.5. klo 10 Rukouspalvelus

SEINÄJOKI

Lakeuden ristin seurakun-
tasali

Alakuljunkatu 2

Su 5.6. klo 10 Liturgia

TOHOLAMPI

Ev.lut srk:n seurakuntakoti
Lampintie 7
Ke 20.4. klo 17 Ennenpyhitet-
tyjen lahjain liturgia 

Kirkkoherra Matti Wallgrén 
on lomalla 18.5.–31.5. 2009. 
Sijainen on isä Aleksej Sjö-
berg. 

Kristukseen kastetut

Sinisalo Severi Aleksanteri, 
Vaasa
Luomaluhta Joonas Leo Mati-
as, Kauhava

Herra, kruunaa heidät 
kunnialla ja arvonannolla

Canawati Bassam ja Pitkänen 
Sanna, Vaasa

Ikuinen muisto

Jokinen Ilmari, 86v., Isokyrö
Jeronen Lauri, 68v., Karijoki
Mäkivainio Mirjam, 88v., 
Kauhava
Mutka Lahja, 84v., Kuortane
Juntti Leo, 78v., Kauhava

Tervetuloa seurakuntaan

Kriventsov Alexey, Vaasa
Lönnroth-Moilanen Heleena, 
Kurikka
Järvinen Seppo, Soini
Sauramo Salla, Kauhajoki
Haapoja Paula
Kaivolahti Marjo, Kaustinen
Baldina Galina, Kokkola
Vottonen Mika, Alavus
Kolehmainen Sanna, Nurmo
Brilli Marko, Vaasa
Lindroos Anna, Vaasa
Hartikainen Marika, Kausti-
nen
Kusmin Minna, Vuorenmaa 
Tinja, Viljaharju Reetta, 
Laihia
Porvali Mikko, Ilmajoki
Kuusama Anna, Seinäjoki

Tapahtumia Vaasan seura-
kunnassa keväällä 2011

Lasten pääsiäinen

Lasten pääsiäistä juhlitaan 
perinteisesti pääsiäismaanan-
taina 25.04. klo 10 juhlalli-
sella liturgialla ja ristisaatolla. 
Tervetuloa! 
 
Hautausmaan talkoot 

Tervetuloa Vaasan seurakun-
nan hautausmaan talkoisiin 
keskiviikkona 4. toukokuuta 
kello 18.30. Mukaan haravat 
ja sopivat asusteet. Tarjoilua 
luvassa. 

VAASAN 
SEURAKUNTA
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Kirkko
televisiossa

La-su 23.-24.4.2011 klo 23.55-
03.00 Pääsiäisen aamupalvelus 
ja liturgia, Pyhän Aleksanteri 
Nevalaisen kirkko, Tampere. 
Yle TV 2 (myös Yle Radio 1). 

Ortodoksiset 
jumalan-

palvelukset 
Yle radio 1

Ortodoksiset 
hartaudet 

Yle radio 1

Pyhän Nikolaoksen kirkon 
praasniekka 

Pyhän Nikolaoksen kirkon 
temppelijuhlaa vietetään lau-
antaina ja sunnuntaina 7. ja 8. 
toukokuuta. La klo 18 juhla-
vigilia ja su klo 10 Liturgia, 
ristisaatto ja vedenpyhitys. 

Ounasvaarantie 16, 96400 Ro-
vaniemi. Puh: (016) 312 361, 
email: lappi@ort.fi 
Kanslia avoinna ti 10-14 30.4. 
asti ja 1.5. alkaen ke 9-13).
 Kanslian puhelinpäivystys: 
Ma-pe 9 -15. Virkatodistusti-
laukset kirkon keskusrekisteris-
tä ma-pe klo 9-15, p. 0206 100 
203 tai
e-mail: keskusrekisteri@ort.fi .

Kirkkoherra Viatcheslav 
(Slava) Skopets, 
p. 0400 178 744
Kanttori Kai Tulehmo, 
p. 040 8131265
Matkapappi Kauko 
Makkonen, (1.6. alkaen 
Rauno Pietarinen) 
p. 0400 294 849
Matkakanttori Erkki 
Lumisalmi, p. 0400 396 326

ROVANIEMI

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

La 16.4. klo 18 Vigilia, virpo-
misvitsojen siunaaminen
Su 17.4. klo 10 Liturgia, Pal-
musunnuntai, Herran ratsas-
tus Jerusalemiin
Ti 19.4. klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia
Ke 20.4. klo 18 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 21.4. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja liturgia, Ehtoollisen asetta-
minen
Pe 22.4. klo 9 Aamupalvelus, 
12 kärsimysevankeliumia
Pe 22.4. klo 14 Ehtoopalvelus, 
Hautakuvan esiin kantaminen
Pe 22.4. klo 18 Aamupalvelus, 
Herran hautaamisen muisto-
palvelus
La 23.4. klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpal-
velus
La 23.4. klo 24.00 Aamupalve-
lus ja liturgia, Herran Pääsiäi-
nen
Ma 25.4. klo 10 Aamupalvelus 

ja liturgia, 2. pääsiäispäivä, 
lasten pääsiäinen
Ke 27.4. klo 10 Aamupalvelus 
ja liturgia, koululaispalvelus
La 7.5. klo 18 Vigilia
Su 8.5. klo 10 Liturgia
La 28.5. klo 18 Vigilia
Su 29.5. klo 10 Liturgia
Ke 1.6. klo 18 Vigilia
To 2.6. klo 10 Liturgia, hela-
torstai
La 4.6. klo 18 Vigilia
Su 5.6. klo 10 Liturgia

IVALO

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

Ke 19.4. klo 9.00 Ennen pyhi-
tettyjen lahjojen liturgia 
Pe 22.4. klo 15.00 Ehtoopal-
velus, Kristuksen hautaku-
van esiin kantaminen Suuri 
perjantai
Pe 22.4. klo 18.00 Aamupal-
velus, Kristuksen hautauksen 
muisto
To 28.4. klo 10.00 Aamupal-
velus ja liturgia, koululaispal-
velus
Pe 6.5. klo 10.00 Hetkipalve-
lus
Ti 31.5. klo 18.00 Ehtoopal-
velus
Ke 1.6. klo 9.00 aamupalvelus 
ja liturgia Pääsiäisajan päättä-
jäisjuhla 
Ke 1.6. klo 18.00 Vigilia
To 2.6. klo 10.00 Liturgia, 
Herran taivaaseen astuminen 
(helatorstai)
Ma 13.6. klo 8.00 Aamupal-
velus

Männikön palvelukoti, 
Ivalo

Ma 13.6. klo 10.00 Liturgia

SEVETTIJÄRVI

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

Ke 14.4. klo 9.00 Ennenpyhi-
tettyjen lahjojen liturgia 
To 21.4. Ehtoopalvelus ja li-
turgia, ehtoollisen asettamisen 
muisto, Suuri torstai 
Pe 22.4. klo 9.00 Aamupal-
velus 12 evankeliumijaksoa 
Kristuksen kärsimyksistä, 
suuri perjantai 
Ma 25.4. klo 10.00 Aamupal-
velus ja liturgia, 2 pääsiäispäi-
vä (lasten pääsiäinen)
La 4.6. klo 18.00 Ehtoopalve-
lus
Su 5.6. klo 9.00 Aamupalvelus 
ja liturgia
Pe 10.6. klo 18.00 Parastasis
La 11.6. klo 10.00 Liturgia, 
Sielujen lauantai, vainajien 
muistelu

NELLIM

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

La 16.4. klo 18.00 Ehtoopalve-
lus, virpovitsojen siunaus
Su 17.4. klo 9.00 Aamupalve-
lus ja liturgia, Herran ratsastus 
Jerusalemiin, palmusunnuntai
La-Su 23-24.4. klo 23.30 
Puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
aamupalvelus ja liturgia, sekä 
kirkkokahvitilaisuus. Herran 
Pääsiäinen
La 7.5. klo 18.00 Ehtoopalve-
lus
Su 8.5. klo 9.00 Aamupalvelus 
ja liturgia
La 11.6. klo 18.00 Juhlavigilia
Su 12.6. klo 10.00 Liturgia, 
ristisaatto Boriksen ja Darjan 
mökille
ja pieni vedenpyhitys Inarijär-
ven rannalla  temppelijuhla 
(Helluntai)
Su 12.6. klo 14.00 Ehtoopal-
velus               

KEVÄJÄRVI

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

La 9.4. klo 18.00 Ehtoopalve-
lus
Su 10.4. klo 9.00 Aamupalve-
lus ja liturgia
Ke 20.4. klo 18.00 Yleinen 
sairaanvoitelun sakramentti, 
Suuri keskiviikko
To 2.6. klo 18.00 Suuri ehtoo-
palvelus (helatorstai)

SAARISELKÄ

Apostoli Paavalin kappeli

Ke 29.6. klo 10.00 Liturgia, 
kahvitilaisuus

INARI

Saamelaiskirkko

Pe 24.6. klo 10.00 Liturgia

Seurakunnan toimintaa

Kirkkokuoro

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

Lähetyspiiri 

Lähetyspiirin puheenjohtaja i. 

Slava Skopets (0400 178744).

Lastenkerho

Lisää tietoja Maarit Karttunen 
(040 5359497).

Ortodoksia-kerho

Lisää tietoja isä Slava Skopets 
(0400 178744).

Diakoniatoimikunta

Puheenjohtaja Marja Patro-
nen, p. 0400 986912

Naisten piiri

puheenjohtaja Kerttu Junno-
nen, p. 050 3556580

Ikonimaalauspiiri

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

Seurakunnan tapahtumat

Pääsiäinen 2011

Rovaniemen tiistaiseura järjes-
tää Petsamo-salissa 24.4. pää-
siäisyön juhlatarjoilun, johon 
kaikki ovat tervetulleita!

Ilmoitusasiat

Kirkkoherranvirasto on avoin-
na 1.5.2011 alkaen keskiviik-
koisin klo 9–13. Puhelimitse 
ja sähköpostitse virastossa voi 
asioida ma–pe klo 9–15.

Ortodoksisten Nuorten Lii-
ton vuosijuhla 2011

Lapin ortodoksinen seura-
kunta järjestää seurakunnan 
nuorille kuljetuksen ONL:n 
vuosijuhlille Vaasaan 13.5.–
15.5.2011. Pyydämme kaikkia 
halukkaita ilmoittautumaan 
kirkkoherranvirastoon 6.5. 
mennessä.

Petsamo-salin tuki ry:n vuosi-
kokous

Petsamo-salin tuki ry;n vuo-
sikokous pidetään Petsamo-
salissa sunnuntaina 22.5.2011 
seurakuntajuhlan jälkeen klo 
12.30. Tervetuloa!

Lomat ja matkat

Kirkkoherra Slava Skopets 
vuosilomalla 30.4.–11.5.
Kanttori Kai Tulehmo lomalla 
1.5. asti sijaisena Anniina Poly-
akova sekä Marko Patronen
Matkapapin sijaisuutta hoitaa 
isä Johannes Karhusaari ajalla 
6.4–10.5.
Matkapapin toimessa aloittaa 
1.6.2011 isä Rauno Pietarinen 
Matkakanttori työmatkalla 
28.4–4.5. ja 15–17.5. Vuosilo-
malla 19–31.5.

LAPIN 
SEURAKUNTA Pe 22.4. klo 18 Suuren lau-

antain aamupalvelus, Pyhän 
marttyyrikeisarinna Aleksan-
dran kirkko, Turku

La-su 23.-24.4. klo 23.55-03 
Pääsiäisen aamupalvelus ja 
liturgia, Pyhän Aleksanteri 
Nevalaisen kirkko, Tampere 
(myös TV2)

Su 1.5. klo 11 Liturgia, Kris-
tuksen taivaaseen astumisen 
kirkko, Tikkurila

Aamuhartaudet 
klo 6.15 ja 7.50

La 7.5. TM, FM Maria Takala-
Roszczenko, Jyväskylä

La 28.5. Kirkkoherra Timo 
Tynkkynen, Imatra

Iltahartaudet 
klo 18.50

Ti 19.4. Pastori Teo Merras, 
Helsinki 

Ti 17.5. Kirkkoherra Lars 
Ahlbäck, Lieksa 

Seurakuntien 
virkatodistukset 
tilataan kirkon 

keskus-
rekisteristä 

Virkatodistukset ja sukuselvi-
tykset tilataan suoraan orto-
doksisen kirkon keskusrekiste-
ristä ma-pe klo 9-15. 

Puh. 0206 100 203 

e-mail: keskusrekisteri@ort.fi
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Kerhot, kuorot, tiistaiseurat yms. keväällä ja kesällä 2011

Oulun ort. seura-
kunnan kevään ja 
kesän 2011 leirit, 

retket ja tapahtumat

Virpovitsojen valmistustal-
koot la 16.4. klo 12-14

Oulun ortodoksinen seur-
akunta järjestää perinteiset 
virpovitsojen valmistustalkoot 
seurakuntakeskuksessa 
(Torikatu 74) la 16.4.2011 klo 
12-14. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Lisätietoja seurakunnan nuo-
riso- ja diakoniatyöntekijältä 
Petri Aholta, p. 044 5115 744 
tai petri.aho@ort.fi 

Lasten pääsiäinen Oulun
seurakuntakeskuksessa 
ma 25.4.2011

Lasten pääsiäinen alkaa juma-
lanpalveluksella kirkossa klo 
10, jonka jälkeen seurakunta-
keskuksessa (Torikatu 74) on 
tarjolla ruokaa.

ONL:n vuosijuhlat 
Vaasassa pe-su 13.-15.5.

Vuosijuhlat järjestetään 
tänä vuonna Vaasassa ja tee-
mana on meri. Ohjelmassa 
on erilaisia aktiviteettejä, 
retkiä ja rentoa yhdessäoloa.
    Seurakunta järjestää 
tapahtumaan nuorille kulje-
tuksen Oulusta ja Kemistä. 
Tapahtuman hinta on 50€. 
Ilmoittautumiset 26.4.2011 
mennessä nuoriso- ja dia-
koniatyöntekijä Petri Aholle, 
p. 044 5115 744 tai petri.
aho@ort.fi

Perheleiri Muhoksella pe-su 
27.-29.5.2011

Oulun seurakunta järjestää 
perheleirin Muhoksella, 
Koortilan leirikeskuksessa 
27.-29.5.2011.  Perheleiri on 
tarkoitettu lapsille ja heidän 
vanhemmille, kummeille tai 
muille sukulaisille. Perhelei-
rillä tutustutaan ortodoksi-
suuteen ja toisiin perheisiin 
yhteisen toiminnan kautta. 
Paikkoja leirille on rajoite-
tusti ja ne täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 
    Leirin hinta on 50€/per-
he sis. majoituksen, ruuan 
ja ohjelman. 
    Ilmoittautumiset 
13.5.2011 mennessä  nuori-
so- ja diakoniatyöntekijälle 
Petri Aholle 044 5115 744 
tai petri.aho@ort.fi .

Päiväkerho Oulun 
seurakuntakeskuksessa 
ma-pe 6.-10.6. 
Oulun seurakunta järjestää 
7-13v. lapsille päiväkerhon 
seurakuntakeskuksessa 6.-
10.6.2011 klo 9-15. Kerhopäi-
vän aikana tarjotaan lapsille 
ateria ja välipala. Kerho hinta 
seurakuntamme jäsenille 20€. 
Ilmoittautuminen kerhoon 
27.5.2011 mennessä. Paikkoja 
kerhoon on rajoitetusti ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.
    Lisätietoja kerhosta ja 
ilmoittautumiset seurakun-
nan nuoriso- ja diakonia-
työntekijä Petri Aholle, p. 
044 5115 744 tai petri.aho@
ort.fi .

Lastenleiri Puroniemessä 
14.-17.6.

Oulun ortodoksinen seu-
rakunta järjestää yhdessä 
Ortodoksisten Nuorten Liiton 
(Lisätietoa ONL:stä osoitteessa 
www.onl.fi) kanssa lastenleirin 
Puroniemen leirikeskuksessa 
Rautalammilla. Leirin ajan-
kohta on 14.-17.6.2011. Leirille 
järjestetään kuljetus Oulusta. 
Leirin hinta on Oulun ort. 
seurakunnan jäsenille 55€.                  
Sitovat ilmoittautumiset leiril-
le tapahtuu erillisellä ilmoit-
tautumislomakkeella, joita saa 
nuoriso- ja diakoniatyönteki-

jältä. Ilmoittautumislomak-
keet tulee palauttaa 20.5.2011 
mennessä seurakuntaan. 
Puhelinilmoittautumisia ei 
oteta vastaan. Ilmoittautuneet 
saavat myöhemmin leirikirjeen 
jossa on tarkempaa infoa las-
tenleiristä sekä pankkisiirron 
jolla leirin voi maksaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumis-
lomakkeita leiristä saa  seura-
kunnan nuoriso- ja diakonia-
työntekijä Petri Aholta 044 
5115 744 tai petri.aho@ort.fi

Oulun ortodoksisen 
seurakunnan kesän 2011 
kristinoppileiri 24.-30.7.

Oulun ortodoksinen seura-
kunta järjestää kristinoppi-
leirin ensisijaisesti vuonna 
1996 ja sitä ennen syntyneille. 
Leirin ajankohta on 24.-
30.7.2011. Leirin päätöslitur-
gia on Oulussa pyhän Kol-
minaisuuden katedraalissa la 
30.7.2011 klo 10. 
 Ilmoittautuminen leirille 
tapahtuu erillisellä ilmoittau-
tumislomakkeella 1.5.2011 
mennessä (Oulun ort. srk, 
Torikatu 74, 90120 Oulu).
    Lisätietoja ja ilmoittautu-
mislomakkeita leiristä saa  
seurakunnan nuoriso- ja dia-
koniatyöntekijä Petri Aholta, 
p.  044 5115 744 tai petri.
aho@ort.fi

Vaasan seurakunta

Kerhoja Kokkolassa ja 
Pietarsaaressa

Kuoro harjoittelee Kokkolan 
tsasounalla tiistaisin palveluk-
sen jälkeen klo 18:
3.5./10.5./17.5.

Musiikin teorian alkeet Kok-
kolan tsasounalla tiistaisin 
palveluksen jälkeen klo 18:
31.5./7.6./14.6./21.6./28.6./ 

Lasten kerho perjantaisin 
Pietarsaaren tsasounalla kello 
16.30: 6.5./13.5./20.5.

Lasten kesäkerho Pietarsaaren 
tsasounalla ma-ke, 6.6-8.6. 
kello 10-14. Omat eväät mu-
kaan. Laulamme, askartelem-
me, ulkoilemme. Tervetuloa! 
Ohjaajina Marita ja Nicolas 
Sjöberg.

Kempeleen tiistaiseura

ti 24.5.2011 klo 18.30 Anelma 
Mikkosella,Lyhdekuja 2, 
Kempele
Lisätietoja illoista puheen-
johtaja Heljä Rahikkalalta, 
puh. 040-5181 071. Muutokset 
iltoihimme ovat mahdollisia, 
joten seuraa lehti-ilmoittelua 
Rantalakeus-lehdessä.

Kiuruveden 
seurakunta

Kiuruveden tiistaiseura 
kaipaa lisää jäseniä

Kiuruveden tiistaiseurassa 
ollaan tyytyväisiä vuoden 2010 
toimintaan. Toiminnassa 
noudatettiin, kuten edellisinä 
vuosina, tiistaiseurojen perus-
tajien periaatetta eli toimia 
avustus- ja hyväntekeväisyys-
järjestönä. Tämän velvoitteen 
hengessä avustettiin Athos-
vuoren luostareiden asukkaita 
ja Kenian nuoria.
    Hyvin sujuneen toiminnan 
teki mahdolliseksi harkittu 
toimintasuunnitelma. Samoin 
talousarvio oli kohdallaan, 
sillä poikkeama oli vain 30 
euroa enemmän kuin mitä oli 
arvioitu. Tälle vuodelle tehdyt 
toimintasuunnitelma ja talous-
arvio noudattelevat paljolti 
edellisiä. Henkilövalinnoissa ei 
tapahtunut muutoksia, joten 
entiset jatkavat tehtävissään. 
    Seuran toiminta tai toi-
mimattomuus riippuu yksin-
omaan sen jäsenistä. Seuraan 
toivotaan lisää jäseniä. Mu-
kaan voi tulla kuka tahansa. 
Seuran jäsenen ei välttämättä 
tarvitse olla ortodoksisen 
kirkon jäsen. 

Toivo Jumpponen 

Tammikuussa 2011 lähti kuusi laatikollista nuttuja Etiopiaan. Nuttuja oli yhteensä 143. Niiden tekijöitä 
oli ympäri Oulun hiippakuntaa ja vähän sen ulkopuoleltakin. Nuttujen mukana lähti myös 12 paria 
Kempeleen yläasteen 7. luokan käsityöryhmän tekemiä pieniä sukkia. Suuret kiitokset kaikille nuttujen 
ja sukkien tekijöille. Jos nuttujen teko vielä innostaa, niin seuraava lähetys Etiopiaan lähtee elokuussa 
2011. Nutun ohjeen voi tilata joko Oulun kanttorilta Laura Aholta (laura.aho@ort.fi ) tai käydä kat-
somassa netistä osoitteesta http://www.tuppurainen.fi /blogit/nuttu/ Kiitokset myös Elias Grosulle kolmen 
nallensa lainasta. Valokuva: Eeva-Kaarina Parrila.

Nuttuja Etiopiaan

Ekumeeninen 
psalmikonsertti

Vaasan ev.lut. Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa su 
15.5.2011  klo 16

Konsertissa lauletaan ortodok-
sisen, luterilaisen ja katolisen 
kirkon psalmeihin perustu-
via kirkkolauluja. Vaasan 
ortodoksinen ja luterilainen 
kirkkokuoro laulavat sekä 
yhdessä että yksin ortodoksisia 
ja luterilaisia psalmilauluja. 
Myös luterilainen ja ortodok-
sinen kanttori laulavat yhdessä 
psalmeja kummankin perin-
teen mukaan.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Koululaiset kantoivat vettä Etiopiaan
Kajaanin koulujen päivä-

työkeräys 2010 toteutettiin 
ekumeenisesti luterilaisen 
ja ortodoksisen seurakun-
nan kanssa. Avustuskoh-
teiksi valittiin Ortaidin 

ja Suomen Lähetysseuran 
hankkeet Etiopiassa. Kou-
lulaisten työ tuotti tulosta 
– Ortaidin kautta rakenne-
taan kolme kaivoa Haikin 
alueelle Pohjois-Etiopiaan.

Päivätyökeräyksen puu-
hamies Kajaanissa on jo 
vuosia ollut Kajaanin luteri-
laisen seurakunnan nuori-
sotyönohjaaja Peter Ingman. 
Mitä mieltä konkari oli 
ekumeenisesta yhteistyöstä?

Millaista on tehdä työtä 
lasten ja nuorten kanssa 
kansainvälisten kysymysten 
äärellä?

-Erittäin mielenkiintoista, 
rikasta ja haasteellista. 
Kajaanin luterilainen 
seurakunta ja koulut ovat 
tehneet pitkään yhteistyötä 
kansainvälisten kysymysten 
kanssa. Päivätyö-projektit 
ovat osa koulujen kansain-
välisyyskasvatusta ja se on 
osana koulujen opetussuun-
nitelmaa.

-Yhteistyö käynnistyi vuon-
na 1991 ja jatkuu edelleen. 
Takanapäin on yli 20 
vuoden taival. Kun tarkas-
telee mennyttä ajanjaksoa, 
havahtuu siihen, että paljon 
on yhdessä tehty ja nähty. 
Kansainväliset kysymykset 
kiinnostavat nuoria ja tä-
män päivän nuoret haluavat 
kantaa vastuuta lähimmäi-
sistä lähellä ja kaukana.

Millaista palautetta saat 
nuorilta?

-Palaute on ollut kannus-
tavaa ja rohkaisevaa. Selvä 
palaute asiasta välittyy 
nuorilta, nuorten vanhem-
milta ja opettajilta. Pitkä-

aikainen yhteistyö näkyy ja 
kantaa. Pyrimme jatkuvasti 
kehittämään kansainväli-
syyskasvatusta ja erityisesti 
päivätyökeräystä. Jatkuva 
hankkeiden seuranta ja 
palautteenanto kouluille 
kannustaa nuoria ja kouluja 
jatkamaan.

-Olemme kiinnittäneet eri-
tyistä huomiota siihen että 
seuraamme hankkeen etene-
mistä alusta loppuun asti. 
Samoin nuorille kerrotaan 
mitä saimme aikaan, miten 
hanke on edennyt.

-Kannustavaa palautet-
ta tulee myös keräyksen 
suojelijoilta. Vuoden 2010 
hankkeen suojelijoina  toi-
mivat Kuopion hiippakun-
nan piispa Wille Riekkinen 
ja Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leo.  

Miksi tämä yhteistyö oli 
merkityksellistä nuorten 
näkökulmasta ja toisaalta 
ekumeenisesti?

-Hanke on ollut merki-
tyksellinen. Ekumeenisen 
päivätyökeräyksen kautta 

välittyi hyvin lämmin ilma-
piiri, joka vallitsee Kajaanis-
sa. Tähän ovat vaikuttaneet 
pitkäaikainen ekumeeninen 
yhteistyö kahden kirkko-
kunnan välillä. Saamme 
toimia veljellisessä rakkau-
dessa. Toisia kunnioittaen 
ja siunaten.

- Suuri kiitos kuuluu isä 
Pentti Hakkaraiselle. Hän on 
erityisesti vaalinut ekumee-
nista ”liekkiä”.

†††

Miksi hiv on myös 
kirkon asia?

Maailman 33,3 miljoonasta 
hiv-positiivisesta ihmises-
tä kaksi kolmasosaa elää 
Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa. Hiv vaikuttaa 
voimakkaasti koko alueen 
väestön, myös nuorten 
elämään. Monet menettävät 
vanhempansa hivin vuok-
si jo varhain, ja joutuvat 
ottamaan itse vastuun paitsi 
omasta myös perheensä 
elämästä.

Jos hiv-positiivinen ei saa 

hoitoa, tilanne johtaa 
aidsiin eli oireyhtymään, 
jonka seurauksena ihminen 
menettää immuunikyvyn 
ja kuolee sairauksiin, joita 
normaalisti pystyttäisiin 
hoitamaan. Maailmassa on 
miljoonia aidsin orvoksi 
jättämiä lapsia ja nuoria, 
joista suurin osa on hiv-
epidemian keskittymässä, 
Afrikassa.

Erityisesti nuorten kohdal-
la on tärkeää auttaa heitä 
rakentamaan tulevaisuut-
taan. Saharan eteläpuoli-
nen Afrikka on maailman 
köyhimpiä alueita, jonka 
tulevaisuus ja sen tuomat 
haasteet lepäävät lasten ja 
nuorten harteilla.

Nuoria, joiden elämään hiv 
vaikuttaa, ei voi unohtaa 
oman onnensa nojaan – 
siihen ei ole Afrikan tule-
vaisuuden kannalta varaa. 
Kirkko näyttelee merkit-
tävää roolia afrikkalaisten 
elämässä, ja siksi se on 
myös avainasemassa hiv-
epidemian ja sen seurausten 
hillitsemisessä.

Miljoonat maailmanlaajui-
sen kirkon jäsenet elävät 
hivin kanssa. Kirkossa jä-
senet ovat Kristuksen kautta 
osa samaa ruumista, jossa 
he ovat yhteydessä toisiinsa 
ja Jumalaan. Olemme siis 
samassa ruumiissa hivistä 
kärsivien ihmisten kanssa.

Heidän kärsimyksensä on 
meidänkin asiamme. Emme 
ehkä tunne henkilökohtai-
sesti aidsin orvoksi jättämiä 
kirkon jäseniä, mutta olem-
me heidän kanssaan yhtä. 
Hiv koskettaa laajuudessaan 
kirkkoa ja koko ihmiskun-
taa.

Kristittyinä meidän tulisi 
nähdä jokaisessa kärsiväs-
sä ja heikossa ihmisessä 
Kristus, myös muissa kuin 
toisissa kristityissä. Jokainen 
on kristityn lähimmäinen.

Anna-Riina Hakala

Anna-Riina Hakala teki yli-
opistoharjoittelun Ortodoksisen 
Lähetyksen toimistolla alkuke-
väästä 2011.

Arkkipiispa Leon vieraina Kajaanin päivätyökeräyksessä mukana olleita koululaisia. 
Valokuva: Peter Ingman.

Oulussa on 
avattu 

seurakunta-
kirjasto

Oulun ortodoksisessa seura-
kunnassa on avattu ortodoksi-
sen hengellisen kirjallisuuden 
kirjasto. Kirjasto on auki 
sunnuntaisin liturgian jälkeen. 
Kirjastoon otetaan edelleen 
vastaan kirjalahjoituksia. 
Kirjaston toiminnasta huoleh 
tii seurakunnan miestenpiiri.                             
Tervetuloa kirjastoon.

Oulun ortodoksinen seurakunta

Lahjoita it sellesi
aikaa.

Hengähdä kaukana arjen hälinästä. 
Tule Valamoon nauttimaan levollisesta ilmapiiristä. Kesän kursseissa mm:

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

•  Kokemuksia kirkon liturgisesta elämästä 20.–22.5.  
Pääluennoitsijana Athosvuoren Pyhän Andreaan skiitan johtaja arkkimandriitta Efraim.

• Kansainvälinen ikonitapahtuma 23.–29.5. 
• Uusi Valamo pyhiinvaelluskohteena 24.–28.6. 
• Parisuhdeleiri: yhteinen matka 29.6.–3.7. 
• Kristinoppikoulu aikuisille 3.–10.7. 

Koko kurssitarjonta netissä: www.valamo.fi. Tule mukavasti ja 
ekologisesti bussilla – suora bussiyhteys Helsingistä päivittäin! 

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
Puh. (017) 570 111, valamo@valamo.fi
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Kiitos
Lämpimät kiitokset Karjalan 
ja koko Suomen arkkipiispa 
Leolle sekä isä Matti Wallgrenil-
le minulle myönnetystä Pyhän 
Karitsan Ritarikunnan ensim-
mäisen luokan mitallista.

Seija Haanpää
Kauhava

Petsamo-salin vihkiminen 
la-su 21.-22.5.

Ohjelma

Lauantai 21.5.
Klo 16 Vedenpyhitys ja talon siunaaminen, 
metropoliitta Panteleimon
Klo 16.30 Juhla
Klo 18 Ehtoopalvelus pyhän Andreaksen 
kirkossa, metropoliitta Panteleimon

Sunnuntai 22.5.
Klo 10 Liturgia kirkossa, metropoliitta Pante-
leimon
Klo 11.30 Kahvitarjoilua Petsamo-salissa

Matka Vanhaan Valamoon, Laatokalle 
ja Pietariin

Lapin ortodoksisen seurakunnan tiistaiseura järjestää mat-
kan Laatokan Valamon luostariin, Aleksanteri Syväriläisen 
luostariin ja Pietariin 23.–27.5. 2011. 

Matkalla yövytään sekä Vanhan Valamon että Aleksanteri 
Syväriläisen luostareiden hotelleissa sekä Pietarissa. Van-
han Valamon hengellinen ja kulttuurihistoriallinen merki-
tys on suomalaisille tuttu, sitä vastoin Aleksanteri Syväri-
läisen (k.1533) hengellistä perintöä tunnetaan vähemmän. 
Aleksanteri Syväriläisen vaikutus on koko Karjalan orto-
doksisuudelle erittäin suuri, jopa koko Neuvostovallan ajan 
tätä Karjalan valistajaa kunnioitettiin suurena opettajana ja 
esirukoilijana karjalaisen kansan keskuudessa.
    Pietarissa matkalaisille on suunniteltu painotetusti tai-
teeseen keskittyvä ohjelma, mutta vieraillaan samalla mo-
nissa ortodoksisissa pyhiinvaelluskohteissa, kuten kirkoissa 
ja mm. Ksenja Pietarilaisen haudalla.
    Matkan hinta jaetaan osallistujien kesken, mutta hinta 
on noin 500 euroa. Ilmoittautumiset matkalle ja lisätietoja 
saa matkan johtajalta Inkeri Peunalta, puhelin 0400-138051 
tai sähköposti inkeripeuna@gmail.com .

Pyhiinvaellusmatkoja 

Solovetskin luostariin 13.-16.6.2011

Kalajokilaakson Tiistaiseura järjestää matkan historialli-
selle Solovetskin luostarisaarelle ja Belomorskiin. Matkan 
hinta 469 €. Hintaan sisältyvät bussikuljetukset, lounas 
Fregatissa Kostamuksessa, majoitus aamiaisella kaksi yötä 
hotelli Gandvikissa Belomorskissa, tuloiltana päivällinen, 
edestakaiset laivamatkat Solovetskiin, paluumatkalla 
ruokailu laivalla, majoitus aamiaisella Solovetskissa hotelli 
Solossa, tulopäivänä saarella lounas ja päivällinen ja läh-
töpäivänä lounas, opastettu kierros Solovetskin luostarissa 
ja retki Sekirnaja vuorelle, bussikuljetukset Solovetskissa 
satama-hotelli-satama, ryhmäviisumi.
Lisätietoja matkasta: Oleg Merioja, p. 040 570 0014 tai Liisa 
Kotka, p. (08) 469 4471 .

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan 
pyhiinvaelluksia

1.-2.6. Uuteen Valamoon ja Lintulan luostariin. Linja-au-
ton reitti: Kajaani – Sotkamo – Kuhmo - Luostarit. Matkan 
hinta 70-120 € majoituksesta riippuen. Ilmoittautumiset 
13.5. mennessä p. (08) 633 030 tai kajaani@ort.fi

10.-18.6. Nuorten pyhiinvaellus Nellimiin ja Sevettijärvel-
le. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.4. mennessä Minna 
Jokinen, p. 0206 100 454 tai minna.jokinen@ort.fi

14.-16.6. Vanhan Valamon luostariin. Tiedustelut: isä 
Kauko Ivanoff, p. 0400 275 111 tai Matka-Kyllönen, 
p.(08) 652 0771 .

Ikonien esittelyä 
Oulussa

Dosentti Heljä-Marja Surcel 
kertoo Lasaruksen lauantain 
ja palmusunnuntain ikoneista 
palmusunnuntaina 17.4. klo 
10 alkavan liturgian jälkeen 
Oulun seurakuntasalissa (To-
rikatu 74). Tilaisuus pidetään 
kirkkokahvien yhteydessä. 

Paimen-Sanomat

Aikuisille samaan aikaan

HIIPPAKUNTAPÄIVÄT VAASASSA

Perjantai 13.5.
18.00 Vedenpyhitys rannassa ja majapaikkojen siunaus.
Lähtö Pyhän Nikolaoksen kirkon edestä, Nikolainkuja.

Yhteinen illanvietto Merenkurkun koulun juhlasalissa, Kirkkopuistikko 33
20.00 Iltapala, yökahvio auki

Lauantai 14.5.
9.00 - 16.00 Ohjelmaa nuorille: retki, toimintakanavia ym.

1.30 - 13.00 Lounas

Oulun ortodoksisen hiippakunnan teemavuosi 2011

KIRKKO JA NUORET

Hiippakuntapäivien aiheena: Kristuksen Kirkon nuorisotyö

KIRKKO JA NUORET - seminaari
La 14.5. klo 14.00 Vaasan ortodoksinen seurakuntasali, 
Koulukatu 45. Luento ja puheenvuoroja.
Metropoliitta Panteleimon, kirkkoherra Matti Wallgrèn, hiippakuntasihteeri 
Jukka Mäntymäki, ja teol.yo Joonas Ratilainen. Tilaisuus on tarkoitettu 
aikuisille. Vapaa pääsy. Tervetuloa.
                järj. Oulun ortodoksinen hiippakuntaneuvosto

16.30 Päivällinen, Merenkurkun koulu
18.00 Ehtoopalvelus, Pyhän Nikolaoksen kirkko

19.00 Iltajuhla. Mukana ovat Metropoliitta Panteleimon ja Oulun hiippakunnan kirkkoherrat
21.00 Iltapala ja yökahvio

Sunnuntai 15.5.
9.00 Liturgia, Pyhän Nikolaoksen kirkko

11.00 Lounas, juhlien päätöstilaisuus
13.00 Kotiin lähtö

Tarkempi ONL:n päivien ohjelma: http://www.onl.fi /


