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Paitsi pappi ja pappissemi-
naarin teologisten aineiden 
opettaja, oli Aari Surakka 
(1909 – 1990) myös tieto- 
ja kaunokirjailija. Toisessa 
runokokoelmassa Aamu-
kanooni (1950) on runo 
Siunaus yksinäisyydessä, 
jonka otsikko paljastaa 

yhden näkökulman aihee-
seen. Yksinäisyyden kuvia 
ovat rantaveden mustuus, 
vuorten lumen puhtaus ja 
taivaan tummuus. Luon-

nonesteettisten havaintojen 
äärellä yksinäisyys huipen-
tuu, mutta niissä on tun-
nettavissa myös jumaluus. 

Mystinen ja esteettinen ovat 
sukulaiskokemuksia: molem-
missa astuu arkitodellisuuden 
sijaan toinen, ikään kuin 
-todellisuus. Yksinäisyyden 
hiljaisuus luo ajattomuuden 
kokemuksen runossa, jon-
ka puhuja vakuuttaa: ”En 
missään ole ollut niin lähellä 
iankaikkisuutta.”
    Surakalle on tyypillistä 
viitata kielikuvillaan aiempiin 
teoksiinsa. Seuraava kokoelma 
saikin Alphonse de Lamarti-
nen runosta ja Franz Lisztin 
pianoteoksesta lainatuksi 
nimekseen Jumalan siunaus yk-
sinäisyydessä (1961) jatkamaan 
äsken käsitellyn runon aihe-
piiriä. Teoksen päättävä runo 
Solitude ilmoittaa otsikollaan 
teemasanan yksinäisyys, tosin 
ranskankielisenä.

    Runo alkaa henkilön 
nimeä mainitsematta kuvalla 
profeetta Eliasta, kuinka hän 
Kuningasten kirjan mukaan 
koki Jumalan hiljaisuudessa, 
ei myrskyssä eikä ukkosessa. 
Surakka esittää neljä  kirkol-
lisessa perinteessä kerrottua 
hiljaisuuskokemusta, joiden 
perustalle runo kehottaa  
kohdistamaan hesykastisen 
tarkkaavaisuuden: ”Oi minun 
sydämeni,/ ole vaiti ja kuunte-
le nöyryydessä.”  

Muistumia Italiasta

Esikoiskokoelman Rukous-
lamppu (1943) nimiruno on 
sonetti. Italiassa 1200-luvulla 
syntynyt runolaji on muodol-
taan 14-säkeinen ja 4-säkeis-
töinen. Rukouslampulla on 
runossa useita tehtäviä: se on 
ystävä, ”kun pilvet kylvää lunta 
puistoihin/ ja hämärissä istut 
yksinäsi.// Sen pieni liekki 
sätein hiljaisin/ käsiisi koskee 
niin kuin lämmin käsi”. 
    Lampukan valo on uskon 
kuva, joka kirkastaa syksyn ja 
talven pimeyden; se vertautuu 
ihmisen toiveisiin ja luo liekil-
lään toivoa. Sonetti on myös 
Mika Waltarin toimittamassa 
antologiassa Nuoret runoilijat 
1934 julkaistu jouluruno 
Ihmeellinen aamu.
    Italia oli Aari Surakalle 
läheinen. Runo Capri (1961) 
esittää kuoleman, Jumalan 
ja kauneuden kokemuksille 
välttämättömäksi ehdoksi 

Aari Surakka –
yksinäisyyden 

ja katoavaisuuden 
runoilija 

Esipaimenen sana

Helluntain mietteitä
Uusi kesä on helluntain hengen tavoin hulmahtanut pohjoisen kotimaamme ylle. 
Jerusalemin alkuseurakunnan päälle tulisten kielten muodossa rajun tuulenpuuskan 
tavoin laskettu Pyhä Henki innosti, virvoitti ja vahvisti apostolit evankeliumin ilosano-
man levitystyöhön koko maailmaan. Hohtavan valon, lämmön ja luonnon hennon vih-
reyden virkistäminä mekin lähdemme helluntain juhlasta uudistunein mielin uuden 
kesän tehtäviin ja toimiin.

Matkailu kuuluu kesän kuvioihin. Lisääntyneen vapaa-ajan myötä sen merkitys on 
entisestään kasvanut. Usein matkat ulottuvat kauas, aina ulkomaita myöten. Aina ei 
kuitenkaan tarvitse mennä kauas, lähempääkin kotoa löytyy uutta katsottavaa, opitta-
vaa ja ihmeteltävää. Näihin kohteisiin liittyvät myös kirkon omat nähtävyydet - oman ja 
naapuriseurakunnan pyhäköt, kalmistot ja muut muistomerkit.

Vaivattominta on mennä mukaan valmiille ryhmämatkoille. Astut bussiin ja kuljettaja 
ja matkanjohtaja hoitavat puolestasi kaikki käytännön tehtävät. Sinun osanasi on vain 
olla vastaanottaja ja nauttia kokemastasi matkan annista.

Jaettu ilo on aina kaksinkertainen ilo, näin muistamme meitä neuvotun. Iloa tuottaa 
myös se, että saamme olla mukana hyvää mieltä tuottamassa. Tänään puhutaan pal-
jon yhteisöllisyyden merkityksestä. Elämä seurakunnan yhteydessä on yhteisöllisyyttä 
parhaimmillaan. Sitä on myös matkailu, kun itse olemme aktiivisesti matkan sisältöä 
suunnittelemassa ja tuottamassa. 

Tärkeää olisi, että matkaa tehtäisiin yhdessä eri sukupolvien kanssa, jossa isovanhempi-
en, vanhempien ja nuoren polven edustus olisi mukana. Erityisesti isovanhempien mu-
kana olo on tärkeää, koska he välittävät lastensa lapsille tietoa, kokemusta ja muistoja 
menneiltä ajoilta sekä edustavat turvallista elämää elämän turvattomuuden keskellä. 
Näin yhteisestä matkasta muodostuu itsestään myös arvokas uuden oppimisen tapah-
tuma. Koko elämä on oppimista hengellistenkin asioiden ollessa kyseessä. Uskontoa ei 
opeteta vain koulussa oman uskonnon tunneilla, vaan arkisen elämän kautta. Kesän 
perhematkat ovat osa elämää.

Isovanhempien yksinkertaiset ja elämänläheiset mietteet ja ajatukset uskon asioista 
jäävät nuorelle ihmiselle pysyvästi mieleen, koska niissä kaikessa koruttomuudessaan 
on oman kokemuksen paino ja arvo. Opetuksena toimii myös esimerkki - harras ris-
tinmerkki kirkkoon tultaessa ja tuohuksen sytyttäminen rukoustuleksi toisten tuohus-
ten joukkoon. Opetusta on myös kertomus Jumalan varjeluksen kokemisesta elämän 
varrella. Sitä on merkittäviksi kokemiemme ihmisten muisteleminen. Kaikessa tässä 
opetuksessa ja oppimisessa punaisena lankana toimii henkilön omakohtainen koke-
mus Jumalan varjeluksesta, siunauksesta ja johdatuksesta elämän varrella.

Hiippakuntamme vuoden 2011 teemana on Kirkko ja nuoret. Tarjotkaamme ja tuot-
takaamme nuorillemme kesän matkojen yhteydessä muistoja ja elämyksiä kirkosta ja 
uskosta – peruskiviä koko heidän elämälleen. 

Metropoliitta Panteleimon
Oulun ortodoksisen hiippakunnan esipaimen

Once again a summer has descended on us and on our environment like a Pentecostal Spirit. 
The Holy Spirit, which settled on primitive Church, inspired and strengthened holy Apostles 
to spread good news all over the world. We, refreshed by the glow of light, warmth and green-
ness of the nature, created by God, willingly step out and face all interesting things, which life 
has its stores for us.
    I urge you to spend your holiday period wisely. I recommend you to travel or make pilgrim-
age at homeland or abroad. If are an adult, take your children or grandchildren with you, if 
practicable. It is a great opportunity to share common experiences with each other. At the 
same time you are able to transmit all your positive experiences on life to the younger genera-
tions. That what a living parenting tradition is all about.      

A word from the Bishop

Kuva: Vesa Takala
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”Uskon Pyhään Henkeen, 
Herraan ja eläväksi teki-
jään, joka lähtee Isästä, 
jota yhdessä Isän ja Po-
jan kanssa kumarretaan 
ja kunnioitetaan ja joka 
on puhunut profeettojen 

kautta.”

Herran taivaaseen 
astuminen, helatorstai

Kuolleista nousemisensa 
jälkeen Jeesus ilmestyi 
neljänkymmenen päivän 
aikana useita kertoja ope-
tuslapsilleen ja puhui heille 
Jumalan valtakunnasta. 
Välittömästi ennen taivaa-
seen astumistaan Jeesus 
sanoi heille: ”Näin on 

kirjoitettu. Kristuksen tuli 
kärsiä kuolema ja kolman-
tena päivänä nousta kuol-
leista, ja kaikille kansoille, 
Jerusalemista alkaen, on 
hänen nimessään saarnat-
tavan parannusta ja syntien 
anteeksiantamista. Te olette 
tämän todistajat. Minä 
lähetän teille sen, minkä 
Isäni on luvannut. Pysykää 
tässä kaupungissa, kunnes 
saatte varustukseksenne 
voiman korkeudesta.” 
(Luuk. 24:46-49). Sitten 
Kristus sekä opetuslapset 
lähtivät ulos kaupungista. 
Lähellä Betaniaa Jeesus 
siunasi heidät, ja hänet otet-
tiin ylös taivaaseen. Herran 
taivaaseen astuminen eli 

itse kunkin päälle. He tuli-
vat täyteen Pyhää Henkeä 
ja alkoivat puhua eri kielillä 
sitä mitä Henki antoi heille 
puhuttavaksi” (Ap.t. 2:2-4). 
Näin opetuslapset Pyhällä 
Hengellä varustettuina aloit-
tivat uuden elämän, jonka 
sisältämänä tehtävänä oli 
ihmisten johdattaminen pe-
lastuksen osallisuuteen Kris-
tuksen yhteydessä. Pyhän 
Hengen voima avasi opetus-
lasten mielet ymmärtämään 
Vapahtajan opetukset, ja he 
aloittivat lähetystyön välit-
tömästi niin kuin Jeesus oli 
heitä käskenyt. 
    Nähtyään ja kuultuaan 
pyhän Hengen laskeutumis-
en oli paikalle kerääntynyt 
paljon väkeä. Pietari astui 
esiin ja puhui kirjoituksiin 
vedoten, että Jeesus on 
Messias kehottaen heitä 
kääntymään ja ottamaan 
kasteen, jotta synnit an-
nettaisiin heille anteeksi ja 
he saisivat Pyhän Hengen 
lahjan. Tämä ensimmäisenä 
helluntaina tapahtunut 
Pyhän Hengen vuodat-
taminen täydensi lopullis-
esti Jeesuksen messiaanisen 
tehtävän maan päällä. 
Tällöin sai alkunsa kristil-
lisen kirkon historiallinen 
olemassaolo ja vastaavasti 
Pietarin puhe oli aposto-
lisen saarnan alku. Tämä oli 
myös ensimmäinen kirkon 
varsinainen lähetystapah-
tuma, jonka yhteydessä 
uskovien joukkoon tuli 
tuona päivänä lisää noin 
kolmetuhatta henkeä. 

Pyhän Hengen päivä

Se työ, mitä Kristus maan 
päällä teki, jatkuu Kristuk-
sen kirkossa Kristuksen 
lähettämän Pyhän Hengen 
viisaudella ja armovoimalla. 
Kirkkomme tehtävänä 
on uskovien keskinäisen 
ykseyden, yksimielisyyden 
ja rakkauden ylläpitäminen 
apostoleilta perityn to-
tuuden mukaisena.
    Kirkon tehtävän piiriin 
kuuluvat niin täällä 
maailmassa vielä kilvoittel-
evat kuin jo tuonilmaisiin 
siirtyneet, sillä Kristus itse 
todistaa Isästään Jumalasta: 
”Ei hän ole kuolleiden 
Jumala, vaan elävien. Ju-
malalle kaikki ovat eläviä.” 
(Luuk. 20:28)

Kunnia olkoon Isälle ja 
Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Isä Matti Porkka
Tornio

Elämä Hengen johdatuksessa   
– tie pelastukseen 

helatorstai on päivä, jolloin 
Kristus nousi kunniassaan 
taivasten valtakunnan 
valtaistuimelle avaten meille 
langenneille tien taivaan 
valtakuntaan. 

Pyhän Kolminaisuuden 
päivä, helluntai

Kymmenentenä päivänä 
Kristuksen taivaaseen 
astumisen jälkeen apostolit 
olivat kaikki yhdessä koolla. 
”Yhtäkkiä kuului taivaalta 
kohahdus, kuin olisi käynyt 
raju tuulenpuuska, ja täytti 
koko sen talon, jossa he 
olivat. He näkivät tulen-
lieskoja, kuin kieliä, jotka 
jakautuivat ja laskeutuivat 

yksinäisyyden. ”Samoin kuin 
sinun on kohdattava kuolema 
yksin/ ja yksin kohdattava 
Jumalasi,/ niin on myös yksin 
tajuttava kauneus,/---/ katsot-
tava yksin meren ja taivaan 
arvoitukseen.”
    Yksinäisyydessä ei tuolloin 
ole mitään pelottavaa tai ah-
distavaa, toteaa runo lopuksi. 
Kyseessä on luonnonlainomai-
nen itsestäänselvyys kaikille 
ihmisille yhteisessä olemassa-
olon kokemuksessa, eikä sillä 
ole tekemistä keskustelukump-
panin puuttumisen tai muun 
seurankipeyden kanssa.  Se ei 
edes tarkoita välttämättä konk-
reettista yksinäisyyttä vaan 
sitä, että esimerkiksi esteettiset 
ja uskonnolliset elämyksemme 
koemme pohjimmiltaan aina 
yksin, vaikka vierellämme 
olisi kuinka rakas ihminen 
niitä yhtä aikaa kokemassa. 
Ystävämme ja kumppanimme 
kokevat ne omalla tavallaan, 
joihin ei meillä ole suoraa 
pääsyä. Tämä tuo uuden, 
kirkastavan näkemyksen 
yksinäisyyteen, mitä korostaa 
runon tapahtumapaikka, 
yksi Euroopan kauneimmista 
saarista, Italian Capri Napolin 
edustalla.

Saarnaajan kirjan 
rehellisyyttä

Aari Surakan mielivuoden-
aikoja olivat varhaiskevät 
ja myöhäissyksy: ”Kun on 
kirkasta, taivas on äärettömän 
kaukana ja puut graafisen 
teräviä, äärettömän henkeviä. 
Silloin on katoavaisuuden, 
kuoleman tuntu.”  (Suomen 
Kuvalehti 44/1979.) Saarnaa-
jan kirjasta Surakka totesi, että 
jonakin päivänä sen pessimis-
min kokee ”rehellisyydeksi, 
joka on ajaton ja johon ei voi 
mitään lisätä” (Otavan uutisia 
4/1974).  

Tällaisia kuvia tapaamme 
myös hänen lyriikastaan: ”Oi 
kuultavuutta ilmain rannan,/ 
kun syksyn taivas loittonee!” 
huudahtaa runo Aamuhartaus 
(1950). Litania I (1979) miettii 
”tomuun palajamisen arvoi-
tusta/ johon ei ole vastausta/ 
vain varmuus”. 
    Kevääseenkin ulottuu kato-
avaisuuden mahti. Jo antolo-
giassa Nuoret runoilijat 1934 
ilmestyneessä toiseusrunossa 
Kuoleva silmu (1943) putoaa 
maahan marto silmu auvoisan 
ja elämää uhkuvan kevään 
keskellä lintujen laulaessa ja 
muiden silmujen odottaessa 
puhkeamistaan. 
    Syvimmässä intohimossa on 
koettavissa sen äkillinen päät-
tyminen: ”Näki kevätauringon 
valon/ se luona temppelin./ Ja 
kiihkeän elämänpalon/ ylös, 
ylös taivaihin/ se kuuli sävelis-
sä/ kevään mustien lintujen/ 
ja silmujen sydämissä/ alas itse 
pudoten.”

    Varsinkin esikoiskokoel-
massa on onnellisen valoisia 
kevätrunoja: Hartaus, Koraali, 
Legenda, Toukokuun laulu 
Pyhälle Äidille. Niissä humisee 
leuto tuuli, puut huojuvat 
tervehdykseksi. Kevät siunaa 
ihmismielen tuoksullaan; ilma 
väreilee täynnä toivoa.  Kris-
tuksen taivaaseenastuminen 
rinnastuu ihmisen vapautumi-
seen epätoivon vankeudesta 
keväisten pilvien alla runossa 

Keväthartaus (1943).
    Pyhän Iisak Niniveläisen 
ajatuksia soveltaen voi pu-
hua armon ja onnellisuuden 
kokemusten hetkellisyydestä ja 
sattumanvaraisuudesta. Runo 
Maiseman omistus (1961) 
tuntee, lumisen seudun hiljai-
suudessa myöhäissyksyn sulan 
veden äärellä, ohikiitävää 
onnea olemassaolon salaisuu-
den edessä: 

”Ja aivan pienen pienen 
tuokion/ kumartuneena olet 
puitten lailla/ ja kiitollinen 
siitä mikä on/ ja onnellinen 
olet syytä vailla.”

Esko Karppanen

Kirjoittaja on filosofian lisen-
siaatti pääaineena kotimainen 
kirjallisuus (Helsingin yliopisto 
1987).

Kuva: Paimensanomien arkisto
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Hiippakunnan teemavuosi 2011 - Nuoriso
Mietimme, miten ortodok-
sisen kirkon opetus kohtaa 
nuoren perheessä ja sen ar-
jessa? Onko ortodoksisuus 
vain uskonnonopetuksen 
harteilla, vai onko per-

heellä jotakin tehtävissä? 
Ajattelevatko vanhemmat, 
että  koulun uskonnonope-
tuksen tunnilla opetetaan 

kaikki asiat niin perusteelli-
sesti, että lapsen ja nuoren 
ortodoksinen kasvatus on 

riittävää?

Ortodoksinen perinne on 
arkipäivää. Kirkko ja usko 
ovat läsnä kaikissa arkisissa 
yhteyksissämme ja teoissamme 
tässä ja nyt. Suomessa olemme 
tottuneet suuremman kan-
sakirkon tavoille ja osittain 
sulautuneet omissa kirkollisis-
sa perinteissämme ja tavoissa 
siihen. Oman kirkkomme 
runsas ja rikas perinne tulee 
esille monissa pienissä arki-
sissa asioissa. Niitä opitaan 
perheessä, seurakunnassa ja 
vain kirkossa käymällä. 
   Perheessämme on kolme 
lasta. Kysyimme heiltä, miten 
ortodoksisen kirkon perinne 
näkyy kotona? Kysymys näytti 
kummastuttavan heitä. Nuoret 
kertoivat, että ortodoksisuus ja 
kirkon perinne on ollut heille 
osa arkea. 

”Käymme kirkossa, kotona on 
ikoninurkka ja ikoneita, on 
käyty pyhiinvaellusmatkoilla 
kotimaassa ja ulkomailla, 
kirkon juhlia vietetään kotona 
perinteisesti jne.” kertoi 
Elisabet.

Mitä pyhiinvaellusmatka voi 
opettaa ja antaa perheelle? 
Matkan voi tehdä vaikkapa 
matkustamalla Uuteen Vala-
moon taikka Vanhaan Vala-
moon. Matkalla opitaan yh-
dessä esim. historiaa. Matkalla 
kuulee kiinnostavia tarinoita 
ja kirkkohistoriaa, mutta myös 
sitä ”arkipäivän” historiaa, 
jota luetaan koulussa historian 
tunnilla. Pyhiinvaellusmatkal-
la voi myös tutustua luos-
tareiden upeaan luontoon. 
Usein kirkolliset kohteet ovat 
sijoittuneet todella kauniille 
paikoille.

”Ulkomaan matkoilla on 
tutustuttu eri uskontoihin 
ja käyty myös monissa oman 
kirkon pyhissä paikoissa” lisää 
Andreas. 

Se on auttanut lapsia hyväk-
symään erilaisuuden. Eri-
laisuuden kohtaaminen on 
mahdollistanut kasvua oikea-
mielisyyteen. Matkoilla oppii 
ja saa viisautta, rohkeutta ja se 
opastaa kohtuullisuuteen. 
    Egyptissä olemme tutus-
tuneet koptilaisuuteen ja 
vanhaan faaraoiden aikaan, 
sekä nykyiseen islamilaiseen 

yhteiskuntaan. Egyptistä 
sanotaan, että siellä ihminen 
ja arkipäivä eivät ole muuttu-
neet juurikaan niistä ajoista 
jolloin Joosef, Maria ja Jeesus 
olivat siellä maanpaossa. Siellä 
on edelleen samat pyramidit, 
sama sfinksi, samat temppeli-
en rauniot, Kuninkaiden laak-

son haudat freskoineen jne. 
    Nuorille on ollut erittäin 
mieleenpainuvaa ja innostavaa 
osallistua kristinoppikouluun 
Kreikkaan suuntautuvilla 
matkoilla. Kommenttina vain, 
että ”huippu juttu”!
    Kirkkomusiikki on myös 
ollut vahvasti mukana nuorten 

arkipäivässä. Kuuntelemme 
sitä kotona, autossa, ja nuoret 
ovat osallistuneet voimiensa 
mukaan kirkkokuoroon. Kan-
nustajana musiikilliseen orto-
doksisuuteen on ollut lasten 
äiti. Kirkollisessa kasvatuksessa 
esikuvalla on suurin merkitys.
    Lasten ja nuorten ortodok-

sisen kulttuurisen ja hengel-
lisen kasvamisen merkittävin 
asia on yhteys seurakuntaan ja 
kirkon jumalanpalvelukset. 
    Soja kertoi seuraavasti 
omalta osaltaan miten hän 
on kokenut tämän artikkelin 
otsikkoaiheen omassa lapsuu-
dessaan ja nuoruudessaan: 

”Pienestä pitäen on käyty 
kirkossa ja kirkko on tullut 
tutuksi, ei pelottavaksi. Lapse-
na kerkesin muodostaa oman 
kuvan ja mielipiteen kirkosta, 
jolloin koulussa sitä pystyi 
helposti täydentämään sitä 
muuttamatta. Voisiko sanoa, 
että sain lapsena kirkossa 
vahvan ortodoksisen identi-
teetin. Sain kirkossa kaiken-
laisia pieniä tehtäviä, kuten 
tuohusten sammuttamista ja 
kyntteliköistä huolehtimista, 
olin kuorossa. Eli kirkossa on 
ollut mielenkiintoista olla, ei 
vain tylsää, hiljaa istumista. 
Kotona on aina luettu iltaru-
kous, tehty ristimerkki ennen 
ruokailua, kirkko on koti ja 
kirkko on tuotu kodin arkeen, 
kirkko ei ole siis jäänyt ulko-
puoliseksi.”

Soja jatkaa edelleen ”Muun 
kirkkoyhteisön kohtaaminen 
on ollut tärkeää esim. ONL:n 
kesäleireillä Puroniemessä ja 
muilla tantereilla. Siellä koettu 
ilmapiiri ja uudet kaverit on 
olleet tärkeitä ja kaverisuh-
teet jatkuu edelleen. Leireillä 
opitut uudet asiat, kuten 
ruokarukoukset on hyväksytty 
kotona ja se on rikastuttanut 
elämää. Perinteet on antaneet 
merkityksen kirkon juhliin ja 
muutenkin kirkon juhlissa on 
ollut mukavaa kun on saanut 
tuntea kuuluvansa johonkin 
suurempaan kokonaisuuteen. 
Kotona on hyväksytty myös 
muut uskonnot, niitä ei ole 
halveksittu vaan on kunnioi-
tettu ihmisen omaa vapautta 
valintaan, on nähty siinä 
jotain hyvää ja siten on voinut 
oppia ja kehittyä ihmisenä.”

Ortodoksinen kirkko on opet-
tanut perhettämme kunnioit-
tamaan erilaisuutta, vanhuk-
sia, vammaisia, eri kulttuureja 
ja toisiamme. Toivomme, että 
kirkko edelleenkin tukee ja 
kannustaa perheitä ja nuoria 
yhteyteensä. Tähän työhön 
tarvitaan koko perhe.  Toivom-
me kirkon tukevan aktiivisesti 
lasten ja nuorten leiritoi-
mintaa, kursseja, kerhoja ja 
niiden kautta yhteyksiä toinen 
toisiimme. Tästä kaikesta 
voimme kiittää jumalanpalve-
luksissa ja kristottaa poskisuu-
delmin toinen toisiamme.

Isä Kyösti Heino 
Liisa Saukkonen-Heino

Ortodoksinen perinne perheessä

Liisa, Andreas ja Elisabet Heino pyhiinvaellusmatkalla Etiopiassa Lalibelassa.

Kajaanin seurakunnan 
nuorisotyötoimikunta suun-
nittelee ja toteuttaa seura-
kunnan lasten ja nuorten 

toimintaa. 

Tällä hetkellä seurakunnas-
samme toimivat Kajaanin 
lastenkerho ohjaajanaan 
Tarja Hukkanen ja Sotkamon 
lasten- ja nuortenkerho Andrea 
Aldea-Partasen ohjaamana.  
Nämä vapaaehtoistyönteki-
jät tekevät arvokasta työtä 
tuodessaan lapsia ja nuoria 
kirkon läheisyyteen ja aivan 
konkreettisestikin tuomalla 
lapsia kirkkoon seurakunnan 
yhteiseen jumalanpalveluk-
seen. Myös ponomarikerhoa 
on pyritty aloittelemaan Kajaa-
nin Kristuksen kirkastumisen 
kirkossa.
    Tulevia lasten ja nuorten 
tapahtumia seurakunnassam-
me ovat lapsi- ja nuorisopäivät 
Oulussa 7.-9.10.2011. Sinne 
teemme päiväretken lauantai-
na 8.10. yhteistyössä päiväkoti 
Kasselin kanssa. Nuoriso-
työtoimikunta haluaa ottaa 
huomioon perheiden toiveita 
suunnitellessaan seurakuntam-
me tulevaa lasten ja nuorten 
toimintaa. Tässä tarkoituk-

sessa nuorisotyötoimikunta 
toteuttaa myös kirjeitse kyse-
lyn lapsiperheille toiveista ja 
kunkin omasta mahdollisuu-
desta tulla mukaan. Pienessä 
seurakunnassa kyse onkin 
siitä, miten ihmiset tulevat 
vapaaehtoisuuden ja innostuk-
sensa pohjalta mukaan ja ovat 
itse aktiivisia.
    Lasten ja nuorten kirkolli-
nen kasvatus lähtee perheestä. 
Siksi kaikkia perheitä toivo-
taan ja kutsutaan mukaan seu-
rakunnan elävään yhteyteen. 
Sunnuntain liturgiajumalan-
palvelus on se paikka, josta 
kaikki lähtee ja johon kaikki 
tähtää. Siinä toteutuu yhteys 
toinen toisiimme sekä hyvään 
ja ihmisiä rakastavaan Juma-
laamme ja Vapahtajaamme.
    Yhteiskunnassa perheen 
asema on muuttunut. Koko 
perheinstituutio on käymisvai-
heessa. Perhe saattaa järjestyä 
uudelleen jopa useita kertoja 
yhden ihmiselämän aikana. 
Joka tapauksessa kirkko ja sen 
seurakunnat tukevat perhettä 
yhteisönä, kirkon perussolu-
na. Suurin osa perheellisistä 
ortodokseista elää avioliitossa 
toiseen kirkkoon tai uskonto-
kuntaan kuuluvan kanssa. Tar-

vitaan siis ekumeenista avoi-
muutta sekä samalla ihmisten 
kannustamista elämään omaa 
ortodoksisuuttaan. Toivom-
me, että toisuskoinen puoliso 
tuntee itsensä tervetulleeksi 
seurakunnassamme.
    Kirkollisen kasvatuksen ja 
opetuksen tavoitteena on, että 
ortodoksisen kirkon jäsenyy-
teen tulleista lapsista ja nuoris-
ta kasvaisi valistuneita kirkon 
jäseniä. Opetuksella tähdätään 
kirkon uskon sisäistämiseen ja 
oman rukouselämän vahvista-
miseen. Onhan kirkon usko 
ja vakaumus se, että ihmisen 
luonnollinen tila on, luotui-
suutensa nojalla, elää yhteydes-
sä Jumalaan.
    Yhdysvalloissa on professo-
ri, isä Thomas Hopko havain-
noinut, että elävänä kirkon 
jäsenenä pysyy ihminen, joka 
löytää ensiksi mielekkään ju-
malanpalveluselämän, toiseksi 
mielekästä opetusta uskosta, 
kolmanneksi mielekkään 
tavan toimia kirkossa sekä 
neljänneksi jonkun ihmisen, 
joka on mallina elävästä 
kristillisyydestä. Tätä pyrimme 
toteuttamaan myös Kajaanin 
seurakunnassa.

Isä Andreas Larikka

Nuoret ja Kajaanin seurakunta
– kirkkoherran mietteitä
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Juhlavimman soiton esittivät Eeva-Maria Lappalainen, Tesfaw Lappalainen ja Reijo 
Marjomaa.

Kuva: Martti Kärnä

Kirkkaalla viikolla aloit-
telemme lasten kanssa yh-
teistä aamupalaa. ”Kristus 
nousi kuolleista, kuolemalla 

kuoleman voitti…” rai-
kuu pääsiäistropari lasten 
suusta. Laulun lopuksi on 
Helmin vuoro toivottaa 

”Kristus nousi kuolleista!”, 
johon muu lapsiryhmä 

vastaa miltei huutaen ”To-
tisesti nousi!”.

Paaston aika on ohi, pääsiäi-
nen on koittanut. Vihdoin 
herkkujen paastoaminen 
palkitaan, ja aamupuuron 
jälkeen jokainen saa vali-
ta omasta linnunpöntön 
muotoon askarrellusta 
paastolaatikostaan ensim-
mäisen pääsiäisherkun. 
Laatikoista valikoituu miltei 
jokaiselle suklaamuna, joka 
on saatu virpomispalkaksi 
Arvola-kodin vanhuksilta. 
”Mitä me tehdään sitten”, 
kyselee jo joku lapsista. Ja 
mehän tehdään: pakataan 
kuulosuojaimet mukaan 
ja lähdetään kävelemään 
kirkkoa kohti.
    Kellotornin juurella alkaa 
jo hieman jännittää. Portaat 
ylös torniin ovat jyrkät ja 
mutkaiset, mutta niin vain 
kiipeävät ylös myös joukon 
nuorimmat, kaksi- ja kolme-
vuotiaat. Isännöitsijä Reijo 
Marjomaa antaa jokaiselle 
oman narun käteen, ja pian 
alkaa tapahtua. Narua vetä-
mällä kello kilahtaa: ensin 
hiljempaa ja sitten yhä ko-
vempaa. Kajaanin keskustan 

ilmoille kajahtaa pääsiäisen 
ilosanoma, pienempien ja 
isompien kellojen kilkatus. 
Osa lapsista odottaa omaa 
vuoroaan alhaalla kirkon 
pihassa, ja kellojen soitanta 

Päiväkoti Kasseli on Kajaa-
nin keskustassa, ortodok-
sisen pappilan talon ala-
kerrassa toimiva yksityinen 
päiväkoti. Kasselin sisarus-
ryhmässä toimii päivittäin 
10-15 lasta, iältään kahdesta 
kuuteen vuoteen. Vuoden 
2010 alusta lähtien päiväko-
din yrittäjinä ovat toimineet 
lastentarhanopettajat Tanja 
Niskanen ja Sirja Hukka-
nen. Päiväkoti Kasselin 
toiminta lähti liikkeelle 
vuonna 1996 ortodoksis-
ten perheiden tarpeesta ja 
toiveesta saada lapsilleen 
ortodoksi-kristillistä arvo-
maailmaa välittävää päivä-
hoitoa. Ekumeenisuus on 
kuitenkin ollut toiminnassa 
mukana koko päiväkodin 
toimintahistorian ajan. Las-
ten kanssa eletään ja seura-
taan kirkkovuoden tapah-
tumia, jolloin juhla-ajat ja 
arki vuorottelevat. Suurista 
juhlista korostuu erityisesti 
pääsiäinen ja joulu. Päivä-
kodin toiminnassa välittyy 
ortodoksisen kristillisen 
arvomaailman lisäksi myös 
karjalainen kulttuuri.

Tanja Niskanen

Kirkkaalla viikolla soivat Kajaanin kirkonkellot
Kristuksen riemullisen ylösnousemisen kunniaksi

Tesfaw Lappalainen, Päivi Tervonen, Leena Konttinen, Tuula Kärnä ja Reijo Marjomaa.
Kuvat: Martti Kärnä

Pääsiäisen riemua Päiväkoti Kasselissa Kasseli

innostaa tytöt tanssimaan. 
Pojat juoksevat nurmikon 
laidalla, osa lapsista pitelee 
korviaan. Kaikkien huulilla 
on leveä hymy. Joka vuosi 
saamme kokea sen yhä 

uudelleen, aidon pääsiäi-
sen riemun yhdessä lasten 
kanssa! 

Tanja Niskanen

Kuvat: Kasselin valokuvalabumi
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Hiippakuntauutisia kuvina

20.4.2011 Suuren viikon koululaisjumalanpalvelus keräsi Kristuksen kirkastumisen kirkkoon Kajaaniin 
runsaasti lapsia ja nuoria. 

Metropoliitta Panteleimon toimitti pääsiäiyönjumalanpalveluksen 
Vihannin Jumalanäidin suojeluksen rukoushuoneessa 24.4.2011.

Metropoliitta Panteleimon ja hiippakuntasihteeri Johannes Mäntymäki Oulaisten kunnan ja seurakun-
nan vieraana 13.5.2011. 

Hiippakuntaneuvosto ja hiippakunnan työntekijät osallistuivat yhdessä Vaasan hiip-
pakuntapäivien ”Kirkko ja nuoret” -seminaariin 14.5.2011. Tämän lisäksi hiippa-
kuntaneuvosto piti oman erillisen kokouksensa, jossa se pohti mm. Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan seurakunnille yhteistä toimintastrategiaa.  

Lapin seurakunnan Rovaniemellä sijaitseva Petsamo-sali vihittiin 
käyttöön 21.5.2011. Tilaisuuteen osallistui runsaasti väkeä. Uuden 
seurakuntakeskuksen valmistuminen sai runsaasti huomiota myös 
paikallisessa mediassa.
Yläkuvassa: Petsamo-sali sulautuu kauniisti Ounasvaaran maise-
maan.
Alakuvassa: Juhlakansaa vihkimistilaisuudessa.
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Ortodoksisten nuorten liiton 
(ONL) on lapsi- ja nuori-
sotyötä tekevä järjestö, joka 
toimii Suomen ortodoksi-

sen kirkon sisällä. Yhdistys 
perustettiin vuonna 1943. 

Sen keskeisenä tavoitteena on 
auttaa ortodoksista nuorisoa 
kasvamaan aktiivisiksi kirkon 

jäseniksi.  

Vuoden 2011 teemaksi Oulun 
ortodoksisessa hiippakun-
nassa on valittu “Kirkko ja 
nuoret”, eli kirkon nuoriso-
työ. Teemavuoden keskeinen 
huipentuma koettiin Vaasassa, 
jossa vietettiin Ortodoksisten 
nuorten liiton (ONL) vuosi-

Metropoliitta Panteleimon ja papisto toimittivat juhlilla jumalanpalveluksia. Edessä diakonit: Marko Patronen(vas.) ja Tuomas Kallonen.

Ortodoksisten nuorten liiton (ONL) vuosijuhlien ohjelmasta osa vietettiin Vaasan Merenkurkun koulul-
la.

Juhlilla nähtiin Lapin Sevettijärveltä tulleiden nuorten kolttakatrillia eli perinnetanssimenoa. Vauhdissa 
ovat Hannele, Leena ja Juuso Fotonoff ja Oskari Sanila.

Esipaimen luovutti lauantaina 14.5.2011, nuorten iltajuhlan yhtey-
dessä,  Oulun ortodoksisen hiippakuntasäätiön tunnustuspalkinnon 
Vaasan seurakunnan jäsenelle, uskonnon opettaja Alfi a Harju-
Säntille.

Ortodoksinuoret Vaasassa

juhlaa 13.–15.5.2011. 
    Päiville osallistui 130 
nuorta ja tarjolla oli juma-
lanpalvelusten lisäksi paljon 
erilaista ohjelmaa. Maamme 
pohjoisimman hiippakun-
nan erityisluonne oli päivillä 
mukana mm. kolttakatrilliin 
ja leuddien muodossa. Juh-
lilla oli nuoria mukana aina 
pohjoisinta Lappia myöten. 
Vuosijuhlat sijoittuivat kes-
kelle kirkollista pääsiäisaikaa. 
Niinpä nuoretkin tervehtivät 
toisiaan pääsiäistervehdyksellä: 
“Kristus nousi kuolleista!”

Kuvat ja teksti: 
Jukka Mäntymäki
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Seurakunnanvaltuuston vaalit 2011
Oulun 

ortodoksinen 
seurakunta

Kuulutus

Vaalin toimittamisen aika

Oulun ortodoksisen seurakun-
nan seurakunnanvaltuuston 
vaali toimitetaan 6.-13.11.2011 
välisenä aikana. Vaalissa vali-
taan valtuustoon kaksitoista 
(12) jäsentä. Seurakunta muo-
dostaa kuusi (6) vaalialuetta: 
Oulun  vaalialueelta, johon 
kuuluvat Oulun, Hailuodon, 
Kempeleen ja Oulunsalon kun-
nat, valitaan kuusi (6) jäsentä, 
Vihannin vaalialueelta, johon 
kuuluvat Oulaisten, Raahen, 
Alavieskan, Kalajoen, Limin-
gan, Lumijoen, Merijärven, Py-
häjoen, Siikajoen, Siikalatvan 
ja Vihannin kunnat, valitaan 
yksi (1) jäsen, Kemin vaalialu-
eelta, johon kuuluvat, Kemin, 
Tornion, Keminmaan, Simon 
ja Tervolan kunnat, valitaan 
kaksi (2) jäsentä, Haukiputaan 
vaalialueelta, johon kuuluvat  
Haukiputaan, Kiimingin, Iin ja 
Yli-Iin kunnat, valitaan yksi (1) 
jäsen, Muhoksen vaalialueelta, 
johon kuuluvat Muhoksen, 
Utajärven ja Tyrnävän kun-
nat, valitaan yksi (1) jäsen sekä 
Kuusamon vaalialueelta, johon 
kuuluvat Kuusamon, Pudasjär-
ven ja Taivalkosken kunnat, 
valitaan yksi (1) jäsen.

Äänioikeutettujen 
luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on 
nähtävillä kirkkoherranviras-
tossa viraston aukioloaikana, 
osoite Torikatu 74, 90120 
Oulu, 19.-26.9.2011 välisenä 
aikana. Vaatimus äänioikeutet-
tujen luettelon korjaamisesta 
on jätettävä kirkkoherranviras-
toon viimeistään keskiviikkona 
28.9.2011 klo 15.00 mennessä. 
Vaalilautakunta vahvistaa ääni-
oikeutettujen luettelon koko-
uksessaan 29.9.2011. 

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Oulun ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutetulla 
jäsenellä on oikeus asettaa vaa-
lialueellaan ehdok-kaita seura-
kunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja 
kussakin esityksessä voidaan 
esittää enintään niin monta 
ehdokasta kuin kyseiseltä vaa-
lialueelta valitaan valtuustoon 
jäseniä eli Oulun vaalialueel-
la enintään kuusi(6) jäsentä, 
Vihannin vaalialueella yksi 
(1) jäsen, Kemin vaalialueella 
enintään kaksi (2) jäsentä, Hau-

kiputaan vaalialueella yksi (1) 
jäsen, Muhoksen vaalialueella 
yksi (1) jäsen ja Kuusamon vaa-
lialueella yksi (1) jäsen. 
    Asiakirjassa on oltava eh-
dokkaan täydellinen nimi, syn-
tymäaika ja kotikunta ja se on 
vähintään kahden (2) Oulun 
ortodoksisen seurakunnan jä-
senen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat 
asiakirjat on toimitettava kirk-
koherranvirastoon, Torikatu 
74, 90120 Oulu, viimeistään 
keskiviikkona 21.9.2011 klo 
12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnan-
valtuuston vaalissa on ortodok-
sisesta kristillisestä vakaumuk-
sesta tunnettu seura-kunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen 
eikä Oulun seurakunnan pää-
toiminen työntekijä. 
    Vaalilautakunta laatii seu-
rakuntaan toimitettujen asia-
kirjojen perusteella ehdokas-
luettelon sekä ilmoituk-sen 
äänestysajoista ja äänestyspai-
koista, vaalitavasta sekä siitä, 
milloin vaalin tulos julkais-
taan. Tässä edellä mainitut asi-
at sisältävä ilmoitus asetetaan 
nähtäväksi kirkkoherranviras-
tossa seurakunnan ilmoitustau-
lulle viimeistään keskiviikkona 
5.10.2011. Lisäksi  ilmoitus 
julkaistaan seurakunnan ilmoi-
tuslehden Paimen Sa-noman 
numerossa 3 /2011.

Oulussa 30.5.2011

Bogdan Grosu, kirkkoherra
vaalilautakunnan 

puheenjohtaja

Kajaanin 
ortodoksinen 
seurakunta

Kuulutus

Kajaanin ortodoksisessa 
seurakunnassa toimitetaan 
seurakunnanvaltuuston vaali 
6.-13.11.2011 Vaalipäivät ja 
äänestysajat ja –paikat sekä 
tuloksen julistaminen:

- Kajaanin kirkko su 6.11. klo 
13.00 -15.00
- Paltamon tsasouna su 6.11. 
klo 16.00-17.00
- Sotkamon kirkko ke 9.11. klo 
16.00- 17.00
- Kuhmon kirkko ke 9.11. klo 
18.00 - 19.00
- Ämmänsaaren tsasouna to 
10.11. klo 16.00 - 17.00 
- Tuloksen julistaminen Kajaa-
nin kirkossa su 13.11. liturgia 
jälkeen

 Äänioikeutettujen luette-
lo on nähtävillä Kajaanin 
ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa, Väinä-
möisenkatu 29, 87100 Kajaani 
13.-20.9.2011 välisenä aikana 
arkisin klo 9-12 ja 13-15. 
Vaatimukset äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on 
jätettävä kirjallisena kirkko-
herranvirastoon viimeistään 
23.9.2011 klo 15.00 mennes-
sä. Äänioikeutetuksi vaaliluet-
teloon on merkitty 31.8.2011 
mennessä 18 vuotta täyttävä ja 
viimeistään em. päivänä Kajaa-
nin ortodoksisen seurakunnan 
jäseneksi merkitty henkilö. 
Vaalilautakunta vahvistaa 
äänioikeutettujen luettelon 
26.9.2011. 

Kahdella Kajaanin ortodoksi-
sen seurakunnan jäsenellä on 
oikeus asettaa vaalialueellaan 
ehdokkaita seurakunnanval-
tuustoon. Esitys on tehtävä 
kirjallisena ja kussakin esityk-
sessä voidaan esittää enintään 
niin monta ehdokasta kuin 
kyseiseltä vaalialueelta valitaan 
valtuustoon jäseniä. Ehdokas-
asettelua koskevat asiakirjat on 
toimitettava kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään 21.9.2011 
Jokainen äänioikeutettu voi 
äänestää enintään niin monta 
vaalialueensa ehdokasta kuin 
kyseiseltä vaalialueelta valitaan 
valtuustoon jäseniä. Valituksi 
tulee niin monta eniten ääniä 
saanutta kuin kyseiseltä vaali-
alueelta valitaan valtuustoon 
jäseniä.

Ortodoksisen kirkon kirk-
kojärjestyksen mukaisesti 
Kajaanin ortodoksisessa 
seurakunnassa Seurakun-
nanvaltuustoon valitaan 
kaksitoista jäsentä. Kajaanin 
seurakunnanvaltuusto on päät-
tänyt 17.3.2011, että Kajaanin 
seurakunta jaetaan viiteen 
vaalialueeseen: 
- 1. vaalialue: Kajaani, josta 
valitaan 7 valtuutettua, 
- 2. vaalialue: Sotkamo, josta 
valitaan 2 valtuutettua 
- 3. vaalialue: Kuhmo, josta 
valitaan 1 valtuutettu 
- 4. vaalialue: Suomussalmi, 
Hyrynsalmi, Puolanka ja Risti-
järvi, josta valitaan 1 yhteinen 
valtuutettu
- 5. vaalialue: Paltamo ja Vaala, 
josta valitaan 1 yhteinen 
valtuutettu
Äänestää saa sen vaalialueen 
ehdokasta, jossa äänioikeu-
tetulla on kotikunta edellä 
tarkoitettuna päivänä.
 

Kajaanissa 11.5.2011

Kirkkoherra 
Andreas Larikka

Vaalilautakunnan 
puheenjohtaja 

Kiuruveden 
ortodoksinen 
seurakunta

Kuulutus

Vaalin toimittamisen aika

Kiuruveden ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnan-
valtuuston vaali toimitetaan 
6. - 13.11.2011 välisenä aikana. 
Vaalissa valitaan valtuustoon 
yhdeksän (9) jäsentä. Seura-
kunta muodostaa kaksi (2) 
vaalialuetta. I vaalialueelta, 
jonka muodostaa Kiuruveden 
kaupunki, valitaan neljä (4) 
jäsentä ja II vaalialueelta, jon-
ka muodostavat seurakunnan 
muut kunnat ja kaupungit 
(Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, 
Kärsämäki, Pyhäntä, Haapa-
vesi, Haapajärvi, Nivala ja 
Ylivieska), viisi (5) jäsentä.

Äänioikeutettujen 
luettelo

Äänioikeutettujen luettelo 
on nähtävillä kirkkoherran-
virastossa, osoite Niemisten-
katu 6, 74700 Kiuruvesi, 19. 
- 26.9.2011 välisenä aikana. 
Vaatimus äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on jä-
tettävä kirkkoherranvirastoon 
viimeistään keskiviikkona 
28.9.2011 klo 15.00 mennes-
sä. Vaalilautakunta vahvistaa 
äänioikeutettujen luettelon 
kokouksessaan 29.9.2011.

Kiuruvedellä 26.5.2011

Kirkkoherra Antero Petsalo
Vaalilautakunnan 

puheenjohtaja

Vaasan 
ortodoksinen 
seurakunta

Kuulutus

Vaalin toimittamisen aika

Vaasan ortodoksisen seu-
rakunnan seurakunnanval-
tuuston vaali toimitetaan 
6.-13.11.2011 välisenä aikana. 
Vaalissa valitaan valtuustoon 
yhdeksän (9) jäsentä. Seu-
rakunta muodostaa yhden 
vaalialueen. 

Äänioikeutettujen 
luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on 
nähtävillä kirkkoherranviras-
tossa, osoite Koulukatu 45 

65100 Vaasa, 19.–23.9.2011 ja 
26.9.2011 (kello 10.00 -14.00) 
välisenä aikana. Vaatimus 
äänioikeutettujen luettelon 
korjaamisesta on jätettävä kirk-
koherranvirastoon viimeistään 
keskiviikkona 28.9.2011 klo 
15.00 mennessä. Vaalilauta-
kunta vahvistaa äänioikeutet-
tujen luettelon kokouksessaan 
29.9.2011. 

Vaasassa 12.5.2011 

Kirkkoherra Matti Wallgrén 
Vaalilautakunnan 

puheenjohtaja

Lapin
ortodoksinen
seurakunta

Kuulutus

Vaalin toimittamisen aika

Lapin ortodoksisen seura-
kunnan seurakunnanval-
tuuston vaali toimitetaan 
6.–20.11.2011 välisenä aikana. 
Vaalissa valitaan valtuustoon 
yhdeksän (9) jäsentä. Seura-
kunta muodostaa kaksi (2) 
vaalialuetta: vaalialueelta A, 
johon kuuluvat seuraavat kun-
nat: Inari, Utsjoki, Enontekiö, 
Kittilä, Muonio, Savukoski 
valitaan 4 valtuutettua, sekä 
vaalialueelta B, johon kuu-
luvat Rovaniemi, Sodankylä, 
Kemijärvi, Salla, Pelkosen-
niemi, Ranua, Posio, Kolari, 
Pello, Ylitornio valitaan 5 
valtuutettua.
 
Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo 
on nähtävillä kirkkoherranvi-
rastossa (Ounasvaarantie 16, 
96400 Rovaniemi) klo 10–12 
arkipäivinä 15–23.9.2011 
välisenä aikana. Vaatimus ää-
nioikeutettujen luettelon kor-
jaamisesta on jätettävä kirjal-
lisena kirkkoherranvirastoon 
viimeistään keskiviikkona 
27.9.2011 klo 12.00 mennes-
sä. Vaalilautakunta vahvistaa 
äänioikeutettujen luettelon 
kokouksessaan 2.10.2011.

Ehdokkaitten 
asettaminen

Kahdella Lapin ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutetulla 
jäsenellä on oikeus asettaa 
vaalialueellaan ehdokkaita 
seurakunnanvaltuustoon. 
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja 
kussakin esityksessä voidaan 
esittää enintään niin monta 
ehdokasta kuin kyseiseltä vaa-
lialueelta valitaan valtuustoon 



9

Seurakunnanvaltuuston vaalit 2011

jäseniä eli A:n vaalialueella 
enintään neljä (4) jäsentä, B:n 
vaalialueella viisi (5) jäsentä. 
Asiakirjassa on oltava ehdok-
kaan täydellinen nimi, synty-
mäaika ja kotikunta ja se on 
vähintään kahden (2) Lapin 
ortodoksisen seurakunnan 
jäsenen allekirjoitettava. Ehdo-
kasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherran-
virastoon (Ounasvaarantie 16, 
96400 Rovaniemi) viimeistään 
keskiviikkona 21.9.2011 klo 
12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakun-
nanvaltuuston vaalissa on 

ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu 
seurakunnan jäsen, joka ei 
ole vajaavaltainen eikä Lapin 
ortodoksisen seurakunnan 
päätoiminen työntekijä. Vaa-
lilautakunta laatii 2.10.2011 
seurakuntaan toimitettujen 
asiakirjojen perusteella ehdo-
kasluettelon sekä ilmoituksen 
äänestysajoista ja äänestyspai-
koista, vaalitavasta sekä siitä, 
milloin vaalin tulos julkais-
taan. Tässä edellä mainitut 
asiat sisältävä ilmoitus asete-
taan nähtäväksi kirkkoher-
ranvirastossa ja seurakunnan 
ilmoitustauluille viimeistään 
keskiviikkona 5.10.2011. 
Lisäksi  ilmoitus julkaistaan 

Ortodoksisessa kirkossa 
seurakuntavaltuuston 

toimikausi on neljä vuotta. 
Uudet valtuustot

valitaan tämän vuoden 
marraskuussa pidettävissä 
vaaleissa vuosiksi 2012-
2015. Kirkollishallitus

on lähettänyt seurakuntien 
kirkkoherroille toimintaoh-
jeet vaalin läpiviennistä. 

Usein sanotaan, ettei luotta-
mustehtäviin löydy riittä-
västi halukkaita. Yleinen 
toteamus on myös se,
että on hankala löytää 
vapaaehtoisia eri luottamus-
tehtäviin, kun ”entiset eivät 
enää jaksa eivätkä halua”. 
Olen asiasta eri mieltä. Pe-
rustelen kantaani lyhyesti.

Ihannetilanne on, jos meillä 
olisi luottamuselimissä 
ensinnäkin kokeneita ”kon-
kareita”, jo vähän harjaan-
tuneita sekä vasta-alkajia 
sopivassa suhteessa. Van-
hempi neuvoo nuorempaa 
ja kokenut noviisia. 

Uusien ehdokkaiden 
löytämiseksi tarvitaan niin 
viisautta, rohkeutta kuin 
mielikuvitustakin. Pitkän 
päivätyön tehneiden on 
myös annettava tietä uusille 
voimille. Eräs kirkkoherra 
totesi osuvasti: ”On turha 
valitella, että ehdokkaita 
on vaikea löytää. Jokaisessa 
seurakunnassa on jäsenluet-
telo. Katsokaa siitä!”

Ehdokasasettelu ja 
äänivaltaisten luettelo

Valtuustoihin valitaan seu-
rakunnan koosta riippuen 

9-21 jäsentä. Ehdokkaaksi 
voidaan nimetä 18 vuotta 
täyttänyt seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaaval-
tainen. Lisäksi lähtökoh-
tana on, että ehdokas on 
”ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu”. 
Seurakunnan päätoiminen 
työntekijä ei ole vaalikel-
poinen valtuustoon eikä 
seurakunnanneuvostoon.

Vaalia edeltää luonnollisesti 
ehdokasasettelu. Ehdokas-
luettelot on toimitettava 
kirkkoherranvirastoon 
viimeistään keskiviikkona 

21.9.2011. Ehdokasta voi 
esittää vähintään kaksi 
seurakunnan jäsentä, jotka 
vahvistavat kantansa alle-
kirjoituksin ja päiväyksin. 
Ehdokkaalta on syytä ottaa 
kirjallinen suostumus.

Ehdokasasettelua edeltää 
äänioikeutettujen luettelon 
vahvistaminen. Käytännössä 
asia etenee seuraavasti: seu-
rakunnanneuvosto kokoon-
tuu viimeistään 15.9.2011 
laatimaan äänioikeutettujen 
luettelon Kirkon keskusre-
kisterin antamien  tietojen 
pohjalta. Tätä seuraa kuulu-

tus äänioikeutettujen luette-
lon nähtävillä pitämisestä. 
Kuulutus luetaan kirkossa, 
ja se on nähtävillä seura-
kunnan ilmoitustaululla. 
Lisäksi kuulutus julkaistaan 
seurakunnan lehdessä.

Kirkkoherran johtama vaa-
lilautakunta vastaa vaalin 
läpiviennistä. Vaalilauta-
kunta kokoontuu vahvis-
tamaan äänioikeutettujen 
luettelon nähtävillä pitoajan 
päätyttyä. Jos joku huo-
maa nimensä puuttuvan 
luettelosta, hän voi esittää 
korjausvaatimuksen kirkko-

herranvirastoon viimeistään 
luettelon nähtävillä pitoajan 
jälkeisenä toisena arkipäi-
vänä.

Kenellä on äänioikeus?

Seurakunnanvaltuuston 
vaalissa äänioikeus on 18 
vuotta viimeistään ensim-
mäisenä vaalipäivänä täyttä-
neellä seurakunnan jäsenel-
lä. Äänioikeutta käytetään 
tämän siinä seurakunnassa, 
jossa äänioikeutettu on mer-
kitty seurakunnan jäseneksi 
viimeistään 31.8.  

Vaalitoimitus alkaa mar-
raskuun 1. sunnuntaina 
eli tällä kertaa 6.11.2011. 
Seurakunnat tiedottavat
tehokkaasti vaalin ajankoh-
dasta, ehdokkaista, äänestys-
ajoista ja äänestyspaikoista. 
Äänioikeutta on käytettävä 
henkilökohtaisesti äänes-
tyspaikalla eikä ennakko-
äänestys ole mahdollista. 
Äänestyslippuun voi mer-
kitä enintään niin monen 
ehdokkaan numerot kuin 
vaalialueelta valitaan val-
tuustoon jäseniä. Jos seura-
kunta on jaettu useampiin 
vaalialueisiin, äänestää voi 
muuallakin
kuin omalla vaalialueella.

Nyt rohkeasti miettimään 
uusia nimiä ehdokkaiksi – 
kokemusta unohtamatta ja 
väheksymättä.

Risto Ikäheimo
lainoppinut kirkkoneuvos

Suomen ortodoksinen 
kirkollishallitus 

Seurakuntavaalit lähestyvät – 
nyt on toiminnan aika

paikallislehdissä.

Rovaniemellä 23.5.2011

kirkkoherra 
Viatcheslav Skopets

vaalilautakunnan 
puheenjohtaja

Täytettävä ja irrotettava 
ehdokaslista seuraaval-
la sivulla

Vaasan seurakunnanvaltuusto kokoontui vuonna 1982 silloisen kirkkoherran, isä Elias Huurinaisen 
johdolla. Kuva: Hiippakunta-arkisto.

Kokoonpano

Seurakunnanvaltuuston 
jäseniä ovat: 1) kirkkoherra; 
ja 2) neljäksi kalenterivuo-
deksi valitut jäsenet.
    Seurakunnanvaltuustossa 
on jäseniä vähintään 9 ja 
enintään 21. Jäsenten luku-
määrä määräytyy seurakun-
nan jäsenmäärän mukaan 
kirkkojärjestyksessä määrä-
tyllä tavalla.
    Jos jäsenen paikka tulee 
pysyvästi avoimeksi kesken 

Muutamia seurakunnanvaltuustoon 
liittyviä mainintoja laissa

toimikauden, puheenjoh-
tajan on kutsuttava hänen 
tilal-leen jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi kyseessä olevan 
vaalialueen lähinnä eniten 
ääniä saanut vaalikelpoinen 
henkilö.

Tehtävät

Seurakunnanvaltuusto 
käyttää seurakunnan päätös-
valtaa.

Laki ortodoksisesta kirkosta 
(annettu 2006), 53§ ja 56§ 
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Ehdokkaiden asettaminen seurakunnanvaltuuston vaaliin 2011

Me allekirjoittaneet ………………………….. ortodoksisen seurakunnan jäsenet ehdotamme 
vuoden 2011 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi seuraavia tunte-
miamme henkilöitä:

Ehdokkaan nimi  Syntymäaika  Kotikunta

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Päivämäärä: _______/_______2011 

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

_______________________________________     _____________________________

_______________________________________      _____________________________

_______________________________________      _____________________________

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään keskiviikkona 21.9.2011 klo 12.00 mennes-
sä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys  (174/2007) 82 §.

Ehdokkaiden suostumus:

Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi ……………….. ortodoksisen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa valittaessa seurakunnan valtuuston jäseniä toimikaudelle 2012-2015.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Seurakunnanvaltuuston 
vaalit 2011

Kemin kansalaisopiston, Kivalojen seutuopiston ja Kemin Johannes 
Edelläkävijän kirkon ikonipiiriläisten talven aherruksen tuloksia 
siunattiin Kemin kirkossa Mirhantuojien sunnuntain vigiliassa 
7.5.2011. Siunauksen toimitti isä Matti Porkka, diakoni Osmo 
Kurolan avustamana. Valokuva: Meeri Kurola.

Paastokeräys
tuotti hyvin

Vuoden 2011 paastokeräys on 
tuottanut yli 13 000 euroa. 
Keräystuotolla tuetaan naisten 
hiv- ja aids-kompetenssikoulu-
tusta Kenian ortodoksisen kir-
kon kautta sekä ihmiskaupan 
vastaista työtä Moldovassa.

Kiitos kaikille paastolahjan 
antaneille!

Ortaid

Kirkon kotisivut 
uudistuvat

Suomen ortodoksisen kirkon 
kotisivut uudistuvat kesäkuus-
sa 2011. Palautteen sivuista voi 
osoittaa hiippakuntasihteeri 
Jukka Mäntymäelle, p 0206 
100 252, sähköposti: jukka.
mantymaki@ort.fi.

Kirkon kotisivut: www.ort.fi .

Uusia ikoneja
siunattiin Kemissä

Pyhien Sergein ja Herma-
nin veljeskunnan (PSHV) 
vuosijuhlat pidettiin 13.-

15.5. Valamon luostarissa. 
Vuosikokous valitsi järjestön 

uudeksi puheenjohtajaksi 
Joensuun piispa Arsenin. 

Komiteaan valittiin uutena 
Seppo Salmi Jyväskylästä ja 
toiselle kaudelleen Marjatta 
Viirto Helsingistä. Muina ko-
mitean jäseninä jatkavat Sirpa 
Koriala Heinävedeltä, Kirsi-
Maria Hartikainen Iisalmesta, 
Anita Luonila Porista ja isä 
Mikko Sidoroff Joensuusta. 
    Sunnuntain päiväjuhlassa 
luovutettiin kultainen ansio-
merkki järjestön edelliselle 
puheenjohtajalle, kirkkoherra 
Timo Tynkkyselle ja hopeinen 
ansiomerkki komiteatyösken-
telyn päättäneelle kanttori 
Jarmo Hutulle.

    Ensi vuonna Veljeskunnan 
vuosijuhla järjestetään Helsin-
gissä.
    Pyhien Sergein ja Herma-
nin Veljeskunta on vanhin 
Suomen ortodoksisessa 
kirkossa toimiva järjestö. Se 
perustettiin vuonna 1885 
suomenkielisen ortodoksisen 
väestön valistamiseksi. 
    Veljeskunta julkaisee Aa-
mun Koitto -lehteä ja ortodok-
sista kirjallisuutta, järjestää py-
hiinvaelluksia, kursseja, leirejä 
ja hengellisiä tapahtumia. 
    PSHV toimii myös tiis-
taiseurojen, kirkkokuorojen, 
ikonimaalauspiirien ja orto-
doksiakerhojen keskusjärjestö-
nä. Veljeskunnan jäsenmäärä 
on noin 3 500. Vuosi 2011 on 
PSHV:n 126. toimintavuosi.

Ortodoksinen tiedotuskeskus / 
PSHV 

Piispa Arseni
PSHV:n johtoon
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Kirkko on elävää traditiota
Helluntai on apostolisen ja 
katolisen kirkon syntymä-
päivä. Ortodoksisen kirkon 
syvästi kunnioittamat pyhät 
isät opettavat kirkosta Kris-
tuksen hoitavan läsnäolon 

paikkana maailmassa. Kris-
tus on voittanut maailman 
ja tähän voittoon sisältyy 

hänen kirkkonsa. 

Elävä usko - hyvien 
asioiden äiti

Pyhä Henki ilmenee kirkos-
sa ennen muuta uskovien 
keskinäisenä rakkautena 
Pyhässä Kolminaisuudessa.  
Ortodoksinen kirkko ei 
rakennu ulkoiseen voimaan, 
arvovaltaan tai nationalis-
miin. Ne edustavat langen-
nutta ihmistä ja maailmaa. 
Kirkko ei ole imperiumi, 
jossa yksityinen jäsen jää 
nimettömäksi ja merkitykset-
tömäksi. Kirkko on jokaisen 
nimeltä tunnetun uskovan 
ihmispersoonan yhteisö.

Johannes Krysostomoksen 
näky kirkosta

Ortodoksisen kirkon arvo-
valtaa tarkoittaa kykyä paran-
taa maailmassa inhimillistä 
heikkoutta ja sairautta. Kir-
kon arvovalta ilmenee huo-
lenpitona ja palvelemisena. 
Pyhä Johannes Krysostomos 
(k. 407) muistutti, ettei Pyhä 
Henki asu kirkon jäsenten 
keskuudessa, jos heiltä puut-
tuu uskon ykseys. Kirkon 
siunauksista osallistuminen 
vaatii kirkon jäseniltä koko 
elämän uhraamista Jumalal-
le ja lähimmäisille. 
    Pyhä Johannes Krysosto-
mos nuhteli monin tavoin 
ihmisiä, jotka käyvät rutii-
ninomaisesti kirkossa, mutta 
eivät muutu sisäisesti eivätkä 
tuota hengellistä hedel-
mää. Kirkkoisän opetus on 
ajankohtainen. Aikamme 
ortodoksinen elämä on 
usein ulkokohtaista ja rutii-
ninomaista. Kirkon sanoma 
kaventuu helposti ulkoisten 
rituaalien tärkeänä pitämi-
seen.
    Pyhä Johannes Krysosto-
mos samaistaa evankeliumin 
elävään Kristukseen. Hän 
korostaa Kristuksen ja 
uskovien syvää läheisyyttä: 
Kristus on kirkon pää, me 
olemme ruumis. Hän on 
perusta, me olemme raken-
nus. Hän on sulhanen, me 
olemme morsian. Hän on 
paimen, me olemme lampai-
ta. Hän on perillinen, ja me 
olemme hänen kanssaperil-
lisiään.

    Pyhä Johannes Krysosto-
mos luonnehtii elävää uskoa 
”kaikkien hyvien asioiden 
äidiksi”. Hänelle jumalan-
palvelus perustuu erottamat-
tomasti Kristuksen kirkolle 
jättämän lähetystehtävän 
(Matt. 28:19-20) toteuttami-
seen  maailmassa.  Jumalan-
palvelus tekee todelliseksi 
uskovien elämässä kirkon 
ilon.  
    Pyhä apostoli Paavali 
kuvaa jumalanpalvelusta 
konkreettisesti: Antakaa 
koko elämänne pyhäksi ja 
eläväksi, Jumalalle mieluisak-
si uhri. Älkää mukautuko 
tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa, uudistu-
kaa mieleltänne, niin että 
osaatte arvioida, mikä on 
Jumalan tahto, hänen mie-
lensä mukaista ja täydellistä 
(Room. 12:1-2). 
    Kirkko omistaa olemassa-
olonsa Kristukselle. Kirkko 
on Kristuksen ruumis. Kirk-
ko on Kristuksen ruumiina 
alati riippuvainen Pyhästä 
Hengestä, jossa Jumalan 
valtakunnan lopullinen aika 
murtautuu historiaan. Pyhä 
Henki luo Kristuksen aset-
taman kirkon. Pyhä Henki 
tekee eläväksi kirkon samoin 
kuin hän täytti Kristuksen 

maanpäällisen elämän.

Kirkollinen kasvatus on 
kirkon peruskysymys

2000-luvun alun suomalai-
sessa elämänpiirissä tulisi 
rehellisesti myöntää, että or-
todoksisen kirkon arvot ovat 
menettäneet paljossa merki-
tystään ihmisten elämässä. 
Monet ovat välinpitämät-
tömiä ja toimettomia kirk-
koa kohtaan.  He kokevat 
kirkollisen elämän itselleen 
vieraaksi.  
Metropoliitta Emilianos 
Timiadis (k. 2008) totesi 
1990-luvulla Suomessa 
vieraillessaan: Kirkko kastaa 
kyllä lapset pieninä, mutta 
kasteen jälkeen lasten kehi-
tystä seurataan vähän tai ei 
lainkaan.  
    Metropoliitta oli oikeassa. 
Kuka ottaisi lapsen opetetta-
vaksi, suojelisi häntä, hellästi 
seuraisi hänen askeleitaan 
maailmassa, joka on täynnä 
kiusauksia.  Lapset jäävät 
usein hengellisesti orvoiksi, 
vaille aikuisten kirkollista 
huolenpitoa, ravintoa ja 
opetusta. Lapset osallistuvat 
harvoin pyhään liturgiaan. 
He katselevat liian harvoin 
pyhien ikonien värejä tai 

haistelevat suitsutuksen 
tuoksua. 
    Kuitenkin lapsen hen-
gelliselle kehittymiselle on 
tärkeää kirkon visuaalinen, 
sanaton maailma.  Lapsen 
ortodoksina kasvamista ei 
määritä tietomäärä, minkä 
hän ehkä omaksuu perus-
koulussa ortodoksisuuteen 
liittyvistä asioista, vaan se, 
että hän elää Kristuksen 
kirkon jäsenenä. Tiedollinen 
ymmärtäminen perustuu 
lapsen kirkolliseen koke-
musmaailmaan. Kirkollinen 
kokemusmaailma antaa 
hänelle valmiuksia ottaa vas-
taan Jumalan rakkauden. 
    Kirkollinen kasvatus on 
hengellisen elämän perus-
kysymys, sillä sekä opettaja 
että opetettava ovat kirkon 
jäseniä ja molempia kutsu-
taan osallistumaan kirkon 
pyhiin salaisuuksiin. Pyhän 
Johannes Krysostomok-
sen mukaan vanhempien 
esimerkki opettaa lapsia 
parhaiten. Kirkkoisä vertaa 
lasten kasvattamista kuvan-
veistäjän työhön.  Kuvanveis-
täjä tarvitsee työssään aikaa, 
pitkäjänteisyyttä ja luomisen 
intoa. Samoin on vanhem-
pien laita kasvatustyössä. 
Kirkkoisän mielestä lapset 

tulee opettaa jo varhain aut-
tamaan heikkoja ja sairaita, 
sillä he ovat samalla tavalla 
Jumalan kuvia kuin muut-
kin ihmiset. 
    Apostolinen ja katolinen 
kirkko ei kannusta jäseni-
ään yksityiseen sisäpiirin 
hurskauselämään. Kirkon 
yhteinen usko tulee saattaa 
julki, ja jakaa lähimmäisten 
kanssa. Kuoleman voitta-
nut ja ylösnoussut Kristus 
luonnehtii seuraajiaan sel-
laisilla käsitteillä kuin suola, 
valkeus tai todistaja. Hän 
tarkoittaa, että uskovien 
tulee todistaa langenneessa 
maailmassa kaikille muille-
kin kirkossa näkemäänsä ja 
kokemaansa. Kirkon uskon 
ykseys edellyttää kaiken 
Jumalan hyvän siirtämistä 
myös lähimmäiselle. 
    Kirkko ei ole uskonnol-
linen liikeyritys. Kirkko ei 
ole kansallinen ideologia 
tai murrekerho. Kirkko on 
ristiinnaulitun ja ylösnous-
seen Kristuksen ruumis. 
Me emme rakennu kirkoksi 
piispan, papin, opettajan tai 
opetusohjelman ja käsikirjan 
ansiosta, vaan koska orto-
doksinen elämä perustuu 
kirkon kokemukseen ja 
perinteen jatkuvuuteen.
    Pyhä Johannes Krysosto-
mos murehti Antiokiassa ja 
myöhemmin Konstantino-
polissa kristittyjen hengel-
lisen elämän alennustilaa. 
Hänen hengellisen laumansa 
jäsenet elivät täynnä kopeut-
ta, aistillisuutta ja ahneutta. 
He etsivät ajallisia nautin-
toja. Heillä ei ollut aikaa 
Jumalalle ja lähimmäisille.  
    Kirkkoisä uskoi silti 
ihmisen kykyyn muuttaa 
elämäänsä. Hän saarnasi 
lähimmäisen rakkaudesta 
ja toteutti sitä käytännössä 
perustamalla sairaalan ja or-
pokodin, auttamalla köyhiä 
ja puutteenalaisia.
    Ortodoksinen kirkko on 
totuuden elävää traditiota.  
Kirkon uskon ykseys edellyt-
tää uskovilta hyvän siirtämis-
tä lähimmäisille.  Jokainen 
meistä on kirkossa vastuussa 
lähimmäisistään. Kirkon 
eukaristinen ateria muis-
tuttaa kaikkia yhdistävistä 
läheisistä siteistä ja kehottaa 
meitä luopumaan itsekkyy-
destämme lähimmäisiämme 
kohtaan.
    Ortodoksinen kirkko on 
elämän tie, mielen ja hengel-
lisen näkökyvyn lahja. Kirk-
ko on ortodoksisen elämän 
ja kasvamisen kohtu.

Isä Jarmo Hakkarainen

Pyhä Kolminaisuus. Paimensanomien arkisto.
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Seuraavan numeron

 PÄIVITETYT 
TIEDOT 

toimitussihteerille viimeistään

 keskiviikkona 7.9.2011

Seurakuntakalenteri kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa 2011

 

OULUN 
SEURAKUNTA

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

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

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

OULU 

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

La 11.6. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 9.30 Vedenpy-
hitys ja liturgia, katedraalin 
praasniekka, helluntai
Su 12.6. klo 16 Helluntain 
polvirukoukset
Ke 15.6. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 18.6. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus
Su 19.6. klo 10 Liturgia
Ke 22.6. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 25.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 26.6. klo 10 Liturgia
Ke 29.6. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 2.7. klo 18 Vigilia ja Jeesus-
rukous -palvelus
Su 3.7. klo 10 Liturgia
La 9.7. klo 18 Akatistos Juma-
lansynnyttäjälle
Su 10.7. klo 10 Liturgia
La 16.7. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus
Su 17.7. klo 10 Liturgia
La 23.7. klo 18 Suuri ehtoo-
palvelus
Su 24.7. klo 10 Liturgia
La 30.7. klo 10 Liturgia, kristi-
noppileirin päätös
Su 31.7. klo 10 Liturgia
La 6.8. klo 18 Vigilia ja Jeesus-

rukous -palvelus
La 13.8. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus
Su 14.8. klo 10 Liturgia
Su 14.8. klo 18 Vigilia
Ke 17.8. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja ekaluokkalaisten siunaus
La 20.8. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus
Su 21.8. klo 10 Liturgia
Ke 24.8. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja Jeesusrukous -palvelus
La 27.8. klo 18 Vigilia ja Jee-
susrukous -palvelus
Ke 31.8. klo 18 Ehtoopalvelus
To 1.9. klo 8 Liturgia, kirkko-
vuoden alku
La 3.9. klo 18 Vigilia ja Jeesus-
rukous -palvelus
Su 4.9. klo 10 Liturgia
Ke 7.9 klo 18 Vigilia
To 8.9 klo 10 Liturgia, Neit-
seen Marian syntymäjuhla
La 10.9 klo 18 Vigilia
Su 11.9 klo 10 Liturgia
Ti 13.9 klo 18 Vigilia
La 17.9 klo 18 Vigilia
Su 18.9 klo 10 Liturgia
La 24.9 klo 18 Vigilia
Su 25.9 klo 10 Liturgia
Ke 28.9 klo 18 Vigilia

Oulujoen hautausmaa

Pe 10.6. klo 18 Litania

HAUKIPUTAAN 
MARTINNIEMI

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

La 11.6. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, praasniekka
Su 3.7. klo 10 Liturgia
Su 31.7. klo 10 Liturgia
Ma 15.8. klo 9 Liturgia 

MUHOS

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

Ma 13.6. klo 9 Liturgia, Pyhän 
Hengen päivä
Pe 5.8. klo 18 Vigilia
La 6.8. klo 9.30 Vedenpyhitys 
ja liturgia, praasniekka
La 17.9 klo 9 Liturgia 

KEMI

Johannes Kastajan 
kirkko
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo

p. 040 548 6052

Ma 13.6. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä
To 23.6. klo 18 Vigilia
Pe 24.6. klo 9,30 Vedenpyhi-
tys, liturgia ja temppelin juhla
La 9.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 10.7. klo 10 Liturgia
Su 7.8 klo 10 Liturgia
Ke 17.8. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja ekaluokkalaisten siunaus
Ke 14.9. klo 10 Liturgia, ristin 
ylentämisen juhla

TORNIO

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

Ti 28.6. klo 18 Vigilia
Ke 29.6. klo 9.30 Vedenpyhi-
tys ja liturgia, praasniekka
La 23.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 24.7. klo 10 Liturgia
La 20.8 klo 10 Liturgia
Ke 21.9 klo 18 Ehtoopalvelus

TERVOLAN 
VAREJOKI

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen rukoushuone

Su 26.6. klo 10 Liturgia
La 16.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 17.7. klo 10 Liturgia

VIHANTI

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

Su 19.6. klo 10 Liturgia
Ti 9.8. klo 18 Akatistos
La 20.8. klo 10 Liturgia
Pe 30.9. klo 18 Vigilia
La 1.10. klo 10 Liturgia ja 
vedenpyhitys

RAAHE

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

Ti 5.7. klo 18 Akatistos
La 13.8. klo 10 Liturgia
Su 25.9. klo 10 Liturgia

PUDASJÄRVI 

Korpisen kylätalo
Turpeisenvaarantie 1150, 
Jaurakkajärvi

Su 24.7. klo 10 Liturgia, 
vedenpyhitys, kirkkokahvit 
ja juhlahetki ekumeenisessa 
hengessä, metropoliitta Pante-
leimon

KUUSAMO

Ev.lut. seurakuntatalon 
kappeli
(kirkon lähellä)

Su 28.8. klo 10 Liturgia

KALAJOKI

Vuorenkallion Kappeli
Kappelitie 14

To 16.6. klo 18 Akatistos
To 30.6. klo 18 Akatistos

Niin monta kuin teitä on 
Kristukseen kastettu

Malva Lumi Maria Heikkinen, 
Kiiminki
Eemeli Leo Matias Moilanen, 
Oulu

Herra, vihi heidät kunnial-
la ja jaloudella

Ville-Veikko Haikarainen ja 
Marja Leena Tammisto, Oulu
Timo Erkki Olavi Kärki ja 
Kerttu Maria Minkkinen, 
Tornio

Ikuinen muisto

Maire Irmeli Anneli Alatalo 
64 v. 
Annikki Isoniemi 82 v. Hau-
kipudas
Kalevi Krutsin 63 v. Kempele
Aino Nahkuri 84 v. Kemin-
maa
Olga Närhi 97 v. Siikalatva
Lauri Juho Tapio Rinne 54 v. 
Pudasjärvi
Julia Vuorio 90 v. Muhos
Feodosia Väisänen 98 v. 
Liminka

Tervetuloa seurakuntaan

Milja Maaria ja Minnea Mar-
jaana Hepo-oja, Oulu

Sanna Maria Huhtela, Oulu
Kerttu Anneli ja Oiva Mikael 
Junnonen, Kemi
Timo Sakari Kesti, Merijärvi
Joni Jukka Kristian Moisanen, 
Oulu
Kristina Reijovna Pietilä, Oulu
Marju-Riika Saarinen, Oulu
Reijo Kalevi Wuorenmaa, 
Oulainen

Kirkkoherranvirasto on avoin-
na ti, to ja pe klo 9-12 ja 13-15 
puh. (08) 633 030
Virkatodistusten tilaukset 
puh. 0206 100 203 (ma-pe klo 
9-15) tai keskusrekisteri@ort.fi
Ajantasaisia uutisia, tapahtu-
mia ja ilmoituksia voi seurata 
seurakunnan kotisivuilla osoit-
teessa www.ort.fi/kajaani

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

KAJAANI

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

Su 12.6. klo 10 Liturgia
Pe 24.6. klo 10 Liturgia
La 16.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 17.7. klo 10 Liturgia
La 23.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 24.7. klo 10 Liturgia
La 30.7. klo 18 Vigilia
Su 31.7. klo 10 Liturgia
Pe 5.8. klo 18 Vigilia
La 6.8. klo 10 Liturgia, veden-
pyhitys ja ristisaatto
La 13.8. klo 18 Vigilia
Su 14.8. klo 10 Liturgia
La 20.8. klo 18 Vigilia

KAJAANIN 
SEURAKUNTA
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Su 21.8. klo 10 Liturgia
La 27.8. klo 18 Vigilia
Su 28.8. klo 10 Liturgia
Su 11.9. klo 10 Liturgia
Su 18.9. klo 10 Liturgia

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

Su 10.7. klo 10 Liturgia
Su 7.8. klo 10 Liturgia
La 3.9. klo 18 Vigilia
Su 4.10. klo 10 Liturgia

KUHMO

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

Su 12.6. klo 10 Liturgia
La 18.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 19.6. klo 10 Liturgia
To 8.9. klo 10 Liturgia

PALTAMO

Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen 
rukoushuone
Talonpojantie 3 
Isännöitsijä Liisa Mähönen 
p. (08)871 452

Su 14.8. klo 18 Vigilia
Ma 15.8. klo 10 Liturgia, 
vedenpyhitys ja ristisaatto

SUOMUSSALMI

Pyhän ristin rukoushuone
Keskuskatu 1 
Isännöitsijä Matti Vainio 
p. 050 462 2129
Su 26.6. klo 10 Liturgia
Ti 13.9. klo 18 Vigilia
Ke 14.9. klo 10 Liturgia, ve-
denpyhitys ja ristisaatto

KUIVAJÄRVI

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

Ma 13.6. klo 10 Liturgia
Ti 28.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 29.6. klo 18 Ehtoopalvelus
To 30.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Pe 1.7. klo 18 Ehtoopalvelus
La 2.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 3.7. klo 10 Liturgia, veden-
pyhitys ja ristisaatto

Kristukseen kastetut

Alisa Juulia Hirvonsalo

Ikuinen muisto

Reino Ivanoff 78 v.
Eino Miinin 87 v.
Ritva Helena Rossi 61 v.
Aarne Patrikainen 85 v.
Aarne Krökki 84 v.
Ilmari Nilosaari 75 v.

Kristinoppikoulu

28.6.-3.7.2011 Leiri Kuivajär-
vellä järjestetään ja leirille ehtii 
vielä mukaan, jos ilmoittautuu 
20.6. mennessä. Ilmoittautu-
miset isä Kauko Ivanoff puh. 
0400275111 tai kajaani@ort.fi

Marjaretki Suvenniemeen

Lasten, nuorten ja koko 
perheiden marjastus- ja makka-
ranpaistoretki Kuluntalahden 
Suvenniemen leirikeskukseen 
la 23.7.2011. Lähtö Kajaanin 
kirkolta klo 15 ja paluu ehtoo-
palveluksen jälkeen noin klo 
19. Ehtoopalvelus Suvennie-
messä. Kuljetusten ja tarjoilun 
järjestämiseksi ilmoittautumi-
set on tehtävä 15.7. mennessä 
Reijo Marjomaa puh. 633030 
tai kajaani@ort.fi 

Vuosilomat

Kirkkoherra Andreas Larikka 
on vuosilomalla 1.-27.6. 
Rovasti Kauko Ivanoff on 
vuosilomalla 4.-31.7.
Kanttorin tehtävien hoitaja 
Kaisa Mönttinen 6.6.-1.7. ja 
16.-24.7.
Kanslianhoitaja Reijo Marjo-
maa 3.-17.6. ja 16.-26.8.

Kiuruveden ortodoksinen 
seurakunta, Niemistenkatu 6, 
74700 Kiuruvesi
p./fax (017) 752 278, e-mail: 
kiuruvesi@ort.fi
Virasto avoinna ke klo 11 - 13.

Kirkkoherranvirasto on suljet-
tuna 1. - 31.7.2011. Kiireellisis-
sä tapauksissa ottakaa yhteyttä 
Aune Lipitsäiseen 050 919 
5973.

Kirkkoherra Antero Petsalo, 
Luhtapolku 3, 74700 Kiuru-
vesi

Gsm 050 527 1026, e-mail: 
antero.petsalo@ort.fi

Isä Anteron sielunhoitotunnit 
kirkossa keskiviikkoisin klo 
11 - 13.

Isä Antero on lomalla 3. - 
10.6.2011 sekä 20. - 25.6.2011 
ja 1. - 31.7.2011

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

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

KIURUVESI

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

La 11.6. klo 18 Juhlavigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia, hel-
luntai, Pyhän Kolminaisuuden 
päivä
Ti 28.6. klo 10 Liturgia, 
Pyhien Sergein ja Hermanin 
Valamolaisten juhla
Su 10.7. klo 9 Liturgia Salah-
milla, metropoliitta Pantelei-
mon
Su 24.7. klo 10 Hetkipalvelus
Su 14.8. klo 18 Vigilia
Ma 15.8. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian kuolonuneen nukku-
minen, metropoliitta Pantelei-
mon,
La 20.8. klo 18 Vigilia
Su 28.8. klo 10 Liturgia
Ke 14.9. klo 9 Liturgia, koulu-
laisjumalanpalvelus, kunnial-
lisen ja eläväksi tekevän ristin 
ylentäminen
La 24.9. klo 18 Vigilia
Pe 30.9. klo 18 Vigilia
Su 2.10. klo 10 Aamupalvelus 
ja liturgia, Jyväskylän seura-
kunnan kuorolaisia ja työnte-
kijöitä vierailee seurakunnassa

Muut tilaisuudet

Ti 23.8. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa
Ti 13.9. klo 17.30 Kiuruveden 
tiistaiseura srk-salissa
To 29.9. klo 17 Ikonipiiri

KARVOSKYLÄ

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

Su 26.6. klo 10 Liturgia
Ma 11.7. klo 18 Maallikkoeh-

toopalvelus
Su 24.7. klo 10 Hetkipalvelus
Pe 5.8. klo 18 Vigilia
La 6.8. klo 10 Liturgia, 
Kristuksen kirkastuminen, 
metropoliitta Panteleimon
Su 4.9. klo 10 Liturgia
La 17.9. klo 17 Ehtoopalvelus
La 1.10. klo 10 Liturgia, 
Jumalansynnyttäjän suojelus, 
pokrova

Muut tilaisuudet

Pe 5.8. Ekumeeninen kirkko-
vaellus Haapajärven ev.lut. 
seurakunnan leirikeskuksesta 
Honkaniemestä Nivalan 
puolelle Karvoskylään, vigilia 
Karvoskylän Kristuksen Kir-
kastumisen kirkossa
La 17.9. klo 15 Samovaariker-
ho

PYHÄSALMI

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

Su 19.6. klo 10 Liturgia
Su 17.7. klo 10 Hetkipalvelus
Su 14.8. klo 10 Liturgia
La 27.8. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 18.9. klo 10 Liturgia

KYTÖKYLÄ

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

La 18.6. klo 18 Vigilia
Su 21.8. klo 10 Liturgia
Ke 7.9. klo 18 Juhlavigilia, 
tšasounan pruasniekka
To 8.9. klo 10 Liturgia, 
Jumalan synnyttäjän Neitseen 
Marian syntymä, palvelukset 
toimittaa isä Unto Päivinen
Su 25.9. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet

Su 7.8. klo 10 Ekumeeninen 
palvelus Haapaveden ev.lut. 
kirkossa ja klo 14 päiväjuhla

Muita tapahtumia

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

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

Ikuinen muisto

Yrjö Repo, 89 v, Nivala

Tervetuloa seurakuntaan

Tarja Siidorov, Kiuruvesi
Mira Härmä, Kiuruvesi
Alla Gimilreykh, Pyhäsalmi
Eila Markkinen, Haapajärvi

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

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

VAASA

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kasarmintori

La 11.6. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia ja eh-
toopalvelus, helluntai
Ti 28.6. klo 18 Vigilia
Ke 29.6. klo 10 Liturgia, apos-
tolit Pietari ja Paavali
To 30.6. klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
La 9.7. klo 18 Vigilia
Su 10.7. klo 10 Liturgia
La 30.7. klo 10 Liturgia, kristi-
noppileirin päätös
Pe 5.8. klo 18 Vigilia
La 6.8. klo 10 Liturgia, Kristuk-
sen kirkastuminen
To 11.8. klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
To 1.9. klo 18 Kiitosakatistos 
kaiken Luojalle
La 3.9. klo 18 Vigilia
Su 4.9. klo 10 Liturgia
Ke 7.9. klo 18 Ehtoopalvelus 
(maallikkovoimin)
To 8.9. klo 10 Aamupalvelus, 
Jumalansynnyttähän Neitseen 
Marian syntymä (maallikko-
voimin)

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

VAASAN 
SEURAKUNTA
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La 10.9. klo 18 Ehtoopalvelus 
ja iltapraavilo (maallikkovoi-
min)
Su 11.9. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 13.9. klo 18 Vigilia
Ke 14.9. klo 10 Liturgia, 
kunniallisen ja eläväksitekevän 
ristin ylentäminen
Ke 14.9. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 28.9. klo 18 Ehtoopalvelus

PIETARSAARI

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

Su 12.6. klo 10 Hetkipalvelus, 
helluntai
Ma 13.6. klo 10 Liturgia, Py-
hän Hengen päivä
Ti 14.6. klo 17 Ehtoopalvelus
Pe 17.6. klo 18 Akatistos
Su 26.6. klo 10 Liturgia
Su 10.7. klo 10 Hetkipalvelus
La 23.7. klo 18 Vigilia
Su 24.7. klo 10 Liturgia, risti-
saatto ja vedenpyhitys, temppe-
lijuhla
Su 14.8. klo 10 Hetkipalvelus
Ma 15.8. klo 10 Liturgia, uspe-
nie
Su 4.9. klo 10 Hetkipalvelus
La 17.9. klo 18 Vigilia
Su 18.9. klo 10 Liturgia

Pietarsaaren tsasounassa 
ke 21.9. klo 19.00-20.30 kuo-
roharjoitus

Lasten kerho klo 16.30-18.00
ke14.9. ja ke 28.9. 

KOKKOLA

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

La 2.7. klo 18 Vigilia
Su 3.7. klo 10 Liturgia
Ma 25.7. klo 9 Aamupalvelus
Ti 26.7. klo 9 Aamupalvelus
Ke 27.7. klo 9 Liturgia
To 28.7. klo 9 Aamupalvelus
Pe 29.7. klo 9 Aamupalvelus
Su 7.8. klo 10 Liturgia
Su 4.9. klo 10 Liturgia
Ke 14.9. klo 10 Liturgia, 
kunniallisen ja eläväksitekevän 
ristin ylentäminen

Kokkolan tsasounassa kuorohar-
joitus klo 18-20:
ti 6.9., ti 20.9., ti 27.9.

LAPUA

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

Su 12.6. klo 10 Liturgia, hel-
luntai
La 16.7. klo 18 Vigilia
Su 17.7. klo 10 Liturgia, risti-
saatto ja vedenpyhitys, temppe-
lijuhla
Su 14.8. klo 10 Liturgia
Su 25.9. klo 10 Liturgia

SEINÄJOKI

Lakeuden Ristin 
seurakuntasali
Alakuljunkatu 2

Su 18.9. klo 10 Liturgia

KORSNÄS

Isä Matti Wallgrénin kotit-
sasouna, fader Matti Wall-
gréns hemtjasovna
Juthnystuvägen 16, 
Harrström

La 30.7. klo 18 Ehtoopalvelus, 
aftongudstjänst på finska, 
svenska och serbiska
Su 31.7. klo 10 Liturgia, kunni-
allisen ja eläväksitekevän ristin 
esiintuominen (1.8. mukaan), 
liturgi på finska, svenska och 
serbiska

LAPPFJÄRD /
LAPVÄÄRTTI
(Kristiinankaupunki)

Nina Jolkkonen-Porande-
rin kotitsasouna
Peruksentie 247

Su 19.6. klo 10 Liturgia
Su 3.7. klo 18 Kiitosakatistos 
kaiken Luojalle
Ma 29.8. klo 18 Kiitosakatistos 
kaiken Luojalle

Kristukseen kastetut

Eteläaho Christian Mikael, 
Seinäjoki

Tervetuloa seurakuntaan

Hatanmaa Heimo, Vaasa
Leino Kari ja Pirjo, Mustasaari
Saarela Tatu, Ylihärmä

Vuosilomat

Kirkkoherra Matti Wallgrén 
on vuosilomalla 29.6.-10.7. ja 
1.-14.8.2011. 

Kanttori Jenni Hakkarainen 
on vuosilomalla 15.-26.6. ja 
17.-28.8.2011.
Matkapappi Aleksej Sjöberg  
on vuosilomalla 11.7.-2.8. ja 
20.-23.8.2011.
Matkakanttori Marita Sjö-
berg ovat vuosilomalla 11.-
31.7.2011.

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

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

ROVANIEMI

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

La 18.6. klo 18.00 Ehtoopal-
velus
Su 19.6. klo 9.00 Aamupalve-
lus ja liturgia
Ke 29.6. klo 10.00 Liturgia, 
pyhien apostolien Pietarin ja 
Paavalin muistopäivä
Su 3.7. klo 10.00 Liturgia
Su 24.7. klo 10.00 Liturgia
La 30.7. klo 18.00 Vigilia
Su 31.7. klo 10.00 Liturgia
Su 7.8. klo 10.00 Liturgia, 
kristinoppileirin päätös
La 13.8. klo 18.00 Ehtoopal-
velus
Su 14.8. klo 10.00 Liturgia
Su 14.8. klo 18.00 Vigilia
Ma 15.8. klo 10.00 Liturgia, 
Jumalanäidin kuolonuneen 
nukkuminen
La 20.8. klo 18.00 Ehtoopal-
velus
Su 21.8. klo 10.00 Liturgia
La 3.9. klo 18.00 Vigilia
Su 4.9. klo 10.00 Liturgia
La 10.9. klo 18.00 Ehtoopal-

velus
Su 11.9. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 13.9. klo 18.00 Vigilia
Ke 14.9. klo 10.00 Liturgia, 
ristin ylentämisen juhla
La 17.9. klo 18.00 Ehtoopal-
velus
Su 18.9. klo 10.00 Liturgia
La 24.9. klo 18.00 Ehtoopal-
velus
Su 25.9. klo 10.00 Hetkipal-
velus

Leirikeskus Hirvikari

La 6.8. klo 9.00 Liturgia, Kris-
tuksen kirkastumisen juhla

IVALO

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

Ke 1.6. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia Pääsiäisajan päättäjäis-
juhla 
Ke 1.6. klo 18 Vigilia
To 2.6. klo 10 Liturgia, 
Herran taivaaseen astuminen 
(helatorstai)
La 25.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 26.6. klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia
La 9.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 10.7. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia
Su 14.8. klo 18 Ehtopalvelus
Ma 15.8. klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia, Jumalanäidin kuo-
lonuneen nukkuminen
La 3.9. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 4.9. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia

Männikön palvelukoti, 
Ivalo

Ma 13.6. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Hengen päivä

SEVETTIJÄRVI

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

La 4.6. klo 18 Ehtoopalvelus 
Su 5.6. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia 
Pe 10.6.klo 18 Parastasis, vai-
najien muistelupäivä 
La 2.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 3.7. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia
La 13.8. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 14.8. klo 9 Aamupalvelus 
ja liturgia

NELLIM

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

La 11.6. klo 10 Liturgia, vaina-
jien muistelupäivä  
La 11.6. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia, 
ristisaatto Boriksen ja Darjan 
mökille ja pieni vedenpyhitys 
Inarijärven rannalla, temppe-
lijuhla (Helluntai), kahvitilai-
suus
Su 12.6. klo 14 Ehtoopalvelus
La 16.7. klo 18 Ehtoopalvelus 
Su 17.7. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia
La 20.8. klo 18 Ehtoopalvelus 
Su 21.8. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia

KEVÄJÄRVI

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

Ke 2.6. klo 18 Suuri ehtoopal-
velus, helatorstai
La 23.7. klo 18 Vigilia
Su 24.7. klo 10 Liturgia, ris-
tisaatto ja pieni vedenpyhitys 
Boris ja Glebin juhla

INARI

Saamelaiskirkko

Pe 24.6. klo 10 Liturgia

SAARISELKÄ

Apostoli Paavalin kappeli

Ke 29.6. klo 10 Liturgia, Pieta-
rin ja Paavalin juhla

Kristinoppileiri 31.7–7.8.2011

Lapin ortodoksisen seurakun-
nan kristinoppileiri järjeste-
tään tänä vuonna Rovaniemen 
kaupungin leirikeskuksessa 
Hirvikarissa 31.7–8.8.  Läh-
tö bussilla Rovaniemen p. 
Andreaksen kirkolta su 31.7. 
klo 12.00. Päättäjäisliturgia 
vietetään su 7.8. pyhän An-
dreaksen kirkossa. Liturgian 
jälkeen yhteinen juhlatilaisuus 
Petsamo-salissa.

Uudet työntekijät

Isä Rauno Pietarinen aloittaa 
matkapapin toimessa 1.6.2011. 

LAPIN 
SEURAKUNTA
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Ei televisioitavia ortodok-
sisia jumalanpalveluksia 
kesällä 2011. 

Su 12.6. klo 11 Pyhän 
Kolminaisuuden päivän 
liturgia, pyhän marttyyri 
Aleksandran kirkko, Turku

Su 17.7. klo 11 Liturgia, P. 
Kolminaisuuden kirkko, 
Lintulan luostari

Su 31.7. klo 11 Liturgia, Ju-
malansynnyttäjän suojeluk-
sen kirkko, Kirkkonummi 

Aamuhartaudet
klo 6.15 ja 7.50

La 18.6. Kirkkoherra Iivo 
Suvanto, Joensuu

La 16.7. Kirkkoherra Timo 
Honkaselkä, Kuopio

La 6.8. Pastori Heikki Hon-
kamäki, Tampere

La 27.8. Projektipäällikkö 
Riina Nguyen, Helsinki 

Iltahartaudet
klo 18.50

Ti 21.6. Rehtori Sirpa Ko-
riala, Heinävesi

Ti 19.7. Pastori Veli-Matti 
Antikainen, Valamon 
luostari

Ti 16.8. Lähetyssihteeri 
Aino Nenola, Helsinki

Lahjoita it sellesi
aikaa.

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

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

• Uusi Valamo pyhiinvaelluskohteena 24.–28.6. 
• Parisuhdeleiri: yhteinen matka 29.6.–3.7. 
• Kristinoppikoulu aikuisille 3.–10.7.
• Innovatiivinen kurssi kreikan kieleen 10.–14.7.
• Sutisen maalauskurssi 14.–21.8. 
• Kirkkolaulua kaikille 26.–28.8.

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

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
Puh. (017) 570 111, valamo@valamo.fi

Kirjat
 

Ikkuna 
pyhyyteen

Kantonen, Koivula, Zit-
ting: Ikkuna pyhyyteen. 

Väylä-Yhtiöt Oy, Tallinna 
Raamatütrükikoja OÜ

ISBN 978-952-5823-19-6

Keväällä ilmestynyt Ikku-
na Pyhyyteen -ikonikirja 
rakentuu joensuulaisen 
ikonimaalari Eeva Zittingin 
maalaamien pyhiä hen-
kilöitä tai kirkkovuoden 
juhlia kuvaavien ikonien 
selitysteksteihin ja tulkintoi-
hin. Ikonien ortodoksien 
tulkinnan on kirjoittanut 
hämeenlinnalainen uskon-
nonopettaja, teol. maist. 
Marianne Kantonen ja 
Raamatun sanoman pohjal-
ta rakentuvan mietintäosan 
on kirjoittanut oululainen 
luterilainen pastori, teol. lis. 
Veijo Koivula. 
    Kirjan johdanto-osassa 
kerrataan ensimmäisten 
vuosisatojen kirkkohis-
toriaa siltä osin, kuin se 
käsittelee ikonien olemas-
saolon oikeutusta. Kirjassa 
muistutetaan siitä, että 
ikonit eivät ole ortodoksi-
sen kirkon ”yksinoikeus”. 
Jo jakamattoman kirkon 
aikana pyhillä kuvilla oli 
jumalanpalveluselämässä 
keskeinen asema.  Huomat-
tava osa ikonityypeistä ja 
keskeiset ikonien tulkinnat 
ovat kuitenkin syntyneet 
Idän kirkon piirissä, missä 
ikonien kunnioitus on 
säilynyt katkeamattomana 
ortodoksisessa uskonelämäs-
sä. Tätä kirjaa lukiessa on 
ilahduttava huomata, miten 
kiinnostus ja kunnioitus 
pyhiin kuviin vaikuttaa 
tänä päivänä omassa maas-
samme myös suuremman 
kansankirkon piirissä. TL 
Veijo Koivulaa siteeraten: 
”Kirja on kiitoksen osoitus 
sille, että ikonimaalaus on 
merkittävällä tavalla edistä-
nyt ekumeenista ajattelua 
ja kanssakäymistä omassa 
maassamme”.   

    Kirja on jaettu aihe-
piireittäin viiteen osaan: 
Kristuksen, Jumalanäidin, 
profeettojen ja ilosanoman 
julistajien teemoihin. Lisäk-
si kirjassa esitellään kirjan 
tekijöiden omat taivaalliset 
esirukoilijat, esiäiti Eeva, 
pyhä apostolinvertainen 
Mariamne, pyhä marttyyri 
Filadelfos Sisilialainen ja 
pyhä apostoli Tuomas.  
Ortodoksinen käytäntö, 
jossa kasteessa saatu nimi 
on johdettavissa aiemmin 
eläneeseen pyhään ihmi-
seen, on tuotu hyvin esille, 
ja esirukoilijoiden merkitys 
taivaallisina tukijoina on 
lämpimästi selitetty. 
    Kristus-ikoneita esittele-
vässä osassa kuvataan Liina-
Kristus  ja Pantokrator -tyyp-
pien lisäksi kolmeatoista 
Kristuksen maanpäälliseen 
elämään tai tunnustekoihin 
liittyvää tapahtumaa.  Iko-
nien selittävät tekstit ovat 
pääosin tarkkoja ja läpikoh-

taisia. Teemasta poikkeava-
na mukana on Aabrahamin 
vieraanvaraisuus -ikoni, jota 
pidetään Vanhan testamen-
tin ennalta kuvauksena 
Pyhästä Kolminaisuudesta. 
Ikoni ei teologisesti kuiten-
kaan ole Pyhä Kolminai-
suus -ikoni, jossa erityisesti 
pöydällä olevan maljan 
sisältö herättää ikonitut-
kijoidenkin keskuudessa 
keskustelua ja kysymyksiä. 
Itseäni hämmentää kirjassa 
esitetty selitys, jonka mu-
kaan Abrahamin vieraan-
varaisuus -ikonin maljassa 
on Kristuksen kasvot siinä 
yleisesti kuvatun vasikan 
pään sijasta.
       Jumalanäidin ikoneita 
esittävässä osiossa on kolme 
ikonia. Pyhät Herran esivan-
hemmat ja Marian ilmestys 
-ikonit kuvaavat molemmat 
tilannetta, jossa vanhem-
mille ilmoitetaan ilosa-
noma syntyvästä lapsesta. 
Jumalansynnyttäjä-teeman 

edustajana on tavanomaises-
ta poikkeava, Lohtu ja ilo, 
joka on valittu myös kirjan 
kansikuvaksi. Ikoni edus-
taa Hellyyden Jumalanäiti 
-tyyppiä, ja siksi on yllättä-
vää, että Jumalanäidin katse 
on poispäin sylissä istuvasta 
Jeesus-lapsesta.  Kirjan 
mukaan ikoni on peräisin 
800-luvulta Athos-vuorella 
sijaitsevasta Vatopedin luos-
tarista ja on ihmeitä tekevä 
ikoni. 
    Ikonien luterilainen 
tulkintatapa on välillä 
voimakkaastikin raja-aitoja 
rikkova. Pohdinnat poikke-
avat välistä hyvinkin kauas 
ikoniteologisesta tulkinnas-
ta, vaikka ovatkin ajatuksia 
herättäviä. Esimerkiksi 
pyhien Joakimin ja Annan 
ikonin tulkinta ”Isovan-
hempien roolia perheessä ja 
nuoren sukupolven kasvat-
tamisessa ei tule vähätellä 
modernissakaan maailmas-
sa” on kyllä tämän päivän 
elämään hyvinkin sopiva, 
mutta tulkinta johtaa luki-
jan ajatukset kovin kauas 
ikonin esittämän tapahtu-
man teologisesta sanomasta. 
    Ikkuna Pyhyyteen -kirjan 
ikonit ovat laadukkaita 
ja niiden ikonografiset 
tekstit ovat tervetullutta 
oppimateriaalia ikonimaa-
lareille ja miksei muillekin 
ikonografiasta kiinnostu-
neilla lukijoille. Lukijan on 
kuitenkin hyvä huomioida, 
että ikonien tulkinta ei 
ole aina yksiselitteistä edes 
asiaan perehtyneille ihmi-
sille. Ikkuna Pyhyyteen on 
ekumeeninen teos, jossa 
tekstien mietiskely osat ovat 
hyvin vapaita, eivätkä ole 
siltä osin tarkoitettu esitet-
tyjen ikonien ikoniteologi-
seksi selitykseksi. Ikonien 
teologisen ja opetuksellisen 
sisällön säilyminen puh-
taana vaatii tulkitsijoilta, 
niin ikoniteologeilta kuin 
-maalareiltakin, jatkuvaa 
valppautta ja keskittymistä 
keskeisen sanoman esittä-
miselle. 

Heljä-Marja Surcel

Kirkko
televisiossa

Ortodoksiset 
jumalan-

palvelukset 
Yle radio 1

Ortodoksiset 
hartaudet 
Yle radio 1

Hellyys-ikoni. Kirjan kuvitusta.
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Seuraava numero ilmestyy
syyskuussa 2011

Julkaisija:
Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakunnat / Paimen-Sanomat ry
Päätoimittaja:
Metropoliitta Panteleimon
P. 020 610 0250, fax. 020 610 0251, sähköposti: oulun.hiippakunta@ort.fi 
Toimitussihteeri:
Marko Patronen
Nummikatu 30 B 16, 90100  OULU
P. 050 329 5355, fax. 020 610 0251, sähköposti: marko.patronen@ort.fi 

Lehden osoitteenmuutokset ja tilaukset:
SEURAKUNTALAISTEN osoitteenmuutokset ja tilaukset omaan seurakun-
taan
MUUT osoitteenmuutokset ja tilaukset Oulun ortodoksiseen hiippakuntaan, 
p. 020 610 0250, oulun.hiippakunta@ort.fi 

Ilmoitukset ja tilaushinnat:
- ilmoitushinta 0,85€ / pmm
- tilaushinta  12€ / vuosi muille  kuin seurakuntien jäsenille
- tilaajamaksut suoraan tilille: 110750-1106102, 
mukaan maininta"Paimen-Sanomat"            
Pankki: Nordea 110750 - 1106102

Kiitos

Kajaanin seurakunnan 
praasniekkajuhlat

2.-3.7. Praasniekka ja kristinoppileirin päätös 
Pyhän Nikolaoksen tsasounassa ja Kuivajärven 
koululla 

- la 2.7. klo 17.30 muistopalvelus Kuikkaniemen hautaus-
maalla
- la 2.7. klo 18 Ehtoopalvelus 
- su 3.7. klo 9 III hetki, liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto
- su 3.7. klo 12 juhlalounas Kuivajärven koululla

5.-6.8. Kristuksen kirkastumisen kirkon 
praasniekka Kajaanissa

- pe 5.8. klo 16.30 muistopalvelus Kuluntalahden hautaus-
maalla
- pe 5.8. klo 18 Vigilia
- la 6.8. klo 10 III hetki, liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto
- la 6.8. klo 12.30 juhlalounas seurakuntasalilla

14.-15.8. Jumalansynnyttäjän kuolouneen nuk-
kumisen tsasounan praasniekka Paltamossa

- su 14.8. klo 18 Vigilia ja yhteinen muistopalvelus
- ma 15.8. klo 10 III hetki, liturgia, vedenpyhitys ja ristisaat-
to
- ma 15.8. klo 12 juhlalounas, (paikka avoin)

13.-14.9. Pyhän ristin tsasounan praasniekka 
Suomussalmella

- ti 13.9. klo 18 vigilia ja yhteinen muistopalvelus
- ke 14.9. klo 10 III hetki, liturgia, vedenpyhitys ja ristisaat-
to
- ke 14.9. klo 12 juhlalounas, (paikka avoin)

30.9.-1.10. Jumalansynnyttäjän suojeluksen 
kirkon praasniekka Sotkamossa

- pe 30.9. klo 18 Vigilia ja yhteinen muistopalvelus
- la 1.10. klo 10 III hetki, liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto
- la 1.10. klo 12 juhlalounas, (paikka avoin)

Pyhittäjä Trifonin pyhiinvaellus 
26.-28.8.2011

Keväjärvi, Nellim, Sevettijärvi ja Neiden 

Tervetuloa perinteiselle Trifonin pyhiinvaellukselle!

Perjantai 26.8. 
klo 15.30 Rukoushetki, Keväjärven kappeli
klo 16.45 Litania, Nellimin hautapatsaalla
klo 17.00 Ehtoopalvelus, Nellimin kirkko, kyläjuhla

Lauantai 27.8.
klo 10.00 Liturgia, Sevettijärven kirkko, Liturgian jälkeen lounas
klo 13.00 Päiväjuhla
klo 17.00 Akatistos, Sevettijärven kirkko 
klo 20.00 Illanvietto 

Sunnuntai 28.8. 
klo 11 (Suomen aikaa) Liturgia, litania ja vedenpyhitys, Neidenin kappeli

Liturgia ja vedenpy-
hitys Pudasjärvellä 

su 24.7. klo 10

Pudasjärven Korpisen 
talolla (Turpeisenvaarantie 
1150, Jaurakkajärvi) toimite-
taan vedenpyhitys ja liturgia 
sunnuntaina 24.7.2011 klo 
10 alkaen.
Liturgian jälkeen kirkkokah-
vit ekumeenisessa hengessä. 

Lämpimät kiitokset Oulun 
ortodoksisen hiippakunnan 
säätiölle ja KP metropoliit-
ta Panteleimonille minulle 
myönnetystä tunnustuspalkin-
nosta.

Alfia Harju-Säntti
Seinäjoki

 Nöyrä kiitos KP Karjalan 
ja koko Suomen arkkipiispa 
Leolle, isä Pentti Hakkarai-
sella ja isä Andreas Larikalle 
minulle myönnetystä Pyhän 
Karitsan Ritarikunnan ensim-
mäisen luokan merkistä.
 

Anna Liisa Lustila
Sotkamo

Sonja, Kari, Lassi ja Pietari
Blomster,
 
Sydämellinen kiitos 
pääsiäisestä.
 

Kemin kirkon kuoro

Jumalanpalvelukset toimit-
taa metropoliitta Pantelei-
mon. 

Oulun ortodoksi-
nen lähetyspiiri

10 vuotta

Oulun ortodoksisen seurakun-
nan lähetyspiirin 10-vuotis-
juhla pidetään Oulussa la-su 
22.-23.10.2011.

Paimen-Sanomat

marko.patronen@ort.fi 

Seuraavan numeron PS 3/11  ai-
neisto toimitussihteerille viimeis-
tään keskiviikkona 7.9.2011

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

Tulossa

NUORTEN VIIKONLOPPUTAPAHTUMA 
OULUSSA 7.-9.10.2011 

 lisäksi järjestetään

LA 8.10.2011 ALLE KOULUIKÄISTEN 
OHJELMALLINEN RETKIPÄIVÄ OULUUN 
(vanhemmat mukaan!) 

Ilmoittautumispäivä tapahtumiin 16.9.2011 mennessä omaan 
seurakuntaan. Lisätietoa: Oulun ort.hiippakunnan kotisivuilta 
http://www.ort.fi

järj. Oulun ortodoksisen hiippakunnan alueen seurakunnat


