
Paimen-SanomatPaimen-Sanomat

• Kolttanaiset ja• Kolttanaiset ja
 Neitsyt Maria Neitsyt Maria

• Kirkko Kyproksella• Kirkko Kyproksella

• Seurakuntien• Seurakuntien
 toimintakalenterit toimintakalenterit

Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien tiedotuslehtiOulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien tiedotuslehti
Syys-Joulu 2014 Nro 3 (181)Syys-Joulu 2014 Nro 3 (181)

IC XC



Pyhä kirkkomme muodostuu 
näkyvästä, taistelevasta seura-
kunnasta ja riemuitsevasta, meil-
le näkymättömästä, tuonpuolei-
sesta seurakunnasta. Molemmis-
sa niissä tarvitaan tukea. Rie-
muitsevan seurakunnan jäsenille 
voimme osoittaa hengellisen 
tukemme muistamalla edesmen-
neitä läheisiä sekä yksityisissä 
että kirkon yhteisissä rukouk-
sissa. Taistelevan seurakunnan 
jäsenet tarvitsevat kuitenkin vie-
lä enemmän hengellistä, mutta 
myös henkistä tukea.
Tuesta puhuttaessa tulee ensim-
mäisenä mieleen taloudellinen 
apu eli raha. Se on kuitenkin pe-
rin harvoin sitä apua, mitä odo-
tetaan. Ennemminkin tarvitaan 
pienten palvelujen tekemistä tai 
oman ajan käyttämistä lähipiiris-
sä elävien iloksi. 

Useissa yhteyksissä on tuotu 
esiin ihmisten yksinäisyys. Yksi 
läheisille osoitettu tuen muoto 
on toisten huomioiminen vierai-
lukäynnillä tai puhelinsoitolla. 
Lapsiperheitä voi tukea tarjou-
tumalla viemään lapsia kirkkoon 
tai menemällä lapsenvahdiksi, 
että vanhemmat saavat vapaail-
lan. Maahan muuttaneitten yk-
sinäisyyttä voi helpottaa ja kie-
litaitoa kasvattaa kaikenlaisella 
kanssakäymisellä.

Pyhä Kirkko tukee meitä kaikkia 
jumalanpalveluselämällä, esi-
rukouksin ja seurakuntatoimin-
nalla, johon  kaikille ovat ovet 
avoinna.

Siunattua kirkkovuoden alkua 
toivottaen,

                    Piispa Arseni

TUKEA TARVITAAN
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• Paimensanomat on nyt todella 
kaunis ja selkeä, erityisesti ulko-
naisesti, mutta toki myös sisällöl-
tään.

• Professori Pekka Metson ”Läm-
min vai kylmä”- kirjoituksesta 
(2/14) herännyt ajatus: Jumala on 
tuli. Hän lämmittää sydämemme 
ja sisäisen olemuksemme. Hän 
tulee ja lämmittää meidät täydel-
lisellä rakkaudella, ei vain itseen-
sä, vaan myös lähimmäisiimme.

• Kiitos Paimen-Sanomien uu-
desta ulkoasusta. Lehti on tuttuun 
tapaan mielenkiintoinen ja hyvä, 
uusi moderni ulkoasu viestii siitä, 
että olemme ”ajan hermolla.”

• Kaipaan osastoa, jossa kerrot-
tiin kastetut, vihityt, poisnukku-
neet, seurakuntaan muuttaneet 
jne. Yhteisömme on pieni ja 
melkein kaikki tuntevat toisensa, 
nämä pienet uutiset ovat perheille 
tärkeitä viestejä toisista ortodok-
seista ja heidän perheistään.

Toimitus vastaa: Paimen Sano-
mat noudattaa Suomen Ortodok-
sisen kirkon palvelukeskuksen 
9.1.2013 suosittelemaa linjausta, 
jonka mukaan seurakuntalehtien 
ei tulisi julkaista seurakuntalai-
sia koskevia tietoja ilman asian-
omaisten henkilöiden kirjallista 
suostumusta. Toimintaohje perus-
tuu tietosuojavaltuutetun toimis-
ton kannanottoon, joka koskee 
henkilötietolain tulkintaa seura-
kunnallisissa julkaisuissa. Tämän 
johdosta toivottu tiedottaminen 
(vihityt, kastetut ym.) on vähen-
tynyt huomattavasti.

Lukijapalaute

 Oulun metropoliitan 

tehtäviä hoitaa

PIISPA ARSENI

Puhelinnumero 

0206 100 258

email: 

piispa.arseni@ort.fi 
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Päätoimittajalta

Paimen-Sanomat

Paimen-Sanomat haluaa olla paimenen ääni kaitta-
ville. Se tarkoittaa esipaimenen ääntä laumalleen, 
oman seurakunnan viestiä seurakuntalaisille. Suo-
men ortodokseina elämme varsin hajallaan, merkit-
täviä väestökeskittymiä on vain seurakuntien kes-
kuskirkkojen, maakuntakeskusten ympärillä.

Kuitenkaan kukaan ortodoksinen kristitty ei ole yk-
sin. Omassa rukouspaikassa, tsasounassa tai koti-
alttarin äärellä rukouksissa ovat mukana enkelit 
ja kaikki pyhät ihmiset. Tähän pyhien yhteyteen 
saamme omistaa rakkamme, läheisemme, jopa on-
gelmalliset tai vihamieliset ihmiset. Kaiken tähden 
ja kaiken edestä. 

Monen kristityn kokemuksista päällimmäisin on 
kulkemisen kipu. Kivulla on erottava ystävistä. Joko 
hetkeksi tai iäksi. Omien unelmien kuolema vihlai-
see aina yhtä syvältä. Juuri kun on löytänyt lepo-
paikan on lähdettävä taas vaeltamaan. Vanhuksen 
jokainen kasvojen uurre voisi kertoa oman tarinan-
sa jostakin kipeästi eletystä ja vielä tätäkin kipeäm-
min taakse jätetystä.

Jumala on antanut ihmiselle kutsun. Kristus ilmai-
see sen näin: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn 

ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon”. 
Tämä on peruskutsu, ihmisen kutsumus. 

Uskomme mukaan Vapahtajamme samastuu vael-
tavaan muukalaiseen. Hänen ristisaattonsa, hänen 
pyhiensä saatto kulkee kautta kaikkien polkujen ja 
halki jokaisen rapakon. Hän etsiytyy elämässään 
epäonnistuneiden ja omilla retkillään niin monta 
kertaa eksyneiden ihmisten joukkoon. Hänen sa-
nansa ovat evankeliumia etsijöille. Ne ovat samal-
la kertaa sekä lupaus uuden löytämisestä että haas-
te lähteä jälleen etsimään. Silloinkin kuin etsijät ei-
vät löydä, heidät löydetään. 

Jokaisella etsijällä on oikeus uskoa, että itse Jumala 
on pannut hänet etsimään. Jumala ei ole vain siel-
lä, missä etsintä vihdoin loppuu. Salatulla tavalla 
hän on läsnä juuri meidän etsinnässämme. Toivo 
on kykyä haluta, että huominen olisi. Minulle ja si-
nulle. Ja koko maailmalle.   
  

Andreas Larikka
Arkkimandriitta

Kajaanin kirkkoherra

SEURAKUNTALAISTEN osoitteenmuutokset päivittyvät 
automaattisesti kirkon jäsenrekisteristä. 
Osoitteen muutoksia ei tarvitse erikseen ilmoittaa toimitukseen.
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Kirkon juhla

Ortodoksinen kirkko muistelee lokakuun 2. päivänä pyhää 
Kristuksen tähden houkka Andreasta (k. 936).

Pyhä Andreas näki 900-luvun alussa yhdessä oppilaansa 
Epifananioksen kanssa Blahernan kirkossa Konstantino-
polissa, kuinka Kaikkein Pyhin Jumalansynnyttäjä laskeu-
tui kirkkoon ja suojeli pyhällä olkavaatteellaan Bysantin 
pääkaupunkia islamilaisten saraseenien hyökkäykseltä. 
Neitsytäiti rukoili palavasti konstantinopolilaisten puoles-
ta.  Kaupunki säästyikin barbaarien valloitukselta.  

Juhlan sanoma kiteytyy Kirkon opetukseen, jonka mukaan 
Jumalansynnyttäjä rukoilee kaikkein Äitinä koko kärsivän 
maailman puolesta. Hänessä elää rakkaus ja nöyryys. Se 
ilmaisee myös pyhän houkka Andreaksen elämänasenteen. 

Blahernan kirkon pyhästä tapahtumasta syntyi ortodok-
siseen liturgiseen perinteeseen Jumalansynnyttäjän suo-
jeluksen juhla (1.10.).

Pyhä Andreas Houkka oli slaavi. Hän joutui jo varhain rik-
kaan konstantinopolilaisen Teognostoksen orjaksi.  Tämä 
tapahtui Bysantin keisari Leo Viisaan  (886-912) halli-
tuskaudella. Andreas sai isännältään luvan opiskeluun. 
Andreas luki mielellään Raamattua ja pyhien isien elä-
mäkertoja.
 
Pyhä marttyyri Anastasia ilmestyi Andreakselle unessa 
ja rohkaisi häntä askeettiseen elämään. Andreas hyväk-

syi kirkolliseksi kutsumuksekseen pyhän houkan elämän-
osan. Se ei miellyttänyt hänen Teognostosta , mutta lopul-
ta tämä vapautti Andreaksen, koska piti tätä mielisairaana.
’
Kristuksen tähden houkka Andreas vietti päivät houkan 
elämää, mutta rukoili Jumalaa kaiket yöt.  Hän pukeutui 
kerjäläiseksi ja vietti yönsä taivasalla. Andreas jakoi va-
rakkailta saamansa almut köyhille, mutta kärsi itse usein 
nälkää. Kerjäläiset karkottivat hänet luotaan ja rikkaat pi-
hoistaan. Hän eli kirjaimellisesti virallisen yhteiskunnan 
ulkopuolella.  

Houkka Andreas kärsi iloiten ihmisten pilkan ja rukoi-
li loukkaajiensa puolesta. Hän ajoi ihmisistä pois paho-
ja henkiä ja opetti heitä luopumaan syntisestä elämästä. 

Pyhän Andreaksen elämä osoittaa meille, että bysanttilai-
sessa kristillisyydessä on tuskin ristiriitaisempaa kutsumus-
ta kuin Kristuksen tähden hullun kutsumus. Bysanttilaisen 
perinteen mukainen houkka on kulkuri ja muukalainen. 

Andreas oli Kristuksessa vapaa ihminen ja siksi hän ky-
keni täyttämään profeetallisen tehtävänsä.   Hän oli Kir-
kon uskollinen lapsi. Hän pilkkasi ihmisten maailmallis-
ta elämää. Hän etsi nöyryyden ja nöyryytyksen tietä. An-
dreas halusi pelastaa kanssaihmisensä rakkaudella ja myö-
tätunnolla. Houkan pilkka kohdistuu kaikkeen, joka muut-
ti kirkon elämän säännöiksi ja lainkirjaimiksi.  Hänestä 
tuli Konstantinopolissa hengellinen tienviitta, joka osoit-
ti Kristuksen valtakunnan tuonpuoleisuuteen. 

Pyhä Andreas varmisti ihmisten halveksunnan ja toimi 
näin nöyryyden vartijana. Nöyryytysten vapaaehtoisessa 
etsimisessä piilee kuitenkin syvempikin peruste.  Hän  ha-
lusi tulla yhdistetyksi niin pitkälle kuin mahdollista Kris-
tuksen kokemaan nöyryytykseen ja torjuntaan (Jes. 53:3). 

Tässä piilee Vapahtajan ja pyhän Andreaksen samankal-
taisuus. Houkka hyväksyy ristin paradoksin ja hullutuk-
sen, mikä merkitsee samalla pyhän apostoli Paavalin mu-
kaan todellista viisautta (1. Kor. 1:23-24). Houkka kuolee 
päivittäin ja koska ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus 
muodostava yhden tapahtuman, hän myös nousee kuol-
leista päivittäin. Jos pyhä houkka on alentuneen Kristuk-
sen ikoni, on hän myös Kristuksen riemullisen kirkastu-
misen ikoni.

Pyhä Andreas Houkka oli sielultaan nöyrä ihminen. Hän 
etsi kirkon terapian hengessä Jumalan viisauden ja ilon 
täyttämänä maailmaan kadonneita lähimmäisiään.  An-
dreas rakasti pyhän Neitsytäidin tavoin Jumalan alttaria.  
Hän hylkäsi langenneen maailman tyhjänpäiväisen elämän. 

Pyhittäjä Andreas kasvoi rukouksessa, paastossa ja arme-
liaisuudessa Jumalan hoitavaan rakkauteen. 

Rovasti Jarmo Hakkarainen

Pyhä Andreas houkka
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Syyskuun 23. päivänä, syyspäiväntasauksen 
aikoihin, Pyhä Kirkko viettää Herran

Edelläkävijän ja Kastajan Johanneksen 
sikiämisen muistoa.

Luukkaan evankeliumin alussa on kertomus ylienkeli 
Gabrielin ilmestymisestä pappi Sakariaalle (Luuk. 1: 
5-25). Abian pappisosastoon kuuluva Sakarias ja hänen 
vaimonsa Elisabet, hänkin Aaronin jälkeläisiä, olivat Ju-
malan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti Hänen 
käskyjensä mukaan. Kun Sakarias oli palvelemassa Jeru-
salemin temppelissä, Gabriel toi hänelle ilosanoman, että 
Elisabet synnyttäisi pojan, joka ”on oleva suuri Jumalan 
mies ... ja kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, 
heidän Jumalansa puoleen”. Sakarias ei hämmästykseltään 
aluksi uskonut enkeliä, joka rankaisi häntä tekemällä hä-
net mykäksi. Tultuaan pyhäköstä hän viittoilemalla yritti 
selittää paikalla olijoille mitä oli tapahtunut, ja nämä ym-
märsivät, että hän oli nähnyt näyn.  

Päivän evankeliumitekstiä kuvaavassa ikonissa nähdään 
Sakarias vastaanottamassa Gabrielin siunausta Jerusale-
min temppelissä. Toisin kuin evankeliumin kertomuk-
sessa ei paikalla oleva kansa ole temppelin ulkopuolella 
vaan sen sisällä Sakariaan takana. Heidän eleensä ilmai-
sevat hyväksyntää Jumalan tahdolle. Evankeliumissa en-
kelin kerrotaan ilmestyneen Sakariaalle suitsutus-
alttarin oikealla puolella, mutta ikonissa he seiso-
vat liitonarkun molemmin puolin. Sommitelma on 
samanlainen kuin Neitsyt Marian ilmestysjuhlan 
ikoneissa ja tätä kuvatyyppiä onkin joskus kutsut-
tu Sakariaan ilmestykseksi. Samankaltaisuus ei ole 
sattumaa vaan muistuttaa näiden kahden tapahtu-
man vahvasta yhteydestä. Johannes on Kristuksen 
Edelläkävijä ja Sakariaalle annettu sanoma ennakoi 
Marialle tulevaa ilmoitusta Kristuksen syntymästä. 

Taiteilija on maalannut temppelin suurena teltta-
na, jota kattaa pylväiden tukema monivärinen ka-
tos. Temppelistä on siten tullut israelilaisten ilmes-
tysmaja, ja 2. Mooseksen kirjasta löytyvän teltta-
majan rakenteen tarkan kuvauksen ohella ovat eri-
laiset kuvitetut käsikirjoitukset voineet antaa tai-
teilijalle vaikutteita. Yksi sellainen on voinut olla 
500-luvulla eläneen egyptiläisen Kosmas Indikop-
leustiksen noin vuonna 550 kirjoittama Kristillinen 
Topografi a, esitys maailmankaikkeuden rakenteesta, 
raamatunhistoriasta ja Intian kasveista ja eläimistä. 
Teoksensa viidennessä kirjassa Kosmas tekee sel-
koa telttamajan rakenteesta. Hän on myös kuvittanut 
esitystään, josta on säilynyt kolme melkein täydel-
listä käsikirjoitusta, varhaisin 800-luvulta. Ikonis-
samme näemme teltan sisällä kullalla peitetyn lii-
tonarkun, jonka päällä lepää kaksi levyä, laintaulut. 
Arkun yläpuolella on kaksi kerubia. Itse ikonissa 
on toinen kerubeista nimetty serafi ksi. Sommitel-
ma muistuttaa varsin paljon Kosmaan liitonarkku-
kuvaa, jossa arkun molemmin puolin ovat vasem-
malla Sakarias (ikonissa Gabriel) ja oikealla pap-

pi Abia (ikonissa Sakarias) kerubien leijuessa arkun ylä-
puolella. Koko kohtaus antaa varsin juhlavan, staattisen 
ja melkein liikkumattomattoman vaikutelman.

Juhlaan liittyy myös toinen ikonityyppi, jossa Sakarias 
ja Elisabet esitetään syleilemässä toisiaan samaan tapaan 
kuin Joakim ja Anna Herran äidinäidin pyhän Annan he-
delmöitymisen ikonissa. Pariskunnan vieressä seisoo Jo-
hannes Kastaja kirjakäärö kädessään ja heidän takanaan 
on rakennuksia.

Gabriel ilmoitti Sakariaalle myös, että Johannes ”kulkee 
Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän 
kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemat-
tomat ajattelemaan hurskaiden tavoin” (Luuk. 1:17). Py-
hän Bedan (672/673 – 735), jakautumattoman kristikun-
nan aikaisen englantilaisen teologin ja historioitsijan mu-
kaan Johannes näin opettamalla israelilaisia ilolla usko-
maan siihen, että Kristus oli ilmestynyt ruumiillisesti, näin 
siirsi heihin sen viisauden, joka heidän esi-isillään oli ol-
lut: nämäkin uskoivat Kristuksen tulemiseen ja kaipasi-
vat sitä. Johannes saarnaa kuin Elia, hän valaa lasten mie-
liin sen ymmärryksen ja uskon, jonka näiden isät olivat 
omistaneet.

Diakoni Osmo Kurola

Johannes Kastajan sikiämisen ikonista

Ikoni: Semjon Borozdin, 1500-luvun loppu – 1600 luvun alku 
(Vilinbakhova, Tatjana 2000 Mystery and Wonder. Icons like 
Miniatures – the Stroganov School. St Paul MultiMedia Pro-
ductions. Bergamo. Plate XIX.)
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Olen viime vuoden aikana haastatel-
lut suomalaisia eri-ikäisiä, eri puolilla 
Suomea asuvia ortodoksinaisia heidän 
suhteestaan Neitsyt Mariaan. Tutki-
mus on osa johtamaani Suomen Aka-
temian tutkimushanketta: Ruumiilli-
nen uskonto. Ruumiillisuuden ja su-
kupuolen muuttuvat merkitykset us-
konnollisen identiteetin nykymuodois-
sa Suomessa. 

Haastatteluista 19 oli kolttanaisten 
haastatteluja. Suurimman osan niistä 
tein elo-syyskuussa 2013 Ivalon orto-
doksisen seurakunnan alueella. Haas-
tateltavistani suurin osa oli syntymä-
ortodokseja, mutta muutama myös 
suvun uskoon palanneita. Mukana 
oli myös muutama ns. lakikoltta eli 
kolttamiehen kanssa avioitunut. Van-
hin oli syntynyt 1920-luvulla, nuorin 
1980-luvulla.

Pyhittäjä Trifonin jalanjäljissä

Kolttasaamelaiset ovat uskonnollinen, 
etninen ja kielellinen vähemmistö. 

Muista saamelaisista poiketen koltat 
ovat olleet ortodokseja jo 1500-luvul-
ta lähtien, kun Pyhittäjä Trifon Pet-
samolainen (koltaksi Pââˊss Treeffan) 
käännytti Kuolan niemimaan koltat. 
Haastattelujeni perusteella näyttää sil-
tä, että myös kolttanaisten eletyssä us-
kossa Trifon on Jumalanäitiä tärkeäm-
pi. Tässä kolttahaastateltavani poikke-
avat muista ortodoksinaisista, joskin 
osalle haastateltavistani myös Neitsyt 
Maria (Nijdd Mä´rjj) on keskeinen.

Ylipäätään ortodoksisuus on elimelli-
nen osa kolttaidentiteettiä ja –kulttuu-
ria - jopa siinä määrin, että ”uskonnos-
ta” puhuminen erillisenä elämänaluee-
na oli joillekin varsinkin vanhemmil-
le haastateltavistani vaikeaa. Uskonto 
ei ole erillään kulttuurista. ”Olla kolt-
ta on olla ortodoksi” ja ”ortodoksisuus 
on kolttakulttuurin liima”, haastatel-
tavieni sanoin. Kolttaortodoksisuuden 
erityispiirteet nousivat esiin erityisesti 
hautaustapojen ja joidenkin uskomus-
ten kohdalla.

Ortodoksinen kirkko ja koltat

Eräät nuoremmat haastateltavat oli-
vat kriittisiä kirkon historiaa kohtaan 
ja totesivat, että kirkko voisi tehdä 
kolttien hyväksi enemmän. Samalla 
he muistuttivat, että kirkko on ollut 
kolttien puolella enemmän kuin val-
tio, ja että ortodoksisuus on sallinut 

kulttuurisidonnaisia tapoja luterilai-
suutta enemmän (pohjoissaamelais-
ten kohdalla). Silti sekä luterilainen 
että ortodoksinen kirkko ovat syyllis-
tyneet saamelaiskulttuurin ja –kielen 
tuhoamiseen, mistä jotkut nuoremmat 
haastateltavani olivat varsin tietoisia.

Rajantakaiset ajat ja evakkouden elä-
neet vanhemman sukupolven edus-
tajat kokevat ortodoksisuuden hiipu-
neen nuoremman sukupolven kohdal-
la. Nuoremmat itse sanoivat, että kyse 
ei ole välttämättä kirkkokielteisyydes-
tä, vaan ainakin ”citykolttien” kohdal-
la ylipäätään maallistumisesta ja kii-
reisestä elämäntavasta. Se ei tarkoi-
ta etteivätkö kirkko ja ortodoksinen 
identiteetti ole tärkeitä. Kyse on siis 
osin sukupolvikokemuksesta, osin ris-
tiriitaisesta suhtautumisesta kirkkoon: 
siitä ei haluta erota, ortodoksisuus on 
merkittävä osa omaa identiteettiä, 
mutta käytännössä merkitys vähenee 
ja tietoisuus kristinuskon osuudesta 
saamelaiskulttuurin häivyttämisessä 
voimistuu. Maallistuminen ei kuiten-
kaan välttämättä ole oikea termi ku-
vaamaan prosessia, jota varsinkin nuo-
remmat koltat elävät.

Eri sukupolvien haasteet

Keski-ikäinen haastateltavani kuva-
si ortodoksisuutta osana kolttaiden-
titeettiään näin: ”Sitä ei ole tiedosta-
nut itselle, kumpi se on sitten, onko se 
tämä uskonto vai onko se sitten tämä, 
että olet kolttasaamelainen. Että mo-
lemmat ovat tavallaan sidottuja toi-
nen toisiinsa. Että niitä ei ehkä pysty 
erottamaan, enkä minä niitä ole erot-
tanutkaan. (…) Se on kuitenkin koltil-
le tuo uskonto hirveän tärkeä. (…) Se 
kirkko on kuitenkin ollut sitten tämä, 
tukipilariksikin ehkä voisi nimittää.”

Kolttien kolmen sukupolven trau-
ma kuului kaikissa haastatteluissa: 
vanhimman elossa olevan sukupol-
ven evakkous, toiseen sukupolveen 
kohdistunut kielen ja kulttuurin riis-
to sekä omaan saamelaisuuteen koh-
distunut häpeä. Nuorimman sukupol-
ven on puolestaan rakennettava oma 

Kolttanaisten ortodoksinen identiteetti 
Kolttanaisilla Neitsyt Maria 
ei ole niin keskeinen osa us-
konnollista identiteettiä kuin 
muilla ortodokseilla. Silti Ju-
malanäidin ikoni on nimen-

omaan naisten ikoni.
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kolttaidentiteetti erilaisista palasista, 
alkaen kielen ja käsityötaidon oppimi-
sesta. Itse asiassa ortodoksisuus on se 
siivu kolttakulttuuria, joka on katkea-
matta säilynyt kaikissa sukupolvissa.
 
Vanhimmalle sukupolvelle Sevettijär-
ven kylän hajanaisuus ja pitkät etäi-
syydet vaikeuttavat kielen puhumista 
ja sosiaalisia kontakteja mutta myös 
kirkon toimintaan osallistumista. 

Kolttanaiset ja Neitsyt Maria 

Naiset ovat kolttakulttuurin kantajia, 
siirtäjiä ja elvyttäjiä. Tämä koskee 
myös ortodoksisuutta. Monet haas-
tateltavistani ajattelivat, että koltta-
kielen ja –kulttuurin säilyttäminen on 
myös kolttaortodoksisuuden voimista-
mista. Mitä se käytännössä voi olla, on 
tärkeä ja kiireellinen haaste Suomen 
ortodoksiselle kirkolle. Monet koltta-
kulttuurin erityispiirteet ja tavat liitty-
vät uskontoon. 

Neitsyt Maria on kolttien arjen uskon-
nossa läsnä. Lähes kaikissa kodeis-
sa, joissa kävin, oli Trifonin ja Juma-
lanäidin ikonit. Jumalanäidin ikoni on 
”naisten ikoni”, joka annetaan pikku-
tytölle hänen syntyessään. Osa haas-
tateltavistani totesi, että vaikka Trifon 

on kaikille koltille tärkeä, hänen iko-
ninsa on ”miesten ikoni”. 

Jumalanäiti on ennen muuta pyyntö-
jen ja esirukousten kohde. Varsinkin 
Jumalanäidin ikonit olivat naisille tär-
keitä: niiden edessä rukoiltiin, kun tar-
vittiin apua ja lohtua. Vain muutama 
haastateltavani osasi tai halusi kertoa 
jotakin, kun kysyin onko koltilla joita-
kin Neitsyt Mariaan liittyviä omia kä-
sityksiä tai tapoja. Ortodoksinen usko 
kuten koko kulttuuri on ollut kotona 
opittua, mutta harvemmin sanallistet-
tua. ”En tiedä miksi näin ajatellaan/
tehdään”, oli yleinen vastaus tutkijan 
miksi-kysymyksiin. Yksi haastatelta-
va sanoi itsekin vanhemmiltaan kysel-
leensä, mutta vastaus oli ollut ”näin 
vain tehdään, näin vain on” – uskon-
to osana muuta kulttuuria on jotakin, 
mitä opitaan ja mikä sisäistetään, eikä 
sitä tarvitse tai saa selittää.

Neitsyt Mariasta haastateltavani tote-
sivat muun muassa, että Hän on ”Ju-
malan pitämä, että se on tavallaan sit-
tenkin vielä voimakkaampi (kuin Jee-
sus tai Jumala) naisille” (keski-ikäi-
nen) ja että ”olen tosiaan miettinyt sitä 
asiaa sillä lailla, että kun se Maria syn-
nytti. Mutta siihen sitä isää, miksi Ju-
mala tuli siihen isäksi kun  Maria syn-

nytti, kuka sen teki Marialle? (…) Että 
kun se kerran ei miesten kanssa ollut, 
niin mistä se sen lapsen sai sinne si-
säänsä? (…) että ennemmin sitä Ma-
riaa voisi palvoa (…) koska se on teh-
nyt sen Jumalan. (…) Marian kautta 
se hänkin on tullut maailmaan. Mutten 
meillähän ei olisi Jumalaa.” (vanhus).

Kirkon vaikutus arjessa

Vanhimpien, varsinkin Suonikylässä 
kasvaneiden, kolttien kohdalla näkyy 
kirkon ja pappien vähäisempi läsnä-
olo arjessa. Tavat ja käsitykset on ko-
tona opittu, eikä muodollista uskonto-
kasvatusta juurikaan ollut. Petsamon 
alueen koltat elivät tiiviimmässä suh-
teessa luostariin ja kirkkoon.

Yksi keski-ikäinen haastateltavani 
kertoi oppineensa vanhemmilta nai-
silta, että leipää leivottaessa taikinaa 
ei saa raapia veitsellä pöydästä, koska 
”se on niin kuin äidin, myös Neitsyt 
Marian, rintaa veitsellä raaputtaisi”.

Kiitän lämpimästi kaikkia haastatel-
taviani. 

Elina (Eeled, koltaksi) Vuola
Akatemiaprofessori, 

Helsingin yliopiston teologinen 
tiedekunta

Tervetuloa pikalomalle kreikkaan

Zeppelin :
zeppelin@crecian.fi

Kauppakeskus Zeppelin
044 700 4002

www.crecian .fi

Oulu:
crecian@crecian.fi

kirkkokatu 55
08 3111 555

Rio Bravo Zeppelin
044 7004 002

zeppelin@riobravo.fi

Rio Bravo Oulu
044 7004 004

oulu@riobravo.fi

www.riobravo.fi

Ravintola Rio Bravo
Kauppakeskus Zeppelin

Tervetuloa hauskaan ja rentoon 
meksikolaiseen tunnelmaan!
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Professorin mietteitä

Kätketyn aarteen jäljillä
Muutaman vuoden takainen Paolo Coelhon menestys-
romaani Alkemisti kertoo miehestä, joka lähti vaival-
loiselle matkalle löytääkseen aarteen. Perillä kaukana 
jossakin hän sai kuulla, että aarre oli kätkettynä paik-
kaan josta hän matkansa aloitti. Matkan varsinaiseksi 
tarkoitukseksi osoittautui siis paluu lähtöpisteeseen ja 
siellä jo alun perin olleen aarteen löytäminen.

Kertomus on viehättänyt miljoonia lukijoita ympäri 
maailmaa. Omien kotikontujen arvostamisesta kerto-
vaan tarinaan on helppo samaistua, asuipa millä maail-
man kolkalla tahansa. Jokainen matkalainen tietää, mi-
ten hyvä on palata takaisin kotiin. Väitän kuitenkin, että 
Colehon tarkoitus ei ole osoittaa, että matkailu auttaa 
arvostamaan kotia. Tarinan opetus on, että matkalle ei 
tarvitse lainkaan lähteä. Omalle takapihalle kätketty aar-
re on ilman matkaamistakin kenen tahansa ulottuvilla.

Tulkitaanpa Coelhon tarinaa seurakuntayhteyden nä-
kökulmasta. Monelle oma lähikirkko ja sen yhteydes-
sä kokoontuva seurakunta on rakas. Usein se on myös 
tavallisuuteen asti tuttu. Seurakunta voi olla kuin perhe, 
jossa kaikki tuntevat toisensa läpikotaisin. Vuosien ai-
kana oman papin lempiaiheet ja saarnaamisen maneerit 
ovat tulleet tutuiksi. Kuoro laulaa tutussa vireessä tut-
tuja sävelmiä. Seurakuntalaiset seisovat palveluksissa 
kutakuinkin vakiopaikoillaan. Kirkkokahveilla kerra-
taan moneen kertaan kuullut asiat. Kaikki on niin kuin 
ennenkin. Tylsääkö? Ei vaan loistavaa! Tällainen ase-
telma tarjoaa suurenmoisen mahdollisuuden seurakun-
tayhteyteen kätketyn aarteen etsimiseen.

Etsinnän voi aloittaa seuraavasti:  1) seuraavan ker-
ran kirkossa käydessäsi keskity kuuntelemaan kuoroa. 

Kuuntele jokainen sana ja yritä ymmärtää jokainen lau-
se (helposti nimittäin tulee kuunneltua laulua, mutta 
ei sanoja). 2) Sitä seuraavalla kerralla kuuntele papin 
saarna kuin kuulisit häntä ensi kertaa. Asennoidu kuu-
lemaasi kuin opetus olisi juuri sinulle osoitettu (helpos-
ti nimittäin unohtuu, että se on osoitettu juuri sinulle). 
3) Sitä seuraavalla kerralla yhdy sydämestäsi jokaiseen 
rukousanomukseen (helposti nimittäin unohtuu, että ke-
hotus ”taas ja taaskin” rukoilemiseen todella tarkoittaa 
jatkuvaa rukoukseen keskittymistä). 4) Sitä seuraavalla 
kerralla (kun kyseessä on liturgia), lue ajatuksella eh-
toolliseen valmistavat rukoukset kahtena kolmena ilta-
na ennen kirkkoon menoa. Kirkosta palattuasi lue kii-
tosrukoukset (asianmukainen ehtoolliselle valmistau-
tuminen unohtuu helposti. Vielä helpommin unohtuu 
siitä kiittäminen).

Veikkaan, että neljännen kohdan jälkeen etsijällä alkaa 
olla omakohtainen käsitys aarteen sijainnista: se sijait-
see sekä jokaisessa yksittäisessä sydämessä että jokai-
sen seurakuntayhteisön yhteisöllisessä olemuksessa. 
Siellä se odottaa löytäjäänsä. 

Pekka Metso
Teologian tohtori

Itä-Suomen yliopisto

www.pshv.fi 

PIISPANTALON KIRJALLISUUSPIIRI

Lokakuun kirjana 28.10. on Tove Janssonin 
”Näkymätön lapsi”, marraskuun teoksena 28.11.

äiti Ksenian kirjoittama ”Pyhä auttaja autuas Ksenia” ja 
tammikuussa 23.1. perehdytään Leo Tolstoin klassikkoon 

”Ivan Iljitin kuolema”.

Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja mainitut teokset 
kokoontumisen edellä lukeneet ovat tervetulleita piispan 
virka-asuntoon klo 18 osoitteessa Nummikatu 30 B 17.

 

18. ORTODOKSISET KIRKKOLAULUPÄIVÄT 
 

Tampereella 14.–16. marraskuuta 2014 
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Ortodoksisessa kirkossa pappeuden 
mysteerio on sama kaikkialla: piispat, 
papit ja diakonit. Eroja on byrokratias-
sa, seurakuntien rakenteissa ja pappien 
oikeuksissa. Eroavuutta löytyy myös 
hassujen hattujen, myssyjen ja hun-
tujen suhteen. Kyproksella on myös 
eräs erilainen käytännöllinen ratkai-
su Suomeen verrattuna. Vaikka peri-
aatteessa jokainen pappeuteen vihitty 
voikin ottaa ihmisiä vastaan synnin-
katumuksen mysteerioon, niin Kyp-
roksella pappi, tai pappismunkki voi 
olla hengellinen ohjaaja vain piispan 
siunauksella.

Hengellisessä elämässä 
edistyminen

Syynä tähän on hengellinen harkinta-
kyky, tai pikemminkin sen mahdolli-
nen puute. Eikä kyseessä ole ylem-
män teologisen koulutuksen puuttu-
minen, vaan papin edistyminen hen-
gellisessä elämässä. Esimerkiksi mei-
dän luostarissamme on pappismunk-
keja, jotka ovat kantaneet pappeuden 
sakramenttia jo yli 60 vuotta ja vain 
kahdella on oikeus toimia hengelli-

senä ohjaajana ja ottaa vastaan syn-
ninkatumuksen mysteerio.  Meillä on 
myös kaksi nuorempaa rippi-isää, jot-
ka lähestyvät pikkuhiljaa viidenkym-
menen vuoden ikää, ja he taas ovat 
toimineet rippi-isinä heti pappisvih-
kimyksen saatuaan. 

Kaikille ei käy luontaisesti ihmis-
ten kuunteleminen ja lohduttaminen, 
sekä heidän ohjaamisensa hengelli-
sessä elämässä. Kyproksella on jopa 
piispoja, jotka eivät ole milloinkaan 
ottaneet vastaan synninkatumukseen 
mysteeriota ja toimineet hengellisi-
nä ohjaajina!

Kirkon pitää opettaa

Sama periaate koskee myös opetus-
puheita. Vain ne, joilla on piispan siu-
naus, saavat saarnata kirkossa. Tämä 
on johtanut valitettavaan tilanteeseen. 
Saarnoja on vähän, tai ei ollenkaan. 
Joissakin seurakunnissa pidetään vain 
kaksi saarnaa: pyhän Johannes Krys-
ostomoksen pääsiäissaarna ja kylän 
praasniekkaopetus, piispan ollessa 
paikalla. Harvoissa seurakunnissa 

”kyläpapilla” on siunaus 
pitää opetuspuhetta. Jos 
on saatu joku vieraileva 
arkkimandriitta, tai teo-
logi puhumaan, niin ope-
tus tapahtuu ehtoollislau-
selman jälkeen, ennen eu-
karistiaan osallistumista, 
eikä heti evankeliumin 
jälkeen. 

Opetuksen puute aiheut-
taa monia hengellisiä on-
gelmia. Tietämättömyys 
on suurta uskon perus-
asioista, eri juhlien mer-
kityksestä, pyhien ihmis-

ten elämästä ja opetuksista, ja eten-
kin itse pyhän liturgian merkityksestä.

Vähäistä osallistumista 
ehtoolliseen

Ovatko harvat hengelliset ohjaajat sit-
ten työtaakan alla? Vastaus on: kyllä 
ja ei. Monet kyproslaiset osallistuvat 
jumalanpalveluksiin vain jos liturgi-
an lopussa on jonkun heidän sukulai-
sensa, tai tuttavansa muistopalvelus. 
Ehtoolliseen osallistuminen tapahtuu 
harvoin. Yleensä, joko ennen pääsiäis-
tä, Suurena lauantaina, aamulla (koska 
yöllä pitää räjäyttaa kirkon pihaa pa-
lasiksi ilotulitteilla ja mennä heti ko-
tiin “Kristus nousi kuolleista” -tropa-
rin jälkeen), tai Kristuksen syntymä-
juhlana. Ja muutamaa päivää ennen 
näitä juhlia on rippi-isälla aikamoinen 
työurakka edessään, aivan kuten jou-
lupukilla. Pitkät jonot rippi-isän keljan 
edessa iltamyöhään asti. Muina vuo-
denaikoina on suhteellisen hiljaista ja 
synninkatumuksen mysteerioon osal-
listuvat vain säännölliset kirkossakä-
vijät ja ehtoolliseen osallistujat.

Suomalaisten ortodoksien on osattava 
hyödyntää nämä osa-alueet seurakun-
nan elämästä. Teillä on mahdollisuus 
nauttia opetuspuheita ja mahdollisuu-
desta hengelliseen ohjaukseen, jonka 
voi halutessaan pyytää oman seura-
kunnan papilta.

Siunauksin 

Vasilios Kykkoslainen
Munkkidiakoni, Kypros

Apostolinen Kirkko muualla

Hengellisestä ohjauksesta 
Kyproksella
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Luottamusmiehen silmin

Kohti uutta suuntaa
Syyskauden 2014 alkaessa jäsenmäärältään pieni ja alu-
eeltaan varsin laaja seurakuntamme on jo varsin pitkään 
tiedostanut tulevan tilanteen – Kiuruveden ortodoksista 
seurakuntaa jo varsin pitkään (v.1979-) johtanut kirkko-
herra Antero Petsalo on jäämässä hyvin ansaitulle eläk-
keelle 2015 vuoden lopulla.

Samassa yhteydessä varsin laajalla alueella olevat seura-
kuntalaiset jäävät ilman omaa seurakuntaa. Rovasti Pet-
salon aktiivisuus ja seurakuntalaisista välittäminen oli rat-
kaisevaa yhteishengen luomisessa. Yhteishenkeä tarvit-
tiin suunnittelussa ja uuden rakentamisessa sekä vanho-
jen tilojen saneerauksessa. Ns. vapaaehtoistyön merkitys 
nousi omaan arvoonsa. Seurakunnan jäsenissä on eri alo-
jen ammattilaisia, joiden työpanos uusien tilojen suunnit-
telussa ja vanhojen tilojen saneerauksessa on ollut varsin 
merkittävää (muun muassa arkkitehti Pekka Taskinen).

Esimerkkinä hyvästä yhteishengestä voidaan pitää Kar-
voskylän rukoushuoneen uudistamista ja laajennusta, joka 
mahdollisti vihkimisen kirkoksi 06.07.2007 (Kristuksen 
kirkastumisen kirkko). Tässä yhteydessä on syytä muistaa 
sisarukset Aila ja Varpu Naumanen, jotka olivat hankkeen 
käynnistäjiä 1960-luvun alkupuolella. Kirkkojen ja ruko-
ushuoneitten isännöitsijät suorittavat kirkkoherran apuna 
arvokasta työtä. Vielä on mainittava Reisjärven kunnassa 
asuvan ja nykyään eläkkeellä olevan rovasti Kauko Mak-
kosen tuki ja apu kirkkoherralle.

Jäsenmäärältään pienessä seurakunnassa lähes kaikki tun-
tevat toisensa ja ns. yhteishenki auttaa asioiden hoidossa. 
Aloitteellisuus ja siihen olennaisesti kuuluva talkoohenki 
on auttanut monessakin asiassa. Rovasti Petsalon johta-
mista on viimeksi helpottanut kirkkolaulun uusi tuleminen. 

Eräänlaisena johdatuksena voidaan pitää Itä-Ukrainas-
ta Kalajokilaaksoon (Nivalaan) asettuneen musiikinopet-
taja Olena Mikhailovan pienen perheen jääminen seu-
rakuntalaiseksi. Kirkollisissa toimituksissa hyvin tärkeä 
kirkkolaulu koki uuden tulemisen erittäin kauniisti laula-
van Olenan johdolla.

Ajan myötä on ollut havaittavissa myös kävijämäärän kas-
vua kirkollisissa toimituksissa. Samanaikaisesti varsinkin 
Karvoskylän kirkkokuoro on saanut merkittävän vahvis-
tuksen, kun Toholammilla asuva Martti Malinen aina 
mahdollisuuksien mukaan osallistuu seurakunnan järjes-
tämiin toimituksiin.

Kalajokilaakson Tiistaiseuran, jonka puheenjohtajana 
toimin varsin pitkään, toimesta suoritimme ns. pyhiin-
vaellusmatkoja  eri puolille Karjalaa Valkealta mereltä  
(Solovetsk)-Laatokka ja Suomenlahti (Viron puolelta). 
Luonnollisesti Heinäveden Valamo ja Lintula tulivat tu-
tuiksi. Kaikilla edellämainituilla matkoilla ns. hengellise-
nä johtajana toimi kirkkoherra ja matkanjohtajana allekir-
joittanut. Matkoille osallistui aina n. 35-45 henkilöä. Joka 
paikassa olimme tervetulleita ja toivottiin uusintakäyntiä.

Näin lopuksi voin todeta, että pieni seurakuntamme kau-
niine kirkkoineen ja rukoushuoneineen on herättänyt kiin-
nostusta, ja vierailijoita on käynyt mm. eri virastoista myös 
Karvoskylän kirkossa. Kirkkoherra Antero Petsalon suo-
rittama pieni palvelushetki on aina ollut erittäin pidetty ja 
arvostettu vierailijoitten mielestä.

Seurakuntalaiset jäävät odottamaan tulevaa ja se on to-
dettava jo tässä vaiheessa, että siteitten katkeaminen tut-
tuun ja turvalliseen yhteisöön herättää aina levottomuutta.
Kaikille niin tutun ja turvalliseksi koetun hengellisen joh-
tajan poistuminen ansaitulle eläkkeelle 36 virkavuoden jäl-
keen jättää eräänlaisen tyhjiön seurakuntaelämään.

Se on vielä selvittämättä, miten 
palvelut tulevaisuudessa järjesty-
vät. Yleinen pelko on, että täällä 
laita-alueilla voimme jäädä ”lap-
sipuolen osaan”.

Oleg Merioja
Kiuruveden seurakunta-

neuvoston varapuheenjohtajaKeräyslupa: 2020/2013/3595. 
Keräyslupa on voimassa 1.1.2014–31.12.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat 
käytetään kansainväliseen työhön aineellisen hädän lievittämiseksi ja ihmisten perustarpeiden varmistamiseksi.

ORTODOKSISEN KIRKON 

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

JA LÄHETYSTYÖ 

 Tee lahjoitus Filantropian 
koulupankkiin FI63 5480 0520 0164, 

 viite 12292
 Anna lahjaksi koulureppu 
osoitteessa www.toivonlahja.fi 

 Haasta mukaan ystävä tai 
seurakunnan toimintapiiri

OSALLISTU!

Koulunkäynti on kaikkien lasten ja 
nuorten oikeus. Filantropia välittää 
tukea lukiolaisten koulumaksuihin 
Keniassa ja Tansaniassa paikallisten 
ortodoksisten kirkkojen kautta.
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Ikuinen muisto

Helena Elina Semenoff, os. Fo-
fanoff, syntyi Petsamon Suonikyläs-
sä 29.3.1924. Talvisodan evakossa ol-
tiin Tervolan Koivussa, mutta sieltä 
palattiin vielä Suonikylään välirauhan 
aikana. Jatkosodan evakkoon lähdet-
tiin syyskuussa 1944. Evakkomatkan 
alkutaipaleella Nellimissä Elina avi-
oitui suonikyläläisen poromiehen Pie-
tari Semenoffi n kanssa. Lapinsodan 
jälkeen nuori perhe palasi pohjoiseen 
asuen tilapäisasutuksen aikaan Lutto-
joen Oskarinkoskella. Sieltä muutet-
tiin Inarijärven pohjoispuolelle Kirak-
kajärvelle maaliskuussa 1949. Aviolii-
tosta syntyi kaikkiaan 8 lasta. Vasta 
reilu vuosikymmen Sevettijärven alu-
eelle muuton jälkeen saatiin vaatima-
ton polkutieyhteys Kaamasesta Norjan 
rajalle Näätämöön. Pitkät etäisyydet 
ja huonot kulkuyhteydet vaikeuttivat 
monin tavoin alkuaikojen elämää uu-

della kotipaikalla. Kirakkajärvellä vie-
tettiin tyypillistä poronhoitaja-kalas-
taja-perheen elämää Elinan vastates-
sa kodin monista tehtävistä sekä las-
tenhoidosta ja kasvatuksesta. 

Elina Semenoff muistetaan merkittä-
vänä kulttuurin ja perinteiden taitajana 
kolttasaamelaisten keskuudessa. Hän 
oli kolttasaamelaisen joiun –leudd’in 
taitajana ja on merkittävällä taval-
la siirtänyt kolttien käsityöperinnet-
tä nuoremmalle polvelle. Suuren per-
heen kasvattajana ja äitinä Elinalle on 
myönnetty Pyhän Karitsan Ritarikun-
nan risti vuonna 2009. Nuoren polven 
kolttasaamelaisyhdistys  myönsi He-
lena Elina Semenoffi lle Vuoden 2008 
kolttasaamelainen –arvon tunnustuk-
sena hänen elämäntyöstään.  

Irja Jefremoff 

Helena Elina Semenoff 1924-2014

Kemissä, Laitakarin saaressa synty-
nyt Aleksi Suistio oli periaatteen mies, 
joka suuresti kunnioitti Jumalaa ja la-
kia. Kirkko oli hänelle kaikki kaikes-
sa. Vuonna 1952 Aleksi Suistio ohjasi 
kemiläisiä ikätovereitaan oikealle tiel-
le, pyhäkouluun. Hän johdatteli myös 
monena kesänä nuorisojoukon Keite-
leen Hiekkaan, Konevitsan Luostariin. 
Kemin Laitakarissa toimi myös aktii-
vinen Tiistaiseura, jossa Aleksikin oli 
mukana vanhempiensa kanssa. 1950 
luvun lopulla hän oli järjestelemässä 
Ortodoksisten nuorten liiton kerhoil-
toja, sekä arkkipiispa Hermannin vie-
railua Laitakarin saarelle. Aleksi vai-
kutti Oulun ortodoksisen seurakunnan 
luottamustoimihenkilönä myös pyhän 
Johannes Kastajan syntymän kirkon 

rakentamiseen Kemissä. 

Aleksi Suistion haavena oli saada Ke-
missä sijaitseva Laitakarin saaren sa-
hayhdyskunta näkyväksi tulevia su-
kupolvia varten. Ohjaamiensa nuor-
ten kanssa, jotka olivat jo eläkeläisiä, 
rakentui sahamiljöötä esittävä pienois-
malli. Sitä täydensivät Aleksin maa-
laamat upeat taulut. Monta vuotta kes-
tänyt hanke valmistui ja Aleksin haa-
ve toteutui. 
Työuransa Aleksi teki niin Pohjolan 
Sanomissa, kuin yrittäjänä kirjapai-
noalalla. Alan kilpailun kovetessa hän 
siirtyi Veitsiluoto Oy:n palvelukseen. 

Martti Takalo

Muistokirjoitukset ovat lyhennelmiä. Alkuperäiset ovat luettavissa Paimen-Sanomien internet-sivuilla. 

Toimitus julkaisee nekrologeja, mikäli saa siihen lähiomaisilta kirjallisen luvan.  Lehti noudattaa Suomen ortodoksisen 

kirkon antamaa yleisohjetta, joka perustuu henkilötietolakiin.  

Aleksi Suistio 1925 - 2014
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Säätiön vuoden 2014 suurin apuraha, 
2.500 euroa, on maineikkaan ortodok-
sisen  Kamarikuoro Krysostomoksen 
konserttimatkalle Ouluun. Konsertti 
toteutuu 27. syyskuuta. Kuoro laulaa  
myöskin liturgiassa Oulun katedraa-
lissa seuraavana päivänä.

Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
kanttori Heikki Hattunen ja pianisti 
Ville Hautakangas saavat 1.500 eu-
ron apurahan lied – konsertin järjes-
tämiseen Oulussa tammikuussa 2015.

Ortodoksi.net – sivuston perustanut 
ja vuosia ylläpitänyt opettaja Pet-
ja Pyykkönen Lappeenrannasta saa 
1.600 euroa tarvitsemansa tietokoneen 
ja ohjelmiston hankintaan. Ko. sivusto 
on kaikille tarjolla olevan yleisen si-
sältönsä  lisäksi tarjonnut auliisti pal-
veluksiaan myös Oulun hiippakunnan 
asioille ja Paimensanomille.

Fil. yo Sandra Still saa 1.000 euroa 
pro gradu – tutkielmaan aiheesta Ou-
lun ortodoksinen seurakunta 1950 
– 2000. Rovasti Rauno Pietarisen 
suunnittelema Ivalon kolttien 5-6 hen-
gen matka  Alaskaan tutustumaan sikä-
läisten ortodoksisten alkuperäisheimo-
jen elämään saa toteutuessaan myös 
1.000 euron apurahan. Sama summa 
on myönnetty myös Kiuruveden ort. 

seurakunnan Pyhäsalmen tsasounan 
peruskorjauksen kuluihin.

Naistrio Anna Markoff, Helena Mat-
si ja Marja-Stina Pesonen saavat 650 
euroa suunnittelemiensa kirkkolaulu-
tapahtumien järjestämiseen Ylä-La-
pin alueella. Kansalaisopiston opet-
taja ja uskonnonopettaja Irina Trifo-
nova järjestää maahanmuuttajalapsien 
pyhiinvaellusmatkan Valamoon. Han-
ketta tuetaan 400 eurolla. Valokuvaaja 
Dimi Doukaksen suunnittelema valo-
kuvateos kaikista Suomen tsasounista 
saa teoksen valmistuttua 300 euroa. 

Apuraha-anomuksia tuli säätiölle 15 
kappaletta. Varojen puutteen tai muun 
syyn vuoksi viidessä ei voitu tehdä 
myönteistä päätöstä.

Jaettavien apurahojen kokonaissuu-
ruus oli 9.950 euroa. 

Tunnustuspalkinto 
Rovaniemelle

Säätiön anomuksetta myönnettävän 
1.000 euron tunnustuspalkinnon saaja 
on rehtori Inkeri Peuna Rovaniemel-
tä. Hänen ansioikseen katsottiin poik-
keuksellisen laaja-alainen ja pitkäai-
kainen aktiivisuutensa ja ahkeruuten-
sa  seurakunnan erilaisten tapahtumi-

en ja matkojen järjestämisessä. Sää-
tiön asiamies luovutti palkinnon Peu-
nalle Rovaniemellä 25.5. pidetyn li-
turgian jälkeen.  

Säätiön hallinto

Apurahoista päättää vuosittain sääti-
ön hallitus. Sen puheenjohtaja on fi l.
tri Ahti Pyörnilä. Kevään kokoukses-
sa hallitukseen kuului vielä kirkkoher-
ra Viatcheslav Skopets, jonka tilal-
le hallintoneuvosto valitsi poismuu-
ton vuoksi kirkkoherra Marko Pat-
rosen. Kolmas jäsen on tekn. lis. Ari 
Tuutti. Kaikkien yhteinen varahenki-
lö on asiamies, kirjapainoneuvos Sep-
po Maskonen.

Tunnustuspalkinnosta tekee päätöksen 
säätiön hallintoneuvosto. Sitä johtaa 
toistaiseksi varapuheenjohta, erikois-
lääkäri Martti Hiltunen. Myös säätiö 
odottaa hiippakunnan uuden vakinai-
sen piispan valintaa, sillä perinteisesti 
hän on aina toiminut hallintoneuvos-
ton puheenjohtajana.

Säätiön varat ovat peräisin testament-
tilahjoituksista sekä niiden sijoittamis-
tuotoista.

Seppo Maskonen
Säätiön asiamies

Hiippakuntasäätiö jakoi apurahoja

Itä-Suomen yliopiston, Joensuun kam-
puksen vuoden 2014 opettajaksi valit-
tiin ortodoksisen käytännöllisen teo-
logian lehtori, rovasti Jarmo Hakka-
rainen. Tunnustuspalkinto julkistet-
tiin Joensuun kampuksen avajaisis-
sa 3.9.2014. Rovasti Jarmo Hakkarai-
nen tunnetaan laajasta Bysantin kir-
kon historiaa ja teologiaa koskevasta 
kirjallisesta tuotannostaan.  Hän on 
opettanut ortodoksista teologiaa vuo-
desta 1988, Joensuun ja Itä-Suomen 
yliopistoissa. Lehtori Hakkarainen on 
Joensuun kampuksen viides palkittu 
opettaja. 

Rovasti Jarmo Hakkarainen Joensuun 
yliopistokampuksen vuoden 2014 opettajaksi
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Ǩeʹddpispp Pekka Särkiö noo-
ri kueʹhtt eeʹjj mââiårra tuâjj-joouk, 
koon tuâjjan leäi tuåimted Sääl-
dat psalmmǩeeʹrj Lääʹddjânnmest 
mainstum sääʹmǩiõlid. Tõnt ko 
nuõrttsääʹmǩiõl mainsteei lie or-
todooks, psalmmǩeeʹrjest šõõddi 
ekumeenlaž.

Psa lmmǩee ʹ r j  vää ʹ lde t  õnnu 
ekumeenlaž sluuʹžvest, kååʹtt lij 
2.10.2014 Aanar sääʹmceerkvest. 
Ǩe e ʹ r j e s t  l i e  3 2  p s a l m m â d 
tâ ʹvvsää ʹmǩ iõ ʹ l le ,  25 psalm-

mâd aanarsää ʹmǩ iõ ʹ l le  da 30 
ceerkavlaul lʼ jed da mo ʹ l idva 
nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Ǩeeʹrjest lie 
še evaŋkelʼlaž-luterlaž ceerkav 
äʹrbbvuõđ mieʹlddlaž moʹlidvapoodd 
da tee´kst Biblijast.

Psalmmǩeeʹrjest lij ǩeeʹrjtum, mäʹhtt 
tueʹles- da jeäʹǩǩesmoʹlidvapooddid 
vueiʹtet ââʹnned ortodokslaž ceerkav 
äʹrbbvuõđ mieʹlddsânji teʹl-i, ko papp 
ij leäkku mieʹldd. Nåkam vuäʹppõõzz 
jie leäkku ouddâl õlsmtâttam. Kajaa-
ni-gåårad ortodokslaž sieʹbrrkååʹdd 

vuõssmõspapp, eʹčč Andreas Larik-
ka raaji moʹlidvapoddvuäʹppõõzz.

Psalmmǩerjja rauʹǩǩeš ouddsaaǥǥid 
nuʹtt ǩeʹddpispp Pekka Särkiöst 
ko Kaʹrjjel da obb Lääʹddjânnam 
a a ʹ r h e l p i s p p  L e e u ʹ ǩ e s t . 
Psalmmǩe ʹrjjtuâjj-jooukâst lie 
leämmaž ǩeʹddaarhlaž Jouni Parvi-
ainen, sääʹmtuâi piisar Erva Niitty-
vuopio di väʹlddpiisar Karoliina Hof-
mann.

Jouni Parviainen

Sääʹmǩiõllsaž Sääldat ekumeenlaž 
psalmmǩeʹrjj iʹlmstââvv

Saamenkielinen Sotilaan ekumeeninen 
virsikirja valmistumassa

Kenttäpiispa Pekka Särkiö asetti kak-
si vuotta sitten työryhmän toimitta-
maan Sotilaan virsikirjan Suomessa 
puhuttaville saamen kielille. Koska 
koltansaamen puhujat ovat ortodok-
seja, virsikirjasta tehtiin ekumeeninen.

Virsikirja on tarkoitus ottaa käyttöön 
ekumeenisessa jumalanpalveluksessa, 
joka pidetään 2.10.2014 Inarin saa-
melaiskirkossa. Kirjassa on 32 virt-
tä pohjoissaamen kielellä, inarinsaa-

meksi on 25 virttä ja koltansaameksi 
on 30 kirkkoveisua ja rukousta. Mu-
kana on myös evankelis-luterilaisen 
kirkon perinteen mukaisia rukoushet-
kiä ja kohtia Raamatusta.
Virsikirjassa on kerrottu, kuinka 
aamu- ja iltarukous voidaan toteuttaa 
ortodoksisen kirkon perinteen mukai-
sesti silloinkin, kun pappi ei ole pai-
kalla. Sellaista ohjetta ei ole ennen jul-
kaistu. Rukoushetken muodosti Ka-
jaanin ortodoksisen seurakunnan kirk-

koherra, isä Andreas Larikka.

Virsikirjaan on pyydetty esipuhe 
sekä kenttäpiispa Pekka Särkiöltä 
että Karjalan ja koko Suomen arkki-
piispa Leolta. Virsikirjatyöryhmässä 
ovat olleet kenttärovasti Jouni Par-
viainen, saamelaistyön sihteeri Erva 
Niittyvuopio sekä pääsihteeri Karo-
liina Hofmann.

Jouni Parviainen

Kainuun prikaatin ortodoksinen valatilaisuus 7.2.2014.
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Kajaanin seurakunta

Paimen-Sanomat kutsuu seurakuntalaisia osallisuu-
teen. Tämän numeron myötä osallisuuteen Jumalan-
synnyttäjän suojeluksen juhlasta aina suuren paaston 
alkuun asti. Kyseessä on kutsu Jumalan valtakunnan 
illattomaan päivään, osallisuuteen Kristuksen lahjas-
ta. 

Kuluvan vuoden parhaisiin hengellisten eväiden vä-
littäjiin kuuluu eittämättä Joensuun piispa Aleksin 
(1941-1984) opetuspuheista koottu teos Usko – elä-
män voima.  Edesmenneen esipaimenen ääni kutsuu 
juuri tuohon osallisuuteen. 

23. helluntainjälkeisen sunnuntain opetuspuhees-
saan piispa  Aleksi kertoo, että pyhäkkö – olkoon se 
suuri katedraali tai pieni rukoushuone – on meille 
se paikka, jossa me olemme monella tavalla koske-
tuksessa Jumalan pyhyyden kanssa. Tämän Jumalan 
pyhittävään ja pelastavaan armoon tapahtuvan kos-

ketuksen huipentumana on pyhä ehtoollinen, pyhä 
eukaristia, jonka Herra on säätänyt meille pelastusta, 
parannusta ja syntiemme anteeksiantamista varten. 
Evankeliumikertomuksen sairaan, mutta terveeksi 
tulleen naisen tavoin ovat monet saaneet pyhäkössä 
kuulla sydämessään Kris-
tuksen äänen: ”Uskosi on 
sinut pelastanut, mene rau-
haan.” (Luuk. 8:48)

Olkoon tämä kirkkoherran 
tervehdys tervetulotoivo-
tus kaikille seurakuntalai-
sille ja kirkkomme ystävil-
le kutsu tulla ”maistamaan 
ja katsomaan kuinka Herra 
on hyvä.”   

Andreas Larikka

Kirkkoherran tervehdys

Kutsu osallisuuteen

Väinämöisenkatu 29, 87100 Kajaani, sähköposti kajaani@ort.fi  
Kirkkoherranvirasto on avoinna ti ja to klo 9-12 ja 13-15 puh. (08) 633 030

Kirkkoherra Andreas Larikka p. (08) 633 0310 tai 045 116 7766

Toinen pappi Kauko Ivanoff  p. 0400 275 111

Kanttorin tehtävien hoitaja Hannakaisa Mönttinen p. 045 873 6889 

Kanslianhoitaja Reijo Marjomaa p.(08) 633 030 tai 040 848 5380

KAJAANIN 
SEURAKUNTA

Kirkkoherra Andreas Larikka vedenpyhityksessä Lasari Muromalaisen tsasounan juhlassa Kajaanissa 31.8.2014 
Tsasounan vihkimisestä on kulunut kaksi vuotta. Jatkossakin Kajaanin tsasounan juhlaa on päätetty viettää elo-
kuun viimeisessä viikontaitteessa.
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Reijo Marjomaa sai pappisvihkimyk-
sen 1.6.2014 Kajaanin Kristuksen kir-
kastumisen kirkossa. Vihkimisen toi-
mitti KS Joensuun piispa Arseni. Pas-
tori Marjomaa palveli Puolustusvoi-
missa 28 vuotta ja viimeksi Pääesi-
kunnassa Kajaanin Tutkintatoimis-
ton päällikkönä 17 vuotta . Sotilasar-
voltaan hän on kapteeni. Reijo Marjo-
maa avioitui Raakel os. Jerosen kans-
sa vuonna 2006. Ennen papiksi vihki-
mistään hän on toiminut Kajaanin kir-
kon isännöitsijänä, alttaripalvelijana, 
kellonsoittajana, laulajana, lukijana ja 
diakonina. Nyt hän palvelee kirkkoa ja 
seurakuntaa pappina ja kanslianhoita-
jana. Seurakuntalaiset ovat rakkaudel-
la tukeneet ja ottaneet vastaan pasto-
ri Reijo Marjomaan. Sinulle, kanssa-
palvelija ja rukoilija sekä rippilapse-
ni, monia Jumalan siunaamia vuosia.

Rovasti Kauko Ivanoff

Reijo Marjomaa papiksi
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Kirkkoherra Andreas Larikka ve-
denpyhityksessä Kuivajärven Py-
hän Nikolaoksen tsasounan juhlas-
sa 6.7.2014

Seurakuntalaisten osaamista käytetään kirkon työhön 
monipuolisen vapaaehtoistyön kautta. Tämä koskee mah-
dollisuuksien mukaan niin vanhuspalvelua, yhteydenpi-
toa passiivisiin seurakuntalaisiin kuin jopa alueiden ja 
rakennusten kunnossapitoakin. Merkittävän vapaaeh-
toistyön foorumin muodostavat Kajaanin ja Sotkamon 
tiistaiseurat, jotka toimivat seurakuntalaisten keskinäi-
sen yhteydenpidon ja yhteisöllisyyden ylläpitäjinä sekä 
osallistuvat käytännön palvelutyöhön seurakunnallisten 
tapahtumien ja juhlien järjestämisessä. 

Diakoniatyön käytännön vastuu on paljolti seurakunnan 
papiston ja muiden työntekijöiden harteilla. Lisäksi on 

pantava iloiten merkille useiden seurakuntalaisten pal-
katon työ erityisesti vanhustyössä. Tärkeää onkin, että 
on ihmisiä, jotka kirkon uskosta ja kristillisestä vakau-
muksesta käsin palvelevat motiivinaan rakkaus Jumalaan 
ja lähimmäisrakkaus. Seurakunnalla on diakonia-avus-
tuksiin pienehkö määräraha, jota on saapuneiden pyyn-
töjen mukaan harkiten käytetty. Seurakunnan papiston 
läsnäolosta Kajaanin työttömien yhdistyksen tilaisuuk-
sissa on saatu runsaasti myönteistä palautetta. Seurakun-
nan papit ja useat vapaaehtoiset vierailevat varsin sään-
nöllisesti palvelukodeissa ja sairaaloissa.

Kirkkoherra Andreas Larikka

Diakoniatyö
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Kajaanin seurakunta       

Kajaanin ortodoksinen kirkkokuoro teki matkan Pietariin 
31.7.-4.8.2014 kokeneen Venäjän matkaajan Matti Tik-
kusen johdolla. Matkan aikana tutustuttiin Pietarin nähtä-
vyyksiin ja historiaan asiantuntevan Eero Moilasen joh-
dolla, joka toimi myös linja-auton kuljettajana. Pietaris-
sa käytiin mm. Smolenskin hautausmaalla Pyhän Ksenia 
Pietarilaisen hautakappelissa. Autuas Ksenia on yksi tär-
keimmistä pyhiinvaelluskohteista Pietarissa ja sen huoma-
si pitkästä jonosta hänen haudallaan. Monet haudalla ru-
koilleet ovat kokeneet myöhemmin parantumisia sairauk-

sistaan ja vapautumisia huolistaan ja murheistaan.  Sun-
nuntaina 3.8. toimitetussa liturgiassa kuoro sai tilaisuu-
den laulaa kanttori Kaisa Mönttisen johdolla Jumalan-
synnyttäjän Feodorovin ikonille pyhitetyssä katedraalis-
sa. Sekä kuoro, että matkan pappina toiminut Reijo Mar-
jomaa saivat lämpimän vastaanoton. Matkan ennakkojär-
jestelyistä kiitokset esipaimenellemme  piispa Arsenille, 
joka oli etukäteen yhteydessä Pietariin. Siellä on paljon 
nähtävää ja koettavaa, joten neljän päivän matka oli ko-
vin lyhyt. Monelle jäikin haave palata paremmalla ajalla.

Kirkkokuoro pyhiinvaellusmatkalla Pietarissa
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AKauko Ivanoff valmistui kanttoriksi Kuopion pappisse-
minaarista vuonna 1981. Samana vuonna hänet valittiin 
Haminan seurakunnan kanttoriksi. Arkkipiispa Paavali 
antoi kanttori Kaukolle siunauksen luvan lukea ja tenttiä 
teologisia aineita Kuopion pappisseminaarissa.

Helsingin metropoliitta Tiihon vihki Kauko Ivanoffi n dia-
koniksi Haminan Pietarin ja Paavalin kirkossa 29.6.1989. 
Kanttorin ja diakonin tehtävien ohella hän opetti uskon-
toa Kouvolassa, Haminassa, Valkealassa, Vehkalahdella 
ja Myllykoskella 14 vuoden ajan.

Vuonna 1995 Oulun metropoliitta Leo vihki diakoni Kau-
ko Ivanoffi n papiksi Kristuksen kirkastumisen kirkossa 
Kajaanissa. Hän toimi 15 vuotta matkapappina Kainuussa 
huolehtien myös uskonnon opetuksesta Suomussalmella 
ja muutaman vuoden Kuhmossa. Hän sai rovastin arvon 
marraskuussa 2009. Matkapapin toimen siirryttyä Pohjan-
maalle hän on toiminut vuoden 2010 alusta Kajaanin seu-
rakunnan toisena pappina asuen Kuhmossa yhdessä Ritva 
puolison kanssa. Monia armorikkaita vuosia!

Rovasti Kauko Ivanoff 25 vuotta kleeruksessa
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 Toimintakalenteri

KAJAANI 
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 

KIRKKO 
KIRKKOKATU 17 KAJAANI

Isännöitsijä Markku Mustonen p.0503847222

La 27.9. klo 17 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia
La 4.10. klo 17 vigilia
Su 5.10 klo 10 liturgia
La 18.10. klo 17 vigilia
Su 19.10. klo 10 liturgia
La 25.10. klo 17 vigilia
Su 26.10 klo 10 liturgia
La 8.11. klo 17 vigilia
Su 9.11. klo 10 liturgia
Pe 21.11. klo 10 liturgia
La 22.11. klo 17 vigilia
La 6.12. klo 10 liturgia
La 13.12. klo 17 vigilia
Su 14.12. klo 10 liturgia
La 20.12. klo 17 sävelhartaus
Su 21.12. klo 10 liturgia
Ke 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus
To 25.12. klo 9 aamupalvelus
To 25.12. klo 10 liturgia
Ke 31.12. klo 22 liturgia
Ma 5.1. klo 17 vigilia
Ti 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys
La 10.1. klo 17 vigilia
Su 11.1. klo 10 liturgia
La 24.1. klo 17 ehtoopalvelus ja ekumeeni-
nen ilta
Su 25.1. klo 10 liturgia
To 29.1. klo 9 liturgia
La 31.1. klo 17 vigilia
Su 1.2. klo 10 liturgia
La 7.2. klo 17 vigilia
Su 8.2. klo 10 liturgia
La 14.2. klo 17 vigilia
Su 15.2. klo 10 liturgia
Su 15.2. klo 17 suuri ehtoopalvelus

LASARI MUROMALAISEN 

TSASOUNA
KIRKKOAHONTIE 461 KAJAANI

Isännöitsijä Reijo Marjomaa p. 040 848 5380

La 25.10. klo 15 yhteinen muistopalvelus
La 20.12. klo 14 yhteinen muistopalvelus

SOTKAMO 
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 

SUOJELUKSEN KIRKKO
RAUHANTIE 13 SOTKAMO

Isännöitsijä Andra Aldea-Löppönen 
puh. 044 202 7401

Ti 30.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Ke 1.10. klo 10 liturgia vedenpyhitys ja ris-
tisaatto
La 1.11. klo 17 ehtoopalvelus ja yhteinen 
muistopalvelus
Su 2.11. klo 10 liturgia
Su 30.11. klo 10 liturgia
Pe 26.12. klo 10 liturgia
Ti 6.1. klo 17 ehtoopalvelus

La 17.1. klo 17 vigilia
Su 18.1. klo 10 liturgia
Ma 2.2. klo 10 liturgia

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
KOULUKATU 47 KUHMO

Isännöitsijä Ritva Ivanoff  p. 0400 275 111

Su 28.9. klo 10 liturgia
Ke 1.10. klo 10 liturgia
La 4.10 klo 17 ehtoopalvelus 
La 11.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 19.10. klo 10 liturgia 
Su 26.10. klo 10 liturgia
Pe 31.10. klo 17 suuri ehtoopalvelus
La 1.11. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja ris-
tisaatto
La 15.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 16.11. klo 10 liturgia
Su 23.11. klo 10 liturgia
Su 30.11. klo 10 liturgia
Ke 24.12. klo 23 aamupalvelus ja liturgia
La 10.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 17.1. klo 17 ehtoopalvelus
Su 18.1. klo 10 liturgia
La 31.1. klo 17 ehtoopalvelus
Su 1.2. klo 10 liturgia
Ma 2.2. klo 10 liturgia
Su 15.2. klo 17 suuri ehtoopalvelus

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
KESKUSKATU 1 SUOMUSSALMI

Isännöitsijä Matti Vainio puh. 050 462 2129

Su 5.10 klo 10 liturgia
Su 2.11. klo 10 liturgia
Pe 21.11. klo 10 liturgia
Su 14.12. klo 10 liturgia
Su 11.1. klo 10 liturgia
Su 8.2. klo 10 liturgia

PYHÄN NIKOLAOKSEN 

RUKOUSHUONE
KUIVAJÄRVENTIE 196 KUIVAJÄRVI

Isännöitsijä Jyrki Huovinen puh. 0400 284 711

Su 12.10. klo 10 liturgia
Su 9.11. klo 10 liturgia
Pe 5.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 6.12. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja ris-
tisaatto
Ke 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus
Su 15.2. klo 10 liturgia

PALTAMO

Su 23.11. klo 10 liturgia

Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toiminta-
tiedot paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

KAJAANIN SEURAKUNNAN 
KERHOTOIMINTA 2014-2015

KAJAANIN LASTEN- JA NUORTEN 

KERHOT 
 Kerhon kokoontumisista tiedotetaan paikal-
lislehdissä ja ilmoitustauluilla. 

SOTKAMON LASTEN- JA 

NUORTENKERHO
Sotkamon lasten- ja nuortenkerho kokoon-
tuu sunnuntaisin klo 16:00-17:30 vuorovii-
koin Sotkamon ev. lut. talossa  takkahuonees-
sa (Kainuuntie 39) ja Vuokatin nuorisotalossa 
(Kuikkalamentie 1). Kerho on suunnattu vau-
voille, lapsille ja nuorille 18 v. saakka. Alle kou-
luikäiset ovat tervetullut vanhempien kans-
sa. Kerhossa on hengellisiä aiheita, liikuntaa, 
pelejä ja luovaa toimintaa. Lisää tietoja an-
taa Andra Aldea-Löpponen 044 202 7401.

Piispa Arseni vedenpyhityksessä Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kir-
kon juhlassa 5.8.2014. Palveluksiin osallistuivat myös Pohjois-Suomen or-
todoksiset varusmiehet.
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  Kiuruveden seurakunta       

Seurakuntamme on elävä ja aktiivinen. Siitä kertoo 
kuluneen kesän monenlainen talkootyö Kiuruveden 
kirkossa, Pyhäsalmen tsasounassa ja Haapavedellä, 
Kytökylän tsasounassa. Myös seurakunnan historia-
kirjan julkaisutyö on aktivoinut suuren joukon luotta-
mushenkilöitä ja muita kirkkoa lähellä olevia ihmisiä 
tutkimaan talkoohengessä yhteistä menneisyyttämme, 
kokoamaan historiatietoja seurakunnan eri toiminta-
muodoista, temppeleistä ja etsimään kuvia tapahtu-
mista ym. 

Kiuruveden Pyhän Nikolaoksen kirkossa ikonimaa-
larit piispa Arseni ja Jyrki Pouta Jyväskylästä jat-
koivat alttarin seinämaalausten tekoa. He aloittivat 
tämän työn yli kolmekymmentä vuotta sitten. He oli-
vat silloin pappisseminaarin opiskelijoita. Sain jatkaa 
tätä työtä silloin aikoinaan ja maalasin piispoja, sekä 
muita ikonihahmoja täydentämään apsis seinää. Ikonit 
jäivät osittain kesken monista eri syistä. Maalaustyöni 
jatkui kirkkosalin puolelle. Esipaimen tarjoutui Jyrkin 
kanssa talkootyönä jatkamaan seinämaalausten tekoa. 

Ikonimaalarit tekivät pitkiä työpäiviä ja hyvää taido-
kasta tulosta syntyi. Nyt ikonihahmot ovat valmiit ja 
heidän maalautyönsä jatkunee ensi kesänä kirkonpuo-
lella korkealla katon rajassa. Me kaikki, koko seura-
kunta, olemme suuresti kiitollisia isä esipaimenelle ja 
Jyrkille tästä arvokkasta talkootyöstä. Tämä heidän 
uhrautuva työnsä on hyvä esimerkki meille kaikille 
talkootyön tärkeydestä pienen seurakunnan elämässä.

Pyhäsalmen pyhän profeetta Eliaan tsaouna sai kesäl-
lä uuden puhtaan maalin puu ja rauta aitaan. Tämän 
työn teki suuri talkooporukka tsasounan isännöitsijän 
Marja-Leena Maksimaisen innoittamana. Monen-
laisia työvaiheita joutuu jokainen talkoolainen opette-
lemaan, ennen kuin tällainen suuri projekti on valmis. 
Seurakuntamme lausuu suuren kiitoksen tästä talkoo-
hengessä tehdystä työstä. 

Kytökylän Neitsyt Marian syntymän tsasouna Haapa-
vedellä on saanut odottaa lämmöneristystä, ulkopin-
nan puhdistusta ja uudelleen maalausta, sisäseinien  

panelointia, sähkötöiden uusimista ym. vuosi kymme-
niä. Nyt isännöitsijä Pekka Hytösen innoittamana ja 
arkkitehti Pekka Taskisen suunnitelmilla talkoopo-
rukka teki tsasounan uudistustyöt valmiiksi. Talkoo-
työn arvo on mittaamaton. Vapaaehtoisten apuvoimien 
uhrautuvaisuus pitkäjännitteisessä työssä ansaitsee 
meidän kaikkien suuren kiitoksen ja ihailun.  

Talkoota on tehty seurakunnassamme vuosikymme-
niä. Näin Kristuksen kirkosta on tullut meille kaikille 
meidän oma ja rakas hengellinen koti. Kun uhraudum-
me, annamme omasta ajasta ja omilla taidoilla ja mah-
dollisuuksilla palvelemme kirkkoa seurakuntatyön eri 
osa-alueilla. Me voimme tehdä pienessä ja köyhässä 
seurakunnassa suuria tekoja. Seurakuntamme ei olisi 
voinut toimia itsenäisenä näin kauan ilman seurakun-
talaisten aktiivisuutta palvella pyyteettömästi kirkkoa.

Meillä ei ole ollut kanttoria yli kahteenkymmeneen 
vuoteen. Monet seurakuntalaiset, mm. eläkeellä olevat 
kanttorit, kuorolaiset ym. laulutaitoiset ovat hoitaneet 
lukijan ja laulajan tehtävät palveluksissa. Tästä olen ja 
koko seurakuntamme on hyvin kiitollinen kaikille teil-
le.  Samoin luottamushenkilöt, kerhojen ja tiistaiseu-
rojen vetäjät, diakonia- ja lähetystyötoimikkunan 
jäsenet ja yhteys-
henkilöt ym. saavat 
osakseen meidän 
kaikkien kiitolli-
suuden. Toivon, 
että tällä samalla 
Kristuksen kirkkoa 
rakastavalla tavalla 
voimme jatkaa tule-
van talven yhteistä 
työtämme Jumalan 
kunniaksi.

Teitä kaikkia rak-
kaudella siunaten

Antero Petsalo

Kirkkoherran  tervehdys

Kiuruveden ortodoksinen seurakunta, Niemistenkatu 6, 74700 KIURUVESI
gsm 044 775 2278, e-mail: kiuruvesi@ort.fi 

Virasto avoinna ke klo 11 - 13. Virasto on suljettuna 26.9. – 7.10.2014

Kirkkoherra Antero Petsalo, Luhtapolku 3, 74700 KIURUVESI.
Gsm 050 527 1026, e-mail: antero.petsalo@ort.fi 

Isä Anteron sielunhoitotunnit kirkossa keskiviikkoisin klo 11 - 13.KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

Seurakunnan eläkkeellä oleva pappi, rovasti Kauko Makkonen, Ylilestintie 346, 85900 REISJÄRVI.
Gsm 040 967 5505, e-mail: kauko.makkonen@ort.fi 

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

Seurakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta www.ort.fi /fi /kiuruvesi
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 Toimintakalenteri

KIURUVESI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
NIEMISTENKATU 6

Isännöitsijä Aune Lipitsäinen 050 919 5973

La 4.10. klo 17 Vigilia
Su 12.10. klo 10 Liturgia
Pe 17.10. klo 10 Liturgia
La 25.10. klo 10 Liturgia
La 1.11. klo 10 Liturgia, Karjalan Pyhittäjien 
ja valistajien juhla
La 15.11. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 16.11. klo 10 Liturgia
To 20.11. klo 17 Juhlavigilia
Pe 21.11. klo 9 Liturgia, Jumalansynnyttäjän 
Neitseen Marian temppeliinkäyminen
La 29.11. klo 17 Vigilia
Pe 5.12. klo 17 Juhlavigilia, Nikolaosjuhla
La 6.12. klo 9:30 Vedenpyhitys ja liturgia, lita-
nian Karjalaan jääneiden patsaalla
Su 14.12. klo 10 Liturgia
La 20.12. klo 17 Vigilia
Ke 24.12. klo 15 Suuri ehtoopalvelus
Ke 24.12. klo 22:30 Aamupalvelus ja liturgia
Ke 31.12. klo 17 Juhlavigilia
To 1.1. klo 10 Liturgia, uudenvuodenpäivä
La 3.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Ma 5.1. klo 17 Juhlavigilia
Ti 6.1. klo 10 Liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
Teofania, Jumalan ilmestyminen
La 17.1. klo 17 Vigilia
Su 25.1. klo 10 Liturgia
Su 1.2. klo 17 Juhlavigilia
Ma 2.2. klo 9 Liturgia, Herran temppeliintuo-
minen
Su 15.2. klo 10 Liturgia
La 21.2. klo 17 Ehtoopalvelus

KIURUVEDEN TIISTAISEURAN 

KOKOONTUMISET:

Ti 7.10. klo 17:30 srk-salissa
Ti 28.10. klo 17:30 srk-salissa
Ti 18.11. klo 17:30 srk-salissa
Ti 9.12. klo 17:30 srk-salissa
Tervetuloa!

KANSALAISOPISTON IKONIPIIRIN 

KOKOONTUMISET:

To 9.10. klo 17 ikonimaalaushuoneessa
To 23.10. klo 17 ikonimaalaushuoneessa
To 30.10. klo 17 ikonimaalaushuoneessa
To 13.11. klo 17 ikonimaalaushuoneessa
to 15.1. klo 17 ikonimaalaushuoneessa

TUOHUSKERHON KOKOONTUMISET:

Ke 24.9. klo 17 srk-salissa
Ke 8.10. klo 17 srk-salissa
Ke 22.10. klo 17 srk-salissa
Ke 5.11. klo 17 srk-salissa
Ke 19.11. klo 17 srk-salissa
Ke 3.12. klo 17 srk-salissa
Ke 14.1. klo 17 srk-salissa
Ke 28.1. klo 17 srk-salissa
Ke 11.2. klo 17 srk-salissa
Lapset ja nuoret, sydämellisesti tervetuloa!

KARVOSKYLÄ

PYHÄN KRISTUKSEN 

KIRKASTUMISEN KIRKKO
JOKIKYLÄNTIE 7

Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen 040 5706 936

La 20.9. klo 17 Maallikkoehtoopalvelus
Su 5.10. klo 10 Liturgia
La 18.10. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 2.11. klo 10 Liturgia
Su 7.12. klo 10 Liturgia sekä Nikolaos ja Pak-
kasherrajuhla Nivalassa
Su 11.1. klo 10 Liturgia
La 24.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 8.2. klo 10 Liturgia

MUUT TILAISUUDET, TERVETULOA

Ti 14.10. klo 18 Kalajokilaakson tiistaiseura
La 18.10. klo 15 Samovaarikerho
Ti 25.11. klo 18 Kalajokilaakson tiistaiseura
Su 30.11. klo 10  Kalajokilaakson tiistaiseu-
ran  30- vuotisjuhla Pyhäsalmessa
Su 7.12. Liturgian jälkeen Nikolaos ja Pakkas-
herrajuhla Nivalassa
Ti 16.12. klo 18 Kalajokilaakson tiistaiseura
Ti 20.1. klo 18 Kalajokilaakson tiistaiseura
La 24.1. klo 15 Samovaarikerho
La 14.2. klo 15 Samovaarikerho
Ti 17.2. klo 18 Kalajokilaakson tiistaiseura

PYHÄSALMI

PROFEETTA ELIAN RUKOUSHUONE
VESITORNINTIE 15

Isännöitsijä Marja-Leena Maksimainen 040 
708 8751

Su 19.10. klo 10 Liturgia
Su 30.11. klo 10 Liturgia, 
toim. Arkkipiispa Leo, , Pyhäjärven, Kala-
jokilaakson ja Haapaveden tiistaiseurojen 
30-vuotisjuhla
Pe 26.12. klo 10 Liturgia, II joulupäivä
Su 4.1. klo 10 Liturgia
Su 1.2. klo 10 Liturgia

MUUT TILAISUUDET, TERVETULOA

Ke 8.10. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura
Ke 5.11. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura
Su 30.11. klo 10 alkavan liturgian jälkeen tiis-
taiseurojen 30-vuotisjuhla
Ke 17.12. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura
Ke 14.1. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura
Ke 11.2. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura

KYTÖKYLÄ

JUMALÄIDIN SYNTYMÄN 

RUKOUSHUONE
KYTÖKYLÄNTIE 724

Isännöitsijä Pekka Hytönen 044 545 4100

Su 26.10. klo 10 Liturgia
Su 23.11. klo 10 Liturgia

Su 21.12. klo 10 Liturgia
Su 18.1. klo 10 Liturgia
Su 22.2. klo 10 Liturgia

MUUT TILAISUUDET, TERVETULOA

Ti 21.10. klo 18 Haapaveden tiistaiseura
Ti 18.11. klo 18 Haapaveden tiistaiseura
Su 30.11. Haapaveden tiistaiseuran 30-vuo-
tisjuhla Pyhäsalmessa
Ti 10.2. klo 18 Haapaveden tiistaiseura

ANNA 

LEHDESTÄ 

PALAUTETTA:

PAIMENSANOMAT@ORT.FI

TAI

FACEBOOK.COM/

PAIMENSANOMAT

Paimen-Sanomien
toimitus
toivottaa

lukijoilleen
rauhallista

joulua
ja

Jumalan siunausta
vuodelle

2015

Kristus syntyy - 
kiittäkää!

✰
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Kiuruveden seurakunta

Haapaveden Kytökylässä sijaitsevassa 
Neitsyt Marian syntymän tsasounassa 
tehtiin menneen kesän aikana remont-
tia. Pyhäkön ulkovuoraus otettiin alas 
ja laudat puhdistettiin vanhasta maa-
lista ja maalattiin uusiksi. Sisällä teh-
tiin täydellinen remontti, jossa lisättiin 
seiniin ja kattoon lisäeristys ja uusit-
tiin seinä- ja kattopinnat. 

Piispa Arseni toimitti sunnuntai-ilta-
na 7.9. ehtoopalveluksen, jonka yh-
teydessä tsasouna vihittiin uudelleen 
käyttöön.  Kanssapalvelijoina olivat 
kirkkoherra Antero Petsalo ja ro-
vasti Kauko Makkonen. Palveluk-
sen jälkeen, praasniekka kahvien alus-
sa, muistettiin ruusuilla tsasounan tal-
koissa olleita seurakuntalaisia ja pyhä-
kön ystäviä. Seuraavana aamuna tsa-
sounassa oli liturgia, jonka toimitti-
vat kirkkoherra Antero Petsalo, rovas-
ti Kauko Makkonen ja arkkimandriit-
ta Andreas Larikka. 

Tsasounan uudelleenvihkiminen Haapavedellä
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Tsasounan uudelleenvihkimises-
sä muistettiin ruusulla rakennus-
projektiin osallistuneita: Pekka Hy-
töstä, Eero Nurmesniemeä, Aune 
Päivistä, Pekka Taskista, Jaakko 
Luhtaselaa, Pentti Suotulaa, Han-
nu Törmikoskea, Ritva Suotulaa ja 
Heikki Koskea.
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Jyrki Pouta 
maalaa Aina 
valvova Kris-
tus -ikonia Kiu-
ruveden Pyhän 
Nikolaoksen 
kirkon alttari-
seinälle. Piispa 
Arseni katsoo 
maalausta kau-
empaa.
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Lapin seurakunta      

Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi
Facebook:  yhteisössä Lapin ortodoksinen 
seurakunta
Kotisivut: www.ort.fi /lappi

LAPIN
SEURAKUNTA

Kanslia: Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi, http://ort.fi /lappi

Kanslia avoinna: Keskiviikkoisin klo 9-13.

Virkatodistusten tilaukset kirkon keskusrekisteristä, p. 0206 100 203 
(ma-pe klo 9-15), keskusrekisteri@ort.fi 
Kanslian puhelinpäivystys ma-pe klo 9-12.30 (016) 312 361

Kirkkoherran toimi täytetään marraskuuhun mennessä. 
Kirkkoherran puhelin on 0400 178 744.

Pappi Ivalossa: rovasti Rauno Pietarinen, kirkkoherran sijaisena 1.9.2014 al-
kaen kunnes uusi kirkkoherra aloittaa. Isä Raunon puhelin on 050 3099120.

Kanttori Ivalossa: Anneli Pietarinen 040 7479628

Diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Marja Patronen 0400 986912

Pastori Viatcheslav Skopetsin muutettua perheineen 
elokuussa Helsinkiin, on Lappi hakenut uutta kirkko-
herraa. Edellistä sielunpaimenta ikävöidään täällä poh-
joisessa, mutta kuten läksiäisissä todettiin, tulee mei-
dän antaa muillekin mahdollisuus saada nauttia pastori 
Skopetsin energisestä persoonasta ja syvällisestä ope-
tuksesta. Me kaikki täällä toivotamme hänen perheel-
leen siunausta Helsingissä.

Uuden kirkkoherran toivotaan aloittavan työnsä Ro-
vaniemellä jo hyvissä ajoin ennen joulua. Jumalan-
palveluslistaan voi tulla muutoksia ja ainakin Pohjois-
Lapissa kannattaa seurata paikallislehden viikoittaisia 
ilmoituksia. Seurakunnalla on onneksi apuna pastori 
Makarios Alatalo ja diakoni Erkki Lumisalmi Iva-
lossa. He paikkaavat papiston vajetta ainakin nyt siir-
tymävaiheen ajan.

Eräänlaisen poikkeustilan aikana - uutta pappia odo-
tettaessa - on mahdollista pohtia seurakunnan ja koko 
kirkon perustehtävää, pelastusta. Tehtävää toteutetaan 
pyhäkkötasolla, koska keskeinen pelastusta ajava toi-
mitus, liturgia, toimitetaan pyhäkössä. Toiminnan 
tärkein osa kirkossa on aina paikallinen liturgia ja ne 
kirkolliset toimitukset, joita kansalle tarjotaan. Tähän 
liittyy vielä palveleminen, diakonia, jossa hengellinen 
kauneus ilmenee rakkauden tekoina. Jumal-yhteydes-
sä ihminen todella elää ja elävä ihminen luonnostaan 
haluaa auttaa toisia. Hallinnon tarkoitus seurakunnan, 
hiippakunnan ja koko kirkon tasolla on tehdä tuo pe-
rustyö mahdollisimman mahdolliseksi.

Koko syksy ja sitten saapuva Kristuksen syntymäjuh-
la kutsuvat meitä tulemaan ihmisiksi, liittymään siihen 
ainoaan todellisuuteen, joka tekee meistä eläviä ihmi-
siä. Tuo todellisuus löytyy Kristuksessa ja se ilmenee 
Jumalan Valtakunnassa. Kun omasta maailmastamme 

nostetaan kerros kerrokselta pois pahuuden huppuja, 
löytyy alta se maailma, jonka Jumala alkujaan loi hy-
väksi. Aivan samoin oma rukouksemme, ehtoollisyhte-
ytemme, paastomme ja mietiskelymme poistaa meistä 
pahan eri tasoja ja tekee meidät enemmän ja enemmän 
Jumalan kuviksi ja Hänen kaltaisikseen. Siinä on mei-
dän kutsumuksemme ja siinä seurakuntatyön kutsu-
mus. Näitä toteuttaessaan sekä ihminen että seurakunta 
ovat tasapainossa.

Rovasti Rauno Pietarinen
Kirkkoherran sijainen

Papin tervehdys
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Lapin seurakunta       

Elokuun viimeisenä viikonloppuna pi-
dettävä pyhiinvaellus kulki perinteisin 
menoin Keväjärven kotakappelin ja 
Sarmijärven muistoristin kautta Nel-
limiin. Keväjärven rukouspalveluk-
sen jälkeen saatiin kahvitella uudessa 
Mikko Rantalan ja talkoolaisten ra-
kentamassa hienossa katoksessa. Nel-
limissä ehtoopalveluksen jälkeen oli 
leppoisa iltajuhla satamassa. Yleisö 
sai keittoa ja hengen ravintoa. Kylä-
kuoro lauloi, piispa Arseni puhui ja 
myös onnitteli Nellimin kirkon entis-
tä staarostaa, Simo Jefremoffi a, joka 
täytti heinäkuussa 80 vuotta. Arpajais-
ten pääpalkinnon, Inarijärven siikaa, 
voitti piispa Arseni.

Lauantain päiväjuhla oli Sevettijärven 
koululla. Ohjelmaa esitettiin suomen 
ja kolttasaamen lisäksi myös englan-
niksi, norjaksi ja ruotsiksi. Oppilaat 
esittivät katrillia ja peikko-näytelmän. 
Piispa Arseni kiitti opettajia ja oppi-
laita sekä muisti vielä Toini Sanilaa, 
joka jäi rehtorin virasta eläkkeelle hei-
näkuun lopussa.

Loppu lauantaista vietettiin Norjan 
puolella Neidenissä, missä mukaan 
liittyi mm. arkkimandriitta Johannes 
Johansen Oslosta ja pyhiinvaeltajia 
Murmanskista. Pyhän Georgioksen 

kappelin äärellä toimitettiin panihida 
ja akatistos. Vedenpyhitys oli Näätä-
möjoen varrella. Tällä kertaa vettä oli 
vain joessa, eikä sitä tullut taivaalta, 
kuten joinakin vuosina.

Pyhiinvaelluksen huipennus oli sun-
nuntain liturgia Sevettijärven Pyhän 
Trifon Petsamolaisen kirkossa. Pal-

velus toimitettiin suomeksi, koltta-
saameksi, norjaksi ja kirkkoslaaviksi. 

Pyhiinvaellukseen osallistui myös 
PSHV:n ryhmän 44 pyhiinvaeltajaa. 
Piispa Arseni matkusti ryhmän mu-
kana samoin kuin Veljeskunnan toi-
minnanjohtaja isä Sergius Collian-
der. Joukko kävi paluumatkalla Iva-
lon Pyhän Nikolaoksen kirkossa ja 
joi seurakuntasalilla pullakahvit. Kun 
PSHV:n bussi suuntasi kohti Rova-
niemeä ja etelää, jäi Pohjois-Lappiin 
hyvä mieli ja suuri laatikollinen Mu-
lon omenia.

Teksti ja kuvat:
Rauno Pietarinen

Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen 
pyhiinvaellus kokosi kansaa

Arkkimandriitta Johannes kiittää piispa Arsenia lahjasta Neidenissä

Sevettijärven koululaisten peikkonäytelmä
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 Lapin seurakunta

Kaikkien löytöretki kirkoon

Lauantai 29.11. – sunnuntai 30.11.
Pyhän apostoli Andreaksen juhla, temppelinjuhla

Mitä tiedämme kirkkorakennuksesta, sen ikoneista ja pyhistä esineis-
tä? Onko jotain, mitä sinä olet ihmetellyt tai josta haluat kysyä? Nyt 
siihen tarjoutuu tilaisuus!
Tervetuloa tutustumaan ortodoksisen kirkkoon ja kaikkeen mitä se 
pitää sisällään ja ympärillään toiminta mukaan luettuna. Tapahtuma 
on kaikille avoin ja suunnattu erityisesti perheille.

OHJELMA

Lauantai 29.11.  
klo 18  Vigilia

Sunnuntai 30.11  
klo 10  Liturgia
klo 12.30  ateria
klo 13.30  alkurukous ja aloitussanat, piispa Arseni,
  seurakuntasali, kahvi + tee. 
 Tapahtuman avaus,  seurakuntasali, isä Sergius Colliander. 
 Löytöretki ryhmissä. 
 Yhteenveto ja päätössanat, piispa Arseni 

Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
säätiön tunnustuspalkinnon 2014 
on saanut rehtori Inkeri Peuna Ro-
vaniemeltä. 
Kuvassa ovat sunnuntaina 25.5.pi-
detyn liturgian jälkeen Oulun or-
todoksisen hiippakunnan säätiön 
asiamies Seppo Maskonen (oik.), 
kirkkoherra Viatcheslav Skopets 
(1.9.saakka) ja Inkeri Peuna. 

MARITA MASKONEN

Pyhien Boriksen ja Glebin tsasou-
nan juhla 24. heinäkuuta 2014: kirk-
koherra Viatcheslav Skopetsin jää-
hyväispalvelus Keväjärvellä.

Nellimin Pyhän Kolminaisuuden ja Trifon Petsamolaisen kirkon juhla hel-
luntaina: vedenpyhitys Santajärvellä.

Trifon Petsamolaisen pyhiinvaellus 29.-31. elokuuta 2014: Vedenpyhitys 
Näätämöjoella Norjassa
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Lapin seurakunta                                                   Toimintakalenteri

ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 

KIRKKO
OUNASVAARANTIE 16, ROVANIEMI

Isännöitsijä Laura Katriina Aura 040 7597029

1.10. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän suo-
jeluksen juhla, Pokrova
26.10.Su klo 10 liturgia
1.11. La klo 10 liturgia. Karjalan pyhittäjien 
juhla, pyhäinpäivä.
8.11. La klo 18 vigilia
9.11. Su klo 10 liturgia, Isänpäivä
29.11.La klo 18 vigilia p. Andreaksen juhla, 
kirkon praasniekka.
30.11.Su klo 10 liturgia, p. Andreaksen juhla, 
kirkon praasniekka, ateria, n. klo 13.30 alku-
rukous ja ”Kaikkien löytöretki kirkkoon” -ta-
pahtuma, piispa Arseni. Mahdollisesti uuden 
kirkkoherran tulojuhla.
7.12.Su klo 10 liturgia ja puurojuhla 
20.12.La klo 18 vigilia
21.12.Su klo 10 liturgia, jonka jälkeen joulun 
esijuhla Petsamo-salilla
24.12. Ke klo 16 suuri ehtoopalvelus, Kristuk-
sen syntymäjuhla
25.12. To klo 9 liturgia, Kristuksen syntymä-
juhla
31.12. Ke klo 18 uuden vuoden rukoushetki
5.1. Ma klo 18 vigilia, Herran kasteen juhla, 
Teofania.
6.1. Ti klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Herran 
kasteen juhla, Teofania.
24.1. La klo 18 vigilia
25.1.Su klo 10 liturgia
1.2. Su klo 18 vigilia, Herran temppeliintuo-
misen juhla
2.2.Ma klo 9 liturgia, Herran temppeliintuo-
misen juhla
14.2. La klo 18 vigilia
15.2. Su klo 10 liturgia (Sovintosunnuntai), 
kirkkokahvit
- klo 13 ehtoopalvelus, Suureen paastoon las-
keutuminen

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO, 
RANTATIE 22

1.10. Ke klo 17 ehtoopalvelus
2.10. To klo 10 aamupalvelus
8.10. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
9.10. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
12.10. Su klo 10 liturgia
22.10. Ke klo 17 ehtoopalvelus
23.10. To klo 17 ehtoopalvelus
29.10. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
30.10.To klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
31.10.Pe klo 18 vigilia (Karjalan pyhittäjien 
juhla, pyhäinpäivä)
1.11. La klo 10 liturgia (Karjalan pyhittäji-
en juhla)
5.11. Ke klo 17 ehtoopalvelus

6.11. To klo 17 ehtoopalvelus
12.11. Ke klo 17 ehtoopalvelus
13.11. To klo 17 ehtoopalvelus
19.11. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
20.11. klo 10 aamupalvelus
- klo 17 vigilia, Neitsyt Marian temppeliin-
käymisen juhla
21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temp-
peliinkäymisen juhla
26.11. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
27.11. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
3.12. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
4.12. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
5.12. Pe klo 17 vigilia, p. Nikolaoksen juhla, 
kirkon praasniekka
6.12. La klo 9 liturgia, p. Nikolaoksen juhla, 
kirkon praasniekka
10.12. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
11.12. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
17.11. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
18.11. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 eh-
toopalvelus
20.12. La klo 18 vigilia
21.12. Su klo 10 liturgia
24.12.Ke klo 16 ehtoopalvelus, Kristuksen 
syntymä
25.12. To klo 8 aamupalvelus ja klo 9 litur-
gia, Kristuksen syntymäjuhla
27.12. La klo 18 suuri ehtoopalvelus
28.12. Su klo 10 liturgia
31.12. Ke klo 18 suuri ehtoopalvelus, p. Ba-
sileios Suuren juhla, Uusi vuosi
1.1. To klo 10 liturgia, p. Basileios Suuri, 
Uusi vuosi
7.1. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
8.1. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
14.1. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
15.1. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
17.1. klo 18 vigilia
18.1. Su klo 10 liturgia
21.1. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
22.1. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
28.1. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
29.1. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
4.2. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
5.2. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
11.2. Ke klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus
12.2. To klo 10 aamupalvelus, klo 17 ehtoo-
palvelus

15.2. Su klo 17 ehtoopalvelus, Suureen 
paastoon laskeutuminen

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON 

PETSAMOLAISEN KIRKKO 
SEVETTIJÄRVENTIE 9065

Isännöitsijä Tanja Sanila 040 7072661

22.11. La klo 18 vigilia
23.11. Su klo 10 liturgia
14.12. Su klo 18 vigilia, p. Trifon Petsamolai-
sen juhla, kirkon praasniekka
15.12. Ma klo 9 liturgia, p. Trifon Petsamolai-
sen juhla, kirkon praasniekka
25.12. To klo 18 suuri ehtoopalvelus, Kristuk-
sen syntymäjuhla
26.12. Pe klo 10 liturgia, Kristuksen synty-
mäjuhla
5.1. Ma klo 18 vigilia, Herran kasteen juhla, 
Teofania
6.1. Ti klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Herran 
kasteen juhla, Teofania
7.2. La klo 18 vigilia
8.2. Su klo 10 liturgia, Tuomiosunnuntai

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN 

JA PYHITTÄJÄ TRIFON 

PETSAMOLAISEN KIRKKO
SIIKAJÄRVENTIE 64

Isännöitsijä Ritva Kytölä 040 7651614

4.10. La klo 18 vigilia
5.10. Su klo 10 liturgia
8.11. La klo 18 vigilia
9.11. Su klo 10 liturgia
13.12. klo 18 vigilia
14.12. klo 10 liturgia
24.12. Ke klo 14.00 ehtoopalvelus, Kristuk-
sen syntymäjuhla
3.1. La klo 18 vigilia
4.1. Su klo 10 liturgia
31.1. La klo 18 vigilia
1.2. Su klo 10 liturgia

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 

TSASOUNA
Isännöitsijä Mikko Rantala 0400 308950
24.12. Ke klo 12.30 joulun ehtoopalvelus

UTSJOKI (EV.LUT. KIRKKO)
17.1. La klo 10 liturgia

SODANKYLÄ (EV.LUT. SEURA-
KUNTATALO)
15.2. Su klo 10 liturgia

HETTA, KOTAKAPPELI
11.1. Su klo 10 liturgia
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Oulun seurakunta 

Uusi ortodoksinen kirkkovuosi alkoi 1. syyskuuta. 
Monien mielestä kirkkovuoden alkaminen on enem-
män uuden alku kuin kalenterivuoden aloitus 1. tam-
mikuuta. 

Syyskuun alussa, uuden liturgisen vuoden alkami-
sen aikoihin, palataan kesälaitumilta takaisin arkisen 
aherruksen pariin, suunnitellaan uutta ja ollaan usein 
täynnä tarmoa. Tässä mielessä sekä kirkkovuosi että 
arkielämä kulkevat rinta rinnan. Yksi kirkkovuoden 
tarkoituksista on pyhittää tätä aikaa jota elämme, eli 
antaa jokapäiväiselle elämälle pyhä tarkoitus.

Kirkkovuodessa aineeton ja aineellinen, hengellinen 
ja maallinen, iankaikkinen ja aikaan sidoksissa oleva 
kohtaavat. Ensiksi mainittu pyhittää jälkimmäisen.  

Kirkkovuodella on myös muita hengellisiä ulottu-
vuuksia kuin juhlan, arjen ja paastoaikojen vaihtelu 
saati pelastushistorian tapahtumien muisteleminen. 
Siihen liittyy oleellisesti Kristuksen, Jumalansynnyt-
täjän, Raamatun henkilöiden ja pyhien ihmisten elä-
män ja toiminnan luova jäljittely. Kirkkovuosi opet-
taa ja kehottaa meitä elämään Kristuksen ja pyhien 
ihmisten esimerkin mukaan. Tästä syystä pyhien ih-
misten muistojuhlia on pitkin kirkkovuotta.

Elämämme suuri ja lopullinen päämäärä ja täytty-
mys ovat tämän ajallisen elämän jälkeen, historialli-

sen ajan rajojen tuolla puolen. Mutta voimme saada 
esimakua Jumalan ikuisuudesta jo tässä ajassa kun 
osallistumme kirkon elämään ja erityisesti liturgiaan. 

Kun osallistumme pyhistä ehtoollislahjoista, olemme 
aivan kristinuskon ytimessä. Osallisuus niistä yhdis-
tää meidät sekä Kristukseen että toinen toisiimme. 

•••

Teologian ylioppilas Juuso Vola on aloittanut kant-
torin tehtävässä seurakunnassamme 1.syyskuuta 
2014 lukien. Hänen työsuhteensa on määräaikainen 
ja kestää toukokuun 2015 loppuun. Juuso Vola seu-
raa tehtävässä Reijo Kinnusta, joka on aloittanut 
opinnot kanttorin ammattiin valmistavassa maiste-
riohjelmassa Itä-Suomen 
yliopistossa tänä syksynä. 

Samalla kun kiitämme 
veli Reijoa hyvin hoide-
tusta työstä, toivotamme 
veli Juuson tervetulleeksi 
palvelemaan seurakun-
taamme.  

Marko Patronen
kirkkoherra 

Kirkkoherran tervehdys

Uusi kirkkovuosi – uusi alku

Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirasto 
avoinna ma-pe klo 9-12.

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

kirkkoherra Marko Patronen, p. 044 5115 742
2. pappi Tuukka Rantanen, 044 5115 744 
kanttori Juuso Vola, p. 044 5115 743
2. kanttori Helena Matsi, p. 044 5115 748
katedraalin isännöitsijä Kari Vasko, p. 044 5115 745

Papiston ja kanttorien vapaapäivät maanantaisin ja tiistaisin. 

Vuosilomat:

Kirkkoherra Marko Patronen 24..-30.11.
2. kanttori Helena Matsi 22.-28.10.

OULUN SEURAKUNTA
Torikatu 74
90120 Oulu
p. 044 5115 741
oulu@ort.fi 
www.oosrk.fi 
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Oulun seurakunta                                                                                

Oulun ekumeeniset 
jumalanpalvelukset 

syksyllä 2014

To 2.10. klo 19 
Tuiran kirkko

To 13.11. klo 19 
Ortodoksinen
seurakuntasali
To 4.12. klo 19 

Katolinen kirkko

Konser    
Sunnuntai 11.1.2015 klo 17.00

 Keskustan ev.lut. seurakuntatalon iso sali (Isokatu 17)
Tenori Heikki Ha  unen ja Tampere Filharmonian pianis   Ville Hauta-

kangas esi  ävät ortodoksisia yksinlauluja (Mirolybov, Bashmakov) suo-
meksi ja venäjäksi, sekä Oskar Merikannon lauluja ja ooppera-aarioita. 

Leonid Bashmakov on säveltänyt konser   a varten kaksi laulua. 
Heikki Ha  unen on Tampereen ortodoksisen seurakunnan kan  ori. 

Hän on opiskellut yksinlaulua mm. Aleko Lebedinskijn ja
 Jaakko Ryhäsen johdolla.

Tenori Heikki 
Hattunen (vas.) ja 
pianisti Ville 
Hautakangas.V
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Aurinkoisena päivänä elokuun puoli-
välissä vietettiin Muhoksen seurakun-
nan ja Oulun ortodoksisen seurakun-
nan yhteistä praasniekkaa. Muhoksen 
kirkon edustalle kokoontui ristikan-
saa molemmista seurakunnista. Or-
todoksisen seurakunnan kirkkoherra 
isä Marko Patronen kertoi praasniek-
kaan sisältyvän vedenpyhityksen mer-
kityksestä seuraavasti:

- Vedenpyhitys on ortodoksisen kirkon 
pyhä toimitus, jossa pyydetään Juma-
laa pyhittämään luonnon vesi Pyhän 
Hengen voimalla. Toimitukseen sisäl-
tyy raamatunlukukappaleita ja kirkon 
piirissä yli tuhat vuotta sitten syntynei-
tä rukouksia ja veisuja. Vedenpyhitys 
huipentuu pyhän ristin upottamiseen 
veteen. Päätteeksi pyhitettyä vettä vih-
motaan ihmisten ja rakennusten pääl-
le sekä kaikkialle luontoon. Yleensä 
toimitukseen osallistujat myös juovat 
hartaudella virvoittavaa vettä. Veden-
pyhityksellä tahdomme myös ilmais-
ta, että rakastamme Jumalan luomaa 
luontoa. Haluamme pyhittää ja siu-
nata sellaista, joka meille on rakasta.

 Alustuksen jälkeen kulki ristisaatto 

kirkkoherra Jouni Heikkisen johdol-
la kirkon pihalta Öhrnbergin rantaan, 
missä isä Marko suoritti vedenpyhi-
tyksen isä Tuukka Rantasen, kant-
tori Reijo Kinnusen ja katedraalin 
isännöitsijä Kari Vaskon avustama-
na. Toimituksen jälkeen isä Marko siu-
nasi paikalle tuodut perunat, hedelmät 
ja marjat vihmomalla ne pyhitetyllä 
vedellä. Vettä vihmottiin myös risti-
kansan päälle. 

Kirkkoherra Jouni Heikkinen toi pu-
heenvuorossaan esille ekumeenisen 
vuorokeskustelun merkityksen myös 
suhtautumisessa ekologiseen elämän-
tapaan ja luontoon:

- Tämä yhteinen ekumeeninen praas-
niekka on tarkoitettu omalta osaltaan 
innostamaan meitä rakastamaan luo-
makuntaa. 

Jouni-papin puheen päätteeksi esit-
tämä harras runo päättyi säkeeseen:- 
Te nöyryydessä palvelkaa ja kiittäkää 
ja rukoilkaa suurta Herraa! Halleluja!

Vedenpyhityksen päätteeksi osallistu-
jat kävivät suutelemassa  ristiä ja isä 
Marko pirskotti samalla  pyhitettyä 
vettä suutelijan pään päälle.

Pertti Marttinen

Ekumeeninen praasniekka Muhoksella

Liput 10 €. 
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          Toimintakalenteri 

OULU

PYHÄN KOLMINAISUUDEN 

KATEDRAALI
TORIKATU 74

Isännöitsijä Kari Vasko p. 044 511 5745

ke 1.10. klo 18 akatistos
to 2.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 4.10. klo 18 vigilia
su 5.10. klo 10 liturgia
ke 8.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 9.10. klo18 ehtoopalvelus
la 11.10. klo 18 vigilia
su 12.10. klo 10 liturgia
ke 15.10. klo 17 ehtoopalvelus
to 16.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 18.10. klo 18 vigilia
su 19.10. klo 10 liturgia
ke 22.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia
to 23.10. klo 18 ehtoopalvelus
ke 29.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 25.10. klo 18 vigilia
su 26.10. klo 10 liturgia, isä Tuukka Rantasen 
toimeen asettaminen, piispa Arseni 
ke 29.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 30.10. klo 18 ehtoopalvelus
pe 31.10. klo 18 vigilia
la 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat
ke 5.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 6.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 8.11. klo 18 vigilia
su 9.11. klo 10 liturgia
su 9.11. klo 13 sävelhartaus
ke 12.11. klo 17 ehtoopalvelus
to 13.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 15.11. klo 18 vigilia
su 16.11. klo 10 liturgia
ke 19.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 20.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 22.11. klo 18 vigilia
su 23.11. klo 10 liturgia
ke 26.11. klo 18 ehtoopalvelus
to27.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 29.11. klo 18 vigilia
su 30.11. klo 10 liturgia
ke 3.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 4.12. klo 18 ehtoopalvelus
pe 5.12. klo 18 vigilia
la 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, itse-
näisyyspäivä

la 6.12. klo 18 vigilia
su 7.12. klo 10 liturgia
ke 10.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 11.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 13.12. klo 18 vigilia
su 14.12. klo 10 liturgia
ke 17.12. klo 18 ehtoopalvelus ja joulunval-
mistusjuhla
to 18.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 20.12. klo 18 vigilia
su 21.12. klo 10 liturgia
ke 24.12. klo 9 jouluaaton ehtoopalvelus li-
turgia, piispa Arseni
ke 24.12. klo 14 jouluaaton suuri ehtoopal-
velus, piispa Arseni
to 25.12. klo 9 aamupalvelus, piispa Arseni
to 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen syntymä, 
joulu, piispa Arseni
pe 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
Jumalansynnyttäjän juhla
la 27.12. klo 18 vigilia
su 28.12. klo 10 liturgia
ke 31.12. klo 18 uuden vuoden rukoushetki
to 1.1. klo 10 liturgia
la 3.1. klo 18 vigilia
su 4.1. klo 10 liturgia
ma 5.1. klo 18 vigilia
ti 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
teofania, Herran kaste
ke 7.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 8.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 10.1. klo 18 vigilia
su 11.1. klo 10 liturgia
ke 14.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 15.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 17.1. klo 18 vigilia
su 18.1. klo 10 liturgia
ke 21.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 22.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 24.1. klo 18 vigilia
su 25.1. klo 10 liturgia
ke 28.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 29.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 31.1. klo 18 vigilia
su 1.2. klo 10 liturgia
su 1.2. klo 18 vigilia
ma 2.2. klo 9 liturgia, Herran temppeliintuo-
minen
ke 4.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 5.2. klo18 ehtoopalvelus
la 7.2. klo 18 parastasis, vainajien muistopal-
velus

su 8.2. klo 10 liturgia
ke 11.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 12.2. klo 10 liturgia
la 14.2. klo 18 vigilia
su 15.2. klo 10 liturgia
su 15.2. klo 18 sovintosunnuntain suuri eh-
toopalvelus

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕЧЕРА
состоятся в приходском зале г. Оулу (Torika-
tu 74) по средам 8.10, 5.11, и 10.12. Вечерня 
в соборе в 18 ч. Беседы в приходском зале 
после служб.
Добро пожаловать!

MUHOS

KOORTILAN TOIMINTAKESKUS
KOORTILANTIE 30

Isännöitsijä Seija Pirttikoski p. 040 758 5463

su 5.10. klo 10 liturgia 
to 13.11. klo 9 liturgia, Johannes Krysosto-
moksen muisto
la 20.12. klo 9 liturgia
la 24.1. klo 9 liturgia

HAUKIPUTAAN MARTINNIEMI

PIETARIN JA PAAVALIN SEKÄ 

ARSENI KONEVITSALAISEN 

RUKOUSHUONE
MARTINNIEMENTIE 206

Isännöitsijä Timo Arhippainen 
p. 040 413 3054

la 11.10. klo 10 liturgia
la 15.11. klo 10 liturgia
la 13.12. klo 10 liturgia
ma 5.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
teofanian aatto
la 7.2. klo 10 liturgia, vainajien muistopäivä

Vuoropuhelua – korkeatasoinen luentosarja Oulussa 
Ortodoksinen luentosarja Vuoropuhelua avaa kuulijoille, ortodoksisen, 
katolisen ja luterilaisen näkökulman alustajille läheisiin ja ajankohtaisiin 

aiheisiin. Se on myös kris  llisten yhteisöjen välistä vuoropuhelua.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksu  omia. 
Järjestäjät: Suomen  etokirjailijat ry ja Oulun ortodoksinen seurakunta.

Tilaisuudet pidetään Oulun ortodoksisessa seurakuntakeskuksessa 
keskiviikkoisin klo 18.

15.10. kirjailija ja pastori Jaakko Heinimäki
12.11. kirjailija Heidi Tuorila-Kahanpää

Kanttori Helena Matsi johtamassa 
kuoroa.
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Oulun seurakunta                                                      

KEMI

JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
LEHTOKATU 31

Isännöitsijä Martti Takalo p. 040 548 6052    

ke 1.10. klo 18 akatistos
la 11.10. klo 18 ehtoopalvelus
ke 15.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 1.11. klo 10 hetkipalvelus
su 2.11. klo 10 liturgia
la 8.11. klo 14 sävelhartaus
ke 12.11. klo 18 ehtoopalvelus
ke 19.11. klo 18 ehtoopalvelus 
su 23.11. klo 10 liturgia
ke 26.11. klo 18 ehtoopalvelus
ke 3.12. klo 18 ehtoopalvelus
pe 5.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 6.12. klo 10 liturgia ja rukoushetki, pyhä 
Nikolaos, itsenäisyyspäivä
pe 12.12. klo 18 ehtoopalvelus, Lucia-juhla
ke 24.12. klo 13 jouluaaton suuri ehtoopal-
velus
to 25.12. klo 9 aamupalvelus
to 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen synty-
mä, joulu 
ke 7.1. klo 18 ehtoopalvelus
ke 14.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 17.1. klo 18 vigilia
su 18.1. klo 10 liturgia
ke 21.1. klo 18 ehtoopalvelus
ke 28.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 7.2. klo 18 parastasis, vainajien muistopal-
velus

su 8.2. klo 10 liturgia
ke 4.2. klo 18 ehtoopalvelus
ke 11.2. klo 18 ehtoopalvelus

TORNIO

APOSTOLIEN PIETARIN JA 

PAAVALIN KIRKKO
LUKIOKATU 1

Isännöitsijä Antero Hyytiäinen 
p. 045 325 2995

su 12.10. klo 10 liturgia
la 8.11. klo 10 liturgia, enkelien juhla
su 30.11. klo 10 hetkipalvelus
la 13.12. klo 10 liturgia
ke 24.12. klo 15 jouluaaton suuri ehtoopal-
velus
ti 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
teofania, Herran kaste
la 31.1. klo 18 vigilia
su 1.2. klo 10 liturgia
la 14.2. klo 18 vigilia
su 15.2. klo 10 liturgia
su 15.2. klo 11.30 sovintosunnuntain suuri 
ehtoopalvelus

VIHANTI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 

SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
VANHA OULUNTIE 26

Isännöitsijä Ulla Haukka p. 040 746 1524

Ti 30.9. klo 18 vigilia 
Ke 1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, ru-
koushuoneen praasniekka
la 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajien yh-
teinen juhla
Ke 24.12. klo 16 jouluaaton suuri ehtoopal-
velus, piispa Arseni
pe 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
Jumalasynnyttäjän juhla
La 17.1. klo 10 Liturgia 

RAAHE

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 

TEMPPELIINKÄYMISEN 

RUKOUSHUONE
BRAHENKATU 2

Isännöitsijä Lea Kuusirati p. 08 223 8316

su 26.10. klo 10 liturgia
to 20.11. klo 18 vigilia
pe 21.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
Jumalansynnyttäjän temppeliinkäyminen
Su 21.12. klo 10 liturgia
t i 6.1. klo 10 Liturgia ja suuri vedenpyhitys 
su 8.2. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

PYHITTÄJÄ TRIFON 

PETSAMOLAISEN RUKOUSHUONE
TSASOUNANTIE 34

la 18.10. klo 10 liturgia

Oulun seurakunnan kesän 2014 kripari pidettiin heinäkuussa Hietasaaren leirikeskuksessa. 

M
A

R
K

O
 P

A
T

R
O

N
E

N

Kripari 2015
Oulun seurakunnan kripari vuonna 2000 syntyneille järjestetään kesällä 2015. 

Lisä  etoja: p. 044-5115 741, oulu@ort.fi  , h  p://www.oosrk.fi 
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      Toimintakalenteri 
ma 15.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
pyhittäjä Trifon Petsamolainen, praasniekka
la 10.1. klo 10 liturgia

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 

TAKKAHUONE
(kirkon vieressä)

la 25.10. klo 10 liturgia, tiistaiseuran 30-vuo-
tisjuhla, piispa Arseni, Kuusamo-opiston juh-
lasali, Kitkantie 35
la 20.12. klo 11 liturgia
la 7.2. klo 11 liturgia

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN 

RUKOUSHUONE 
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
MATKAILUTIE 249

la 18.10. klo 10 liturgia
la 13.12. klo 10 liturgia

KUOROT JA KERHOT

Oulun ortodoksisen seurakunnan toiminto-
ja päivitetään joka viikko seurakunnan net-
tisivuilla: www.oosrk.fi  

KATEDRAALIKUORON TOIMINTA 

Harjoitukset keskiviikkoisin illan jumalanpal-
veluksen jälkeen n. klo 18.30 joka toinen kes-
kiviikko. Ensimmäinen harjoitus ke 1.10. 
Harjoituksissa käymme läpi jumalanpalvelus-
ten keskeisimpiä veisuja. Kuorolaisilta odote-
taan jonkinlaista sitoutumista käymään har-
joitusten lisäksi myös jumalanpalveluksissa.
Kirkkolaulusta kiinnostuneita pyydetään ot-
tamaan yhteyttä kanttoriin.
Tervetuloa!

Kanttori Juuso Vola, puh. 044 5115 743
email: juuso.vola@ort.fi 

KIRKKOKERHO OULUSSA

Kirkkokerho kokoontuu joka sunnuntai Ou-
lun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) klo 
10.-10.45.  Ohjelmassa on ohjattua askarte-
lua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon jäl-
keen mennään katedraaliin ja osallistutaan 
pyhään ehtoolliseen yhdessä vanhempien 
kanssa. Kerho on tarkoitettu lapsille.
Tiedustelut: Anne Patronen, p. 040 540 8943, 
email: annepatronen0@gmail.com

PERHEKERHO OULUSSA  

Perhekerho kokoontuu Oulun seurakunta-
keskuksessa (Torikatu 74) kerhohuone 2:ssa 
torstaisin klo 9.30-11.30. Kerho on tarkoitet-
tu lapsille, heidän vanhemmilleen, isovan-
hemmilleen kummeilleen ja ystävilleen. Oh-
jelmassa aina yhteinen rukous, tarjoilua, leik-

kiä ja aikuisille mielenkiintoisia keskusteluja. 
Tervetuloa solmimaan ystävyyssuhteita per-
hekerhoon. 
Tiedustelut: kanttori Helena Matsi, p. 044-
5115 748, email:helena.matsi@ort.fi 

MERI-LAPIN KUORO

Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin Kemin seu-
rakuntasalissa (Lehtokatu 31) ehtoopalveluk-
sen jälkeen klo 18.30. Tiedustelut: kanttori 
Helena Matsi, p. 044-5115 748, email:helena.
matsi@ort.fi 

MERI-LAPIN LASTENKERHO

Lastenkerho kokoontuu kesmiviikkoisin Ke-
min seurakuntasalissa (Lehtokatu 31) klo 16-
18. Tiedustelut: kanttori Helena Matsi, p. 044-
5115 748, email:helena.matsi@ort.fi 
 
ORTODOKSISUUS TUTUKSI 

KATEKUMEENIKURSSILLA

Oletko kiinnostunut ortodoksisesta uskosta 
ja elämästä? Onko ortodoksiseen kirkkoon 
liittyminen käynyt mielessä? Mitä annetta-
vaa ortodoksisella kirkolla on 2000-luvun ih-
miselle?
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää ka-
tekumeenikurssin kaikille ortodoksisuudes-
ta kiinnostuneille. Käsittelemme aihetta mo-
nipuolisesti tarjoten perustietopaketin orto-
doksisesta uskosta. Kurssi alkaa ehtoopalve-
luksella torstaina 2.10. kello 18.00 Pyhän Kol-
minaisuuden katedraalissa, jonka jälkeen ko-
koontumiset jatkuvat säännöllisesti talven 
ajan. Maksuton kurssi on tarkoitettu kaikil-
le ortodoksisesta kirkosta kiinnostuneille tai 
kirkkoon liittymistä harkitseville, mutta osal-
listuminen ei velvoita mihinkään. Olet läm-
pimästi tervetullut!
Lisätietoja: pastori Tuukka Rantanen, tuukka.
rantanen@ort.fi  / p.044 5115 744
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Tervetuloa Oulun ortodoksisen 
seurakunnan nuorteniltoihin!

Illat aloitetaan katedraalissa (Torikatu 74) ehtoopalveluksella klo 18
jonka jälkeen kerhohuoneella on tarjolla rentoa seuraa leppoisassa ilmapii-
rissä, yhteistä elämän ihmettelyä pelien ja muun mukavan yhdessä tekemi-
sen ohessa.  Toisinaan lähdemme kaupungille esim. keilaamisen, leff an ym. 
merkeissä. Ja aina on tarjolla myös jotain pientä mutta herkullista purtavaa :)

Syksyn 2014 nuortenillat joka toinen torstai:

9.10. Uskonto ja väkivalta – mitä, missä ja miksi?
23.10. Suuri pizza-ilta
6.11. Pieni peli-ilta
20.11. Muheva musa-ilta
4.12. Yllätysten ilta
18.12. Leff aan!

Lisätietoja:
Pastori Tuukka Rantanen, p. 044 5115 744, tuukka.rantanen@ort.fi 
www.oulunortodoksinenseurakunta.fi 

Pudasjärven praasniekka 3.8.2014.
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TIISTAISEURAT

Tiistaiseurojen ilmoituksia voi seurata myös 
seurakuntamme nettisivuilta:  www. oosrk.fi  

OULUN TIISTAISEURA

Oulun tiistaiseura kokoontuu joko toinen 
tiistai seurakuntakeskuksessa, Torikatu 74, 
klo 17. 
Kokoontumispäivät:
30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.
Tervetuloa mukaan.
Elisabet Lampinen., tiistaiseuran sihteeri
p. 040-7327239

MERI-LAPIN TIISTAISEURA

9.9. klo 13 Martinniemen tiistaiseuran vie-
raiksi mökkiretkelle. Kimppakyydit.
17.9. klo 18 Kemin kirkolla, ehtoopalveluk-
sen jälkeen
8.10.klo 12 piirakkatalkoot Kemin kirkolla
11.10. klo 11 Kemin kirkon pihatalkoot
15.10. klo 18 Kemin kirkolla ehtoopalveluk-
sen jälkeen
8.11. klo 14 Kemin kirkolla on sävelhartaus, 
jonka kahvituksesta huolehdimme
19.11.klo 18 Tornion kirkolla
3.12 klo 18 ehtoopalveluksen jälkeen Kemin 
kirkolla
12.12. klo 18 Lucia-juhla
15.15.klo 9.30 alkaen osallistumme Varejoel-
la P.Trifonin praasniekkaan

Huom! Varsinaiseksi kokoontumispäiväksi on 
muuttunut keskiviikko (klo18).
Syyskauden teemana ovat pyhät sakramentit.
Yhteydenotot: Kerttu Junnonen, puh.050-
3556580.  kerttu.junnonen@gmail.com

MARTINNIEMEN TIISTAISEURA

Tiedustelut: Raili Kolehmainen, 
puh. 040 725 5535 

KEMPELEEN TIISTAISEURA

Tiedustelut: Heljä Rahikkala,
puh. 040 518 1071

VIHANNIN TIISTAISEURA

Vihannin tiistaiseura järjestää kirkkokahvit 
jokaisen liturgian yhteydessä ( kts. jumalan-
palveluskalenteri).
Tervetuloa mukaan toimintaamme.
Ulla Haukka, sihteeri
p. 040 746 1524 

RAAHEN TIISTAISEURA

Lokakuun kokoontuminen Jumalasynnyttä-
jän rukoushuoneessa (Brahenkatu 2, Raahe) 
ke 9.10.klo 18. 
Muista tiistaiseurailloista tiedotetaan myö-
hemmin. Kts. www.oosrk.fi  .

Muut tiistaiseurat niinikään: www.oosrk.fi  . 

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI

Oulun ortodoksinen seurakuntakeskus joka 
toinen tiistai klo 18.00: 7.10., 21.10., 4.11., 
18.11., 2.12. ja 16.12. Lisätiedot seurakun-
nan nettisivuilta.

TAPAHTUMIA OULUN 
SEURAKUNNASSA

KUUSAMON TIISTAISEURAN 

30-VUOTISJUHLA LA 25.10.2014 

Kuusamo-opiston juhlasali, Kitkantie 35 

Poimintoja ohjelmasta:
klo 10 liturgia, piispa Arseni
klo 11.30 lounas
klo 12.30 päiväjuhla
mieskuorolaulua
runonlausuntaa 
huomionosoituksia
juhlapuhe piispa Arseni

ISÄ TUUKKA RANTASEN TOIMEEN 

ASETTAMINEN

Isä Tuukka Rantanen asetetaan Oulun or-
todoksisen seurakunnan toisen papin toi-
meen su 26.10.2014 klo 10 alkavassa liturgi-
assa, jonka toimittaa piispa Arseni. Liturgian 
jälkeen yhteinen lounas seurakuntasalissa.

PROFESSORI EMERITUS HEIKKI 

MAKKONEN VIERAILEE OULUSSA 

SU 14.12.

Isä Heikki toimittaa liturgian katedraalissa 
Oulun papiston kanssa klo 10 alkaen. Liturgi-
an jälkeen kirkkokahvit ja isä Heikin esitelmä, 
jossa hän kertoo ajastaan arkkipiispa Paava-
lin sihteerinä ja ortodoksisen teologikoulu-
tuksen ensimmäisistä vuosista. Esitelmä pe-
rustuu pitkälti isä Heikin muistelmateokseen 
Karjalaisesta pakolaispojasta papiksi ja pro-
fessoriksi (Kuopio 2014).
 
JOULUNVALMISTUSJUHLIA OULUN 
SEURAKUNNASSA

KEMIN KIRKKO

pe 12.12. klo 18 ehtoopalvelus ja Lucia-juhla

OULUN KATEDRAALI JA 

SEURAKUNTAKESKUS

ke 17.12. klo 18 ehtoopalvelus ja joulunval-
mistusjuhla 

Oulun seurakunta                                                 Toimintakalenteri 

Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen sMBR Oy
Asianajotehtävät pitkäaikaisella kokemuksella.

 Uusikatu 58 B 17, 90100 Oulu
 Puh. +358 400 693 806

   www.heikkikukkonen.com

Kamarikuoro Krysostomos
 Oulun tuomiokirkossa lauantaina 27.9.2014 klo 19. 

Kuoro laulaa myös liturgian Oulun katedraalissa 
sunnuntaina 28.9. klo 10.

Kamarikuoro Krysostomos on vakiinnu  anut asemansa yhtenä Suomen 
tasokkaimmista ortodoksisista kuoroista. Se harjoi  elee periodei  ain 
ja konsertoi säännöllises   Suomessa sekä ulkomailla. Kuoron keskus-

paikka on Kuopio, mu  a käytännössä se toimii valtakunnallises   ympäri 
Suomea. Kuoroa johtaa sen perustaja musiikin maisteri Mikko Sidoroff .

Vapaa pääsy, käsiohjelma 15/10€
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Seurakunnassa pyrimme jatkuvasti miettimään toi-
mintaa ja arvioimaan sitä. Sekä me työntekijät että 
vapaaehtoiset kokoonnumme  säännöllisesti poh-
timaan kuinka kehittää seurakuntaelämää ja löytää 
uusia työmuotoja, joiden kautta kirkkokansa aktii-
visemmin tulisi mukaan toimintaan.  Olemme yhtä 
mieltä siitä, että perustehtävämme on toimittaa ju-
malanpalveluksia.  Eräänä epäkohtana olemme ko-
keneet sen, etteivät kirkon ovet ole voineet olla käy-
tännön syistä avoinna jokaisen viikon päivänä.  Nyt 
siihen on mahdollisuus sillä Vaasan p. Nikolaoksen 
kirkossa on syyskuun alusta päivittäin joko ehtoo-
palvelus tai akatistos.    Näitä palveluksia hoidetaan 
pääasiassa maallikkovoimin, papillinen palvelus on 
keskiviikkoisin, torstaisin, lauantaisin ja keskimäärin 
joka toinen sunnuntai. Myös suuret juhlat toimite-
taan pääsääntöisesti Vaasassa. Myös Pietarsaaressa 
ja Kokkolassa toimitetaan palveluksia muutaman 
kerran kuussa arki-iltaisin. Toivomme hartaasti i että 
myös näiltä paikkakunnilta sekä myös Lapualta löy-
tyisi innokkaita maallikkoja, jotka voisivat säännön-
mukaisesti pitää esimerkiksi hetkipalveluksia. Kant-
tori Lauraan voi ottaa yhteyttä ja esittää toiveensa 
hänelle, hän opastaa maallikkopalvelusten toimitta-
misessa. 

Toinen uudistus syyskuun alusta on se, että isä Alek-
sej Sjöberg päivystää torstaisin virastossa. Ennen 
muuta venäjänkielinen sielunhoidollinen työ on nyt 
mahdollista koska hän puhuu venäjää.  Isä Alekse-
jta voi tavata virastossa torstaisin kello 13-16. Hän 
toimittaa myös ehtoopalveluksen torstai-iltaisin p. 
Nikolaoksen kirkossa. 

Vain osallistumalla aktiivisesti toimintaan  meistä voi 
todellakin tulla Suomen elävin seurakunta! 
Tule mukaan kirkon elämään!

Från och med första september förrättas det i Vasa he-
lige Nikolaos kyrka en gudstjänst varje kväll klockan 
18.00.  Kyrkan är då öppen  under gudstjänster. Det 
har varit av praktiska själ omöjligt att hålla dörrarna 
öppna men nu blir det som sagt en förbättring i det. 
Vi vill gärna också se att det förrättas gudstjänster i 
de orter där vi har ett bönehus, dvs. i Karleby, Jakob-
stad och Lappo. Kantor Laura ger råd hur man som 
lekman kan förrätta sådana gudstjänster. 

Vi vill inte att livet i församlingen står still. Därför  
är det viktigt att med jämna mellanrumm överväga 
verksamheten för att kunna förbättra den. Vi har  ett 
’blygsamt’ mål att bli  Finlands bästa ortodoxa för-
samling och för att kunna nå det målet  krävs  det en 
hel del planering och bra ideer. Och inte alltid helt 
konvensionella ideer för den delen. Välkommen med 
tankar ideer hur vi kan  bli annu bättre! 

En annan nyhet för hösten är att fader Aleksej Sjö-
berg sitter i Vasa kansliet varje torsdag. Han talar 
fl ytande ryska (och svenska så klart) och man  kan 
komma och träffa honom i kansliet varje torsdag 
mellan klockan 13-
16. 

Nähdään kirkossa! 
Vi ses i kyrkan! 
Увидимся в 
церкви!  
Видимо се у цркви!

isä Matti Wallgren 

Kirkkoherran tervehdys

Elävä seurakunta ei sammaloidu

VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksinen seurakunta, Hovioikeudenpuistikko 19 A 6, 65100 Vaasa
puh 0206 100495, fax (06) 312 4063, vaasa@ort.fi 

Virasto on avoinna keskiviikkoisin klo 13.00 – 16.00. Suurina juhlapyhinä 
virasto on suljettu.

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

Kirkkoherra isä Matti Wallgren puh. 0206 100499

2. pappi: isä Aleksej Sjöberg
puh. 0400 761 718

Kanttori: Laura Aho, puh: 0206100497

Vaasan seurakunta                                                                                        
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Vaasan seurakunta                                                                                          

Pyhiinvaellusmatka Puolaan
Vaasan seurakunta teki pyhiinvaellusmatkan Itä-Puolan ortodoksisille alueille. Matkalla 

tutustuttiin mm. Sakin, Grabarkan ja Supraslin luostareihin, Białowiezan luonnonpuistoon 
sekä  Bialsk-Podlaskin, Białystokin ja Varsovan kaupunkeihin. Matkalla osallistuttiin kahteen 

liturgiaan  ja käytiin pyöräretkellä luonnonpuistossa.

KUVAT: TARJA HAKALA JA MATTI WALLGRÈN.

Ristejä, joita rukoilijat kulje   vat 
mukanaan pyhiinvaelluksen aikana.

Siunatun leivän jakamista pyhiinvaeltajille.

Pastori Bazyli Roszczenko ja rouva Zoja Roszczenko Narewista yh-
dessä isä Ma  n kanssa.

Kirkkoherra Ma    Wallgrèn ja Sakin luostarin igu-
meni Timoteusz.
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          Toimintakalenteri 

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
KASARMINTORI, VAASA

isännöitsijä: Kari Leino, puh. 040 8744 240

1.9.-20.12. ehtoopalvelus klo 18 joka 

ilta, ellei toisin mainita

Ke 1.10. klo 10 liturgia, Jumalanäidin suoje-
lus, Pokrova
Su 5.10. klo 10 hetkipalvelus
Su 12.10. klo 10 liturgia
Su 19.10. klo 10 hetkipalvelus
Su 26.10. klo 10 hetkipalvelus
Pe 31.10. klo 18 vigilia
La 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat
Su 2.11. klo 10 hetkipalvelus
Su 9.11. klo 10 liturgia
To 13.11. klo 10 liturgia, p. Johannes Krys-
ostomos
Su 16.11. klo 10 hetkipalvelus
To 20.11. klo 18 vigilia
Pe 21.11. klo 10 liturgia, Jumalanäidin 
temppeliinkäynti
Su 23.11. klo 10 hetkipalvelus
Su 23.11.-Ti 25.11. klo 18 EI ehtoopalvelusta
Su 30.11. klo 10 liturgia
Pe 5.12. klo 18 vigilia
La 6.12. klo 10 liturgia, p. Nikolaos, lasten-
juhla
La 6.12. klo 18 EI ehtoopalvelusta
Su 7.12. klo 10 hetkipalvelus
Su 14.12. klo 10 hetkipalvelus
Su 21.12. klo 10 liturgia
Ke 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus
To 25.12. klo 8 liturgia, Kristuksen syntymä, 
huom! aika!

Ke 31.12. klo 18 ehtoopalvelus ja uuden 
vuoden rukoushetki
1.1. alkaen ehtoopalvelus klo 18 joka 

ilta, ellei toisin mainita

To 1.1. klo 10 liturgia
Su 4.1. klo 10 hetkipalvelus
Ma 5.1. klo 18 vigilia
Ti 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
Kristuksen kaste, Teofania
Su 11.1. klo 10 liturgia
Su 18.1. klo 10 hetkipalvelus
To 22.1. klo 18 Ehtoopalvelus, ristisaatto. 
Ekumeeninen rukousviikko. 
Su 25.1. klo 10 hetkipalvelus, publikaanin ja 
fariseuksen sunnuntai
Su 1.2. klo 10 hetkipalvelus, tuhlaajapojan 
sunnuntai
Su 8.2. klo 10 hetkipalvelus, tuomiosunnun-
tai
La 14.2. klo 18 vigilia
Su 15.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
Su 15.2. klo 14 Sovintosunnuntain ehtoo-
palvelus

Русскоязычный православный кружок 

г. Васы собирается в Свято-Никольском 
храме (Kasarmintori) по четвергам 2.10., 
6.11., 4.12., и 15.1. Вечерня в храме в 18 ч. 
Беседы на русском языке после службы.
Темы бесед – православные 
богослужения, православный 

храм и духовенство, православные 
таинства, православные святые. Добро 
пожаловать!

Ortodoksiseen kirkkoon liittyville jär-

jestetään syksyllä katekumeeniopetusta 
Kokkolan pyhien vanhurskaiden Simeonin 
ja Hannan rukoushuoneessa keskiviikkoisin 
15.10., 12.11., ja 26.11. klo 17. Opastajana 
ortodoksiseen uskoon toimii Aleksej Sjö-
berg (puh 0400 761 718).

Ortodoksinen usko ja kirkko tutummak-

si aikuisille Kokkolan pyhien vanhurs-
kaiden Simeonin ja Hannan rukoushuo-
neessa keskiviikkoisin 15.10. (Ortodoksiset 
jumalanpalvelukset), 29.10. (Ortodoksinen 
kirkkorakennus, ja papisto), 12.11. (Kirkon 
sakramentit ja pyhät toimitukset), ja 26.11. 
(Pyhät ihmiset) akatistoksen jälkeen n. klo 
18.45. Tervetuloa!

Ortodoksinen usko ja kirkko tutummak-

si aikuisille Pietarsaaren pyhän profeetta 
Elian ja pyhän vanhurskaan Annan ruko-
ushuoneessa keskiviikkoisin 22.10. (Ikoni 
ja ortodoksinen kirkkorakennus), 19.11. (Li-
turgia), 3.12. (Ortodoksiset jumalanpalve-
lukset), 17.12. (Kirkon sakramentit ja pyhät 
toimitukset), ja 14.1. (Pyhät ihmiset) akatis-
toksen jälkeen n. klo 18.45. Tervetuloa!

PIETARSAARI

PYHÄN PROFEETTA ELIAN JA 

PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
TSASOUNANPOLKU 2

isännöitsijä: Leif Sandvik, puh. 06-724 8634

Su 12.10 klo 10 hetkipalvelus
Su 19.10. klo 10 liturgia
Ke 22.10. klo 18 akatistos 
Su 9.11 klo 10 hetkipalvelus
Su 16.11. klo 10 liturgia
Ke 19.11. klo 18 akatistos
Ke 3.12. klo 18 akatistos
Su 14.12. klo 10 liturgia
Ke 17.12. klo 18 akatistos
Ke 24.12. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
Lö 10.1. kl 10 liturgi på svenska
Ke 14.1. klo 18 akatistos
Ma 2.2. klo 10 liturgia, Kristuksen temppe-
liintuominen
Ke 11.2. klo 18 akatistos
Su 15.2. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus, so-
vintosunnuntai

KOKKOLA

PYHIEN SIMEONIN JA HANNAN 

RUKOUSHUONE
KATARIINANKATU 3

isännöitsijä: Nadesda Kurki, puh. 0400 
998 883

La 4.10. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 15.10. klo 18 akatistos
Su 26.10. klo 10 liturgia
Ke 29.10. klo 18 akatistos
Su 2.11. klo 10 liturgia
Ke 12.11. klo 18 akatistos
Ke 26.11. klo 18 akatistos
Su 7.12. klo 10 liturgia
To 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Kris-
tuksen syntymä
La 3.1. klo 18 ehtoopalvelus
Su 4.1. klo 10 liturgia
Ke 7.1. klo 18 akatistos
La 31.1. klo 18 vigilia
Su 1.2. klo 10 liturgia ja pieni vedenpyhitys, 
praasniekka
Ke 4.2. klo 18 akatistos

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM 

SAROVILAISEN RUKOUSHUONE
KOULUKATU 7

isännöitsijä: Irma Koskela, p. 040 741 5613

Su 19.10. klo 10 liturgia
Su 23.11. klo 10 liturgia
Su 14.12. klo 10 liturgia
Pe 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä
Su 4.1. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

HYLLYKALLION EV.LUT. SRK-

KESKUS
OPINTIE 1, HUOM! PAIKKA!

Su 5.10. klo 10 liturgia
Su 18.1. klo 10 liturgia

KAUHAJOKI

KAUHAJOEN EV.LUT. SRK:N 

VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
KYNTÄJÄNTIE 1

Mustasaaren kunnassa sijaitsee Bjököbyn kylä, jonka lintutornissa pidet-
tiin elokuun lopulla Kiitosakatistos luomakunnalle. 
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Vaasan seurakunta                                                Toimintakalenteri       
Su 23.11. klo 10 liturgia
Su 25.1. klo 10 liturgia, publikaanin ja farise-
uksen sunnuntai

KRISTIINANKAUPUNKI

RUOTSINKIELISEN SEURAKUNNAN 

SRKSALI
SVENSKA FÖRSAMLINGENS 

FÖRSAMLINGSHEM

LÄNTINEN PITKÄKATU 29 /VÄSTRA 

LÅNGGATAN 29

Su 7.12. klo 10 liturgi suomeksi ja ruotsiksi/
liturgi på fi nska och på svenska 

NÄRPIÖ/NÄRPES

EV LUT FÖRSAMLINGSHEM
 KYRKKTÅGET, NÄRPES

Su 2.11. klo 10 liturgi på svenska/slaviska/
serbiska 

KUORTANE

KUORTANEEN EVL. SRK:N KAPPELI
KIRKKOTIE, KUORTANE

Su 5.10. klo 10 liturgia

VETELI

EMÄNTÄKOULUNTIE 51 (VETELIN 

TUNKKARI) 

Su 12.10. klo 10 liturgia
Su 18.1. klo 10 liturgia ja ekumeeninen ilta-
päivä Vetelin ja Halsuan ev. lut. seurakun-
tien kanssa

MUUT TAPAHTUMAT

ORTODOKSINEN OMPELUSEURA, 
VAASA
Ortodoksinen ompeluseura aloittaa toimin-
tansa. Ompeluseurassa on tarkoitus tehdä 
erilaisia käsitöitä, joita voidaan joko myydä 
kirkon hyväksi myyjäisissä tai lähettää hy-
väntekeväisyyteen maailmalle. Kaikki terve-
tulleita. Ompeluseura kokoontuu sunnun-
taisin 12.10., 9.11. ja 14.12. klo 18 alkavan 
ehtoopalveluksen jälkeen p. Nikolaoksen 
kirkon kryptassa. Tervetuloa!

SUNNUNTAINA 5.10.2014 EVAKKOON 
LÄHDÖN JA SODAN PÄÄTTYMISEN 
MUISTOJUHLA, KUORTANE
Jumalanpalvelus (messu) Kuortaneen kir-
kossa klo 10.00 saarnaa päätoimittaja Aarne 
Plukka liturgeina pastorit  Eeva-Liisa Helle 
ja Jukka Anttila, kanttori Marita Jokiaho.
Jumalanpalveluksen jälkeen seppelepar-
tioiden lähetys sankarihaudoille ja karja-
laisten muistopatsaalle. Kuortaneen reser-
viupseerikerho ja Kuortaneen reserviläiset,  
Kuortaneen Puhallinorkesteri. Saatesanat 
eversti Jorma Jokisalo. 
Ruokailu seurakuntakeskuksessa klo 11.30, 
ruokalippu 12 euroa.
Ortodoksinen liturgia siunauskappelissa klo 
10.00   
Isä Matti Wallgren ja kanttori Laura Aho
 Vaasan ortodoksinen seurakunta

LA 18.10. KLO 13 HAUTAUSMAAN 
SYYSTALKOOT, VAASA
Vaasan ortodoksinen hautausmaa puhdis-
tetaan lehdistä ja laitetaan talvikuntoon 
lauantaina 18.10. klo 13 alkaen. Hautaus-
maa sijaitsee Ristinummella, Vesilaitoksen-
tien, Lumivaarantien ja Kappelimäentien T-
risteyksessä. Tarjolla kahvia/teetä ja pientä 
syötävää. Oman haravan voi ottaa mukaan.

SU 30.11. KLO 12.30 P. NIKOALOKSEN 
KIRKON JOULUSIIVOUS, VAASA
P. Nikolaoksen kirkko puunataan joulukun-
toon talkoovoimin sunnuntaina 30.11. Jou-
lusiivous aloitetaan liturgian ja kirkkokahvi-
en jälkeen klo 12.30. Omat siivoushanskat 
voi ottaa mukaan.

LA 6.12. KLO 10 P. NIKOLAOKSEN 
LITURGIA JA LASTENJUHLA, VAASA
Lauantaina 6.12. vietämme perinteistä las-
tenjuhlaa p. Nikolaoksen kunniaksi. Juhla 
alkaa liturgialla klo 10. Tämän jälkeen on 
tarjolla ruokailua Mira-talolla. Ruokailun 
jälkeen ohjelmassa on askartelua, Nikolaos-
aiheinen pöytäteatteriesitys sekä mahdol-
lisesti jotain yllättävääkin toimintaa. Koko 
perheen tapahtuma.

OHJAAJAHAKU 7.1.-15.2.2015
Vaasan ortodoksinen seurakunta hakee oh-
jaajia kevään ja kesän 2015 perheleirille ja 
kristinoppileirille. Ohjaajahaku pyörähtää 
käyntiin 7.1.2015. Lähetä vapaamuotoinen 
hakemus määräaikaan mennessä joko säh-
köisesti os. laura.aho@ort.fi  tai kirjeitse Vaa-
san ortodoksinen seurakunta, Koulukatu 
45, 65100 Vaasa. Hakijan täytyy olla vähin-
tään 15 vuotta. Hakemuksessa täytyy tulla 
ilmi, kuka olet, mahdollinen työkokemus, 
harrastuneisuus sekä selvitys siitä miksi 
juuri sinut pitäisi valita ohjaajaksi. Määrä-
ajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.  

Lisätietoja antaa kanttori Laura Aho: puh. 
0206 100 497 tai laura.aho@ort.fi . 
Perheleirin ajankohta on 15.-17.5.2015 ja 
kriparin ajankohta on 5.-13.6.2015.

SU 11.1.15 KLO 12.30 PÄÄSIÄISEN 
SUUNNITTELUKOKOUS, VAASA
Millaisen pääsiäisjuhlan haluaisimme jär-
jestää keväällä 2015? Olisiko sinulla idea 
kuinka kirkko koristellaan tai mitä ruokaa 
juhlassa syötäisiin? Haluatko tehdä pas-
haa tai virpovitsoja? Mm. näitä pohdimme 
sunnuntaina 11.1.15 Kokous alkaa liturgian 
ja kirkkokahvien jälkeen klo 12.30. Kaikki, 
jotka olette kiinnostuneita tekemään konk-
reettista vapaaehtoistyötä kirkkomme suu-
rimman juhlan eteen, olette tervetulleita 
suunnittelemaan ja miettimään pääsiäis-
juhlaa.

22.1. EKUMEENISEN RUKOUSVIIKON 
RISTISAATTO, VAASA
Torstaina 22.1. kokoontuu jälleen ekumee-
nisen rukousviikon ristisaatto. Ristisaatto 
aloitetaan pyhän Nikolaoksen kirkolta eh-
toopalveluksella klo 18. Tästä siirrymme ris-
tisaatossa katolisen kappelin kautta Vaasan 
luterilaiselle kirkolle, jossa on tarjolla iltatee. 
Tervetuloa! 

SINÄ, VUONNA 2000 SYNTYNYT, KESÄN 
KRIPARI LÄHESTYY!
Vaasan ortodoksinen seurakunta järjestää 
kristinoppileirin ensi kesänä ajankohtana 
5.-13.6.2015. Teille kaikille, vuonna 2000 
syntyneille, tullaan lähettämään tammi-
kuun 2015 aikana ilmoittautumislomake 
sekä kirje, josta saatte leiristä lisäinfoa.

SU 1.2.15 KLO 10 PERHETAPAHTUMA, 
KOKKOLA
Sunnuntaina, Kokkolan rukoushuoneen 
praasniekan yhteydessä järjestetään perhe-
tapahtuma kaikille 0-12 vuotiaille lapsille ja 
heidän perheilleen. Perhetapahtuma alkaa 
juhlaliturgialla klo 10, jonka jälkeen on ruo-
kailu sekä toimintaa koko perheelle. Kaikki 
ovat tervetulleita tapahtumaan! Tapahtu-
masta lähetetään kirje tammikuun aikana.

SU 15.2. SOVINTOSUNNUNTAIN 
LASKIAISRIEHA, VAASA
Sovintosunnuntaina laskeudumme suu-
reen paastoon. Vaasan ortodoksinen seura-
kunta laskeutuu siihen konkreettisesti pulk-
kamäen myötä. Pulkkamäkeen menemme 
kalarantaan (lapset vanhempiensa seuras-
sa)  liturgian ja kirkkokahvien jälkeen n. klo 
12. Omat pulkat ja liukurit mukaan. Laskiais-
rieha rauhoittuu paastoon klo 14 alkavalla 
sovintosunnuntain ehtoopalveluksella.  

Seurakunta mukana
taiteiden yössä

Elokuun alussa vietettiin Taiteiden yötä Vaasassa. Pyhän Nikolaoksen kirkko 
oli avoinna iltapäivästä yömyöhään saakka. 

Pyhäkössä oli nähtävillä muun muassa vihkikruunut, papin liturgisia vaattei-
ta ja suitsutusastia. Kryptassa oli järjestetty lapsille askartelua. Kirkossa kävi 
lähemmäs 700 ihmistä päivän aikana. Illalla toimitettiin kiitosakatistos. 
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Diakonia – arjen pieniä tekoja
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Erään vigilian jälkeen luokseni tuli laitapuolen kulkija. 
Hän tiedusteli mahdollisuutta jutella sielunpaimenen 

kanssa. Hain papin alttarista hänen luokseen. Seuraa-
vana päivänä sama pastori toimitti liturgian. Hän kertoi 
opetuspuheessaan nukkuneensa edellisen yön huonosti. 

Levoton omatunto oli huono päänalus. 

– Minun pitäisi opettaa teille lähimmäisen rakastamista, 
mutta eilen vigilian jälkeen, ajoin pois luotani Jumalan 
lähettämän enkelin. Hän oli paljain jaloin ja pyysi minua 
auttamaan, että saisi kengät, joita hänellä ei ollut varaa os-
taa. Ja mitä minä tein? Ajoin hänet tie-
hensä vaikka maailma on täynnä ken-
kiä, pappi tunnusti murtuneella äänellä.  

Opetus oli lyhyt ja tehokas. Kirkkoväki 
liikuttui ja osa itki. Liturgiassa alkoi uu-
della tavalla elää Jeesuksen opetus: ”Mi-
nun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Mi-
nun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä 
olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä 
olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sai-
ras ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. 
[--]Kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näis-
tä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minul-
le.” (Mt. 25:42–43, 45) 

Kirkko - rakkauden liike

Varhaiskirkossa seurakunta ”kuunteli ja noudatti uskolli-
sesti apostolien opetusta”. Siihen kuului heikompien aut-
taminen ”sen mukaan kuin kukin tarvitsi.” (Ap.t.2:42, 45) 
Kristillisyys oli kapinaliike katteettomia sanoja vastaan. 
Kirkko edusti dynaamista ja kekseliästä Jumalan rakkau-
den inspiroimaa toimintaa, jonka tuli ”huolehtia vähäosai-
sista muistaen Herran Jeesuksen omat sanat: ’Autuaampi 
on antaa kuin ottaa.’ ” (Ap.t.20:35) Varhaiskirkon motto-
na oli: ”Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin 
on uskokin kuollut ilman tekoja.” (Jaak.2:26) 

Apostolit kasvattivat seurakunnista diakonisia yhteisöjä. 
Kristuksen antama rakkauden kaksoiskäsky (Mark. 12:30–

31) oli opetuksen keskiössä. Tämä traditio eli vahvana 
myös Kesarean piispa Basileios Suuren (k. 379) kaudel-
la. Hän perusti hiippakuntansa alueelle kokonaisen dia-
konialaitoksen, Basiliadin, kristillistä auttamistyötä var-
ten. Siellä huolehdittiin sairaista ja köyhistä, sekä ylläpi-
dettiin majataloa.  Luostareita hän kannusti huolehtimaan 
orpolapsista ja heidän koulutuksestaan. 

Konstantinopolin esipaimen, Johannes Krysostomos 
(k.407) toimi samassa hengessä. Hän korosti voimakkaas-
ti diakonisen asenteen tärkeyttä. ”Taivas on niitä varten, 
jotka myönteisessä mielessä tekevät hyvää eikä niitä var-

ten, jotka vain pidättäytyvät synnistä.” 
Krysostomos katsoi, että aito kilvoitte-
lu näkyy rukouksen, oikeudenmukai-
suuden ja laupeuden harjoittamisena. 
Niinpä hän käytti hiippakunnallisia va-
roja muun muassa sairaalatoiminnan 
järjestämiseen.

Lähimmäisen auttaminen on yksinkertaista

Diakoniasta on helppo pitää esitelmiä, antaa lausuntoja, 
tehdä teologiaa, tilastoja ja tutkimuksia. Mutta kun kirk-
koherran virastoon, seurakunnan kerhoon, tai kotiin as-
tuu siisteyttä, käytöstapoja ja muita yleisiä normeja rik-
kova lähimmäinen, niin suurimmalla osalla meistä syn-
tyy sisäistä myllerrystä. Kenties paheksumistakin? Mut-
ta juuri siitä alkaa arjen kristillisyys. Kuljenko lähimmäi-
seni ohi, vai pysähdynkö kulkemaan tovin hänen kans-
saan? Osoitanko hänelle myötätuntoa ja apua? Tässä koh-
den laupiaan samarialaisen (Lk.10) vertaus on lahjoma-
ton. Se osoittaa, että lähimmäisen rakastaminen on arkis-
ta ja yksinkertaista. Ja Jumala on kiinnostunut juuri siitä 
pienestä arjen hyvästä. 

Jos sinä tarvitset arkiseen elämääsi apua, niin ota yhteyttä 
seurakuntasi työntekijöihin. Vastaavasti, jos voit olla se, 
joka pienillä asioilla voit palvella apua tarvitsevia, niin 
soita seurakuntaasi. Pidetään toisistamme huolta. 

Johannes Mäntymäki   

Apostolit kasvattivat 
seurakunnista diakonisia 

yhteisöjä.

Kirkko rakastaa

Jeesuksen opetus laupiaasta sa-
marialaisesta. Kilvoitussuunnak-

si osoitetaan laupeutta ja armahta-
vaista mieltä.
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Marraskuun 15. päivä laskeudumme 
joulupaastoon. Koko ihmisen per-
soona; ruumis, henki ja sielu yhdes-
sä aloittavat paaston puhdistavan kil-
voituksen. Paastoon kuuluu pahoista 
sanoista ja puheista luopuminen, sil-
lä se paha, mikä suusta lähtee vahin-
goittaa eniten sen sanojan persoonaa. 
Voimme etsiä mahdollisuuksia avus-
taa taloudellisesti apua tarvitsevia ih-
misiä niin lähellä kuin kaukana kir-
kon lähetystyön kautta. Kristinusko 
on jakamisen usko. Raamattu kehot-
taa meitä kokoamaan aarteita taivaa-
seen, eikä tänne maanpäälle.  

Joulua vietettiin kirkon ensimmäisi-
nä vuosisatoina tammikuun 6. päivä-
nä, Jeesuksen kasteen päivänä Juma-
lan ilmestymisen juhlan yhteydessä. 
Myöhemmin Kristuksen syntymän 
juhla siirrettiin joulukuun 
25. päivään.  

Pyhä Nikolaos 

Joulun rakkauden henki per-
sonoituu meillä Suomes-
sa joulupukkiin. Hänen esi-
kuvansa on muualla maail-
malle hyvin tunnettu Santa 
Klaus, Pyhä Nikolaos, Lyy-
kian Myrran arkkipiispa. 
Hän vaikutti kolmesataa lu-
vun alkupuolella nykyisen 
Turkin alueella. Pyhä Niko-
laos eli todeksi evankeliumin 
sanan lähimmäisen rakkau-
desta. Hän jakoi omat perin-
törahansa ja kaiken ansait-
semansa varallisuuden apua 
tarvitseville lapsille. Kiuru-
vedellä vietämme Nikolaos 
juhlaa. Tämä juhlaperinne on 
ollut meillä noin 25 vuotta. 
Joku poika, tai mies puetaan 
kirkkovaatteisiin piispa Ni-
kolaoksen hahmoon. Hän tuo 
meille joulun rakkauden sa-

noman, ihmeitä tekevän Lyykian Myr-
ran arkkipiispan Nikolaoksen siunauk-
sen kaukaa 300 luvulta. Vietämme Ni-
valassa myös joulupukin ja pakkasher-
ran yhteistä juhlaa. Tämä juhla on eri-
tyisesti slaavilaistaustaisten maahan-
muuttajien yhteinen tapahtuma.

Kirkko Beetlehemin 
syntymäluola 

Kotikirkkomme on jouluna vertaus-
kuvallisesti Beetlehemin syntymäluo-
la. Kaikkein pyhin Alttarihuone kuvaa 
luolan osaa, jossa on seimi, pyhä alt-
taripöytä. Tässä seimessä lepää vasta-
syntynyt Jeesus lapsi. Hän on aina läs-
nä kirkossa pyhässä Evankeliumikir-
jassa ja artoforassa säilytettävissä eh-
toollislahjoissa. Jouluna me voimme 
astua siihen kertomukseen sisään eri-

tyisesti kirkossa alttaripöydän edessä 
kokea tämän pyhyyden. Saamme olla 
Betlehemin kedolla paimenten kanssa 
enkelien ympäröiminä. Ja me voim-
me kumartaa heidän ja kolmen tietäjän 
kanssa vastasyntynyttä Vapahtajaam-
me.  Tietäjät antavat lahjoinaan kul-
taa, suitsuketta ja mirhaa. Me annam-
me lahjana Herrallemme Jeesukselle 
Kristukselle oman itsemme sellaisina 
kuin olemme, syntisinä ja syyllisinä, 
mutta katuvina ja rakkauteen pyrkivi-
nä kristittyinä. Jouluyönä enkelikuo-
ro veisasi ihmiseksi syntyneen Juma-
lan Pojan kunniaksi: ”Kunnia olkoon 
Jumalalle korkeuksissa, maassa rau-
ha ja ihmisillä hyvä tahto.”

Meille ihmisille on joulun pyhän sa-
laisuuden kautta annettu tie pelastuk-
seen, totuus ja elämä Kristuksessa. 

Kirkko ja sen pyhä opetus 
ovat turvanamme tällä elä-
män tiellä, jota kulkemaan 
kutsun Sinut ja kaikki rak-
kaasi. Joulun sanoma on, 
että Jumala rakastaa maail-
maa ja jokaista ihmistä. Hän 
ei halunnut ihmiskunnan tu-
houtuvan, vaan lähetti oman 
Poikansa maailmaan pelas-
tamaan ihmisen. Jokainen, 
joka uskoo Beetlehemin sei-
meen syntyneeseen Jeesuk-
seen Kristukseen, on pelas-
tuksen tiellä kohti Jumalan 
valtakuntaa. 
Antakaamme Kristus- lap-
sen syntyä omaan sydämem-
me seimeen tänäkin joulu-
na, meidän kaikkien elämän 
Vapahtajaksi ja pelastajaksi.  

Kristus syntyy - kiittäkää!

Kirkkoherra 
Antero Petsalo

Kiuruvesi

Joulun pyhä salaisuus

Pyhä Nikolaos ja Pakkasherra viettävät Nivalassa 
yhteistä juhlaa lasten ympäröimänä.

IRINA TRIFONOVA


