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Kristus nousi kuolleista

Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalin alttari. Valokuva: Johannes Mäntymäki. 
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Esipaimenen sana

Uuden Testamentin evankeliumikertomukset tuovat eteemme 
historiallisen kuvan Jeesuksen haudalta pääsiäisaamuna. 

Magdalan Maria saapui ensimmäisenä kallioon hakatulle 
haudalle ja havaitsi sen tyhjäksi. Hänen kehotuksestaan ope-
tuslapsi Pietari ja nimeltä mainitsematon opetuslapsi saapuivat 
juosten haudalle. Myös he havaitsivat haudan tyhjäksi. Pietari 
jatkoi hautaluolan tarkastelua, katseli siellä olevia käärinlii-
noja. ”Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina 
ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärö-
nään.” Joh.20.7. Pian hautaluolaan astui myös toinen mukana 
ollut opetuslapsi, katseli käärinliinoja ”…ja hän näki ja uskoi”. 
Joh.20.8.

Mikä sai Kristuksen hautaluolaan astuneet opetuslapset ensin 
hämmennyksiin ja sitten uskomaan Mestarinsa ylösnousseen 
kuolleista?

Juutalaisen perinnäistavan mukaan myös ristillä kuolleen Jee-
sus Nasaretilaisen ruumis valmisteltiin hautaan tarkoin määri-
tellyin menoin. Tähän kuului ruumiin voitelu, kasvojen kääri-
minen hikiliinaan ja ruumiin kääriminen pellavavaatteeseen. 
Meille tuttuja ruumisarkkuja ei käytetty eikä niitä edelleenkään 
käytetä muun muassa Athosvuoren luostareissa. Ortodoksi-
sessa hautausveisussa kerrotaan, kuinka vainaja lakastuneen 
kukan tai niitetyn ruohon tavoin vaatteeseen kääritään ja maa-
han peitetään.

Kristukselle hautauspalveluksen suorittivat Joosef, rikas mies 
Arimatiasta, ja Nikodemos, juutalaisten neuvoston jäsen, hänen 
salainen opetuslapsensa. Miehillä oli mukanaan sata mittaa, eli 
noin kolmekymmentä kiloa mirhan ja aloen seosta. Kristuksen 
ruumis voideltiin hyväntuoksuisilla voiteilla, käärittiin pella-
vavaatteeseen ja mukaan laitettiin tuoksuyrtit. Voideltu, yrtein 
varustettu ja kangassiteisiin sekä pitkään kankaaseen kääritty 
ruumis asetettiin hautaluolan hyllylle ja luolan ovelle vieritet-

tiin suuri kivi.
Hengettömän Kristuksen hautaan laitettu ruumis muistutti 
evankeliumissa kerrotun, Martan ja Marian veljen, Lasaruksen 
ruumista. Kristus herätti haudassa neljä päivää maanneen Lasa-
ruksen. Evankeliumi kuvaa tapahtumaa: ”Silloin kuollut tuli 
haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittämä-
nä.” Joh.11.44. Lasaruksen herättämistä kuvaavissa ikoneissa 
esitetään, kuinka kangaskääreisiin sidottu, muumiota muistut-
tava, Lasarus astuu ulos hautaluolasta.

Opetuslasten hämmästyksen aihe pääsiäisaamuna Kristuksen 
tyhjässä haudassa oli, vainajan poissaolon lisäksi, käärinliino-
jen ihme. Niin käärinliinaa kuin kasvoja peittänyttä, öljyjen 
ja voiteiden kosteuttamaa hikiliinaa, muotoonsa kuivettunutta 
verhoa, ei oltu murrettu. Kasvoja peittänyt käärö oli edelleen 
”omana käärönään”. Vain ruumis oli poissa!

Kristuksen käärinliinat ovat tyhjän kalliohaudan ohessa hänen 
ylösnousemuksensa näkyvä todiste. On myös muita todisteita, 
kuten Ylösnousseen monet ilmestymiset opetuslapsille ennen 
hänen taivaaseen astumistaan. Vahva todistus ylösnousemuk-
sesta on Kristuksen evankeliumin saarna, jota tänäkin päivänä 
kaikkialla maailmassa saarnataan. Se antaa voiman, rohkeuden 
ja toivon arjen huolien keskellä eläville. Se antaa myös toivon 
iankaikkisesta elämästä Kristuksen valtakunnassa. 

Pääsiäisen sanoma kaiuttaa: Kristus nousi kuolleista, kuole-
malla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi!

 Valoisaa ylösnousemusjuhlaa

N Ä K I    J A   U S K O I

K R I S T U S   N O U S I   K U OL L E I S T A

Oulun Metropoliitta Panteleimon

Kevät kut suu 
Valamoon.

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

Kevättuulia ja kesän kaikuja Valamossa:
11.–13.5.  Varhaiskristillisiä näkökulmia naiseuteen  

munkki Serafimin johdolla
7.–10.6.  Will & Skill - Relationship coaching programme  

for intercultural couples
15.–20.6.  Kristinoppikoulu aikuisille – tutustu omaan kirkkoosi  

käytännön läheisesti, yhdessä toisten kanssa.
17.–21.6. Laululeiri lapsille

Lisätiedot ja muut kurssit netissä! 
Puh. 017 570 111. 
Muista myös Tuohus-kauppamme Helsingin 
Liisankadulla sekä nettikauppamme www.valamo.fi.
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Kristuksen ylösnousemuksen ilosanomasta
Kirkon ensimmäisinä vuosisa-
toina kaste koettiin Kristuksen 
ylösnousemusjuhlan pyhäksi 
salaisuudeksi. Pääsiäinen oli 
Kirkon  suuri kastejuhla. Kas-
teella on Pääsiäisen luonne ja 
kastesisältö.  Ortodoksinen 
kaste on Jumalan Valtakun-
nan pyhä salaisuus: Kristus on 
noussut kuolleista ja antaa ih-
misille mahdollisuuden uuteen 
elämään Hänessä. 

Kasteessa saatu uusi elämä 
julistaa Kirkon jäsenen voi-
mallista matkaa langenneesta 
maailmasta Jumalan Valta-
kuntaan. Ortodoksisen kirkon 
elämä on kasteen mysteerion 
selitystä ja julistamista. 

Pääsiäinen on sekä loppu 
(vanhan elämän) että uusi alku 
(uusi elämä Kristuksessa).  
Siinä kiteytyvät ortodoksisen 
kasteteologian keskeiset ainek-
set. Ortodoksisen teologisen 
käsityksen mukaan kuolema 
on ennen muuta hengellinen 
todellisuus.  Hengellinen kuo-
lema tarkoittaa ihmisen eroa 
elämästä eli Jumalasta, joka 
on Itsessään elämän antaja ja  
Elämä 

Ensimmäisten vuosisato-
jen ortodoksikristityt tiesi-
vät, että Pääsiäinen oli heidän 
oman kasteensa muistamista, 
osallistumista ylösnousseen 
ja kuoleman voittaneen Kris-
tuksen elämään. He olivat va-
kuuttuneita, että kaikki aika oli 
uudistunut, aivan kuten koko 
maailma oli uudistunut heidän 
omassa elämässään. He eivät 
kutsuneet uskoaan uskonnok-
si, vaan ilosanomaksi. He ju-
listivat elämällään Pääsiäisen 
ilosanomaa ja elivät todeksi 
Kirkon Uutena Elämänä ja Ju-
malan Valtakunnan illattoman 
päivän odotuksena.

Kuolleista ylösnoussut ja 
iankaikkisesti Isän kunniassa 
elävä Kristus kuuluu Kirkon 
elämän ja historian jokaiseen 
päivään, jokaiseen silmänräpä-
ykseen, koska Hän elää ja on 
lupauksensa mukaisesti kans-
samme nyt ja aina. Ylösnou-
semuksen ilo on pyhä salai-
suus, joka meidän on opittava 
kokemaan, mutta me voimme 
kokea sen vain, jos olemme 
oppineet ensin  ristin murhe-
näytelmän. 

Noustaksemme ylös kuol-
leista meidän on kuoltava. 
Meidän on kuoltava pyhässä 
katumuksessa kahlehtivalle 
itsekkyydelle, peloille ja kai-
kelle, mikä tekee langenneen 
maailman ahtaaksi, kylmäksi, 
köyhäksi ja julmaksi paikak-
si.  Ilman ristin kuolemaa ei 
ole ylösnousemusta, joka on 

iloa jälleen löydetystä elämäs-
tä, iloa Jumalan elämästä, jota 
kukaan tai mikään ei voi ottaa 
pois Kirkon uskollisilta jäse-
niltä.

Pyhä Johannes Krysostomos 
(k. 407)  opettaa: Jos Jumala 
ei olisi aikonut herättää meitä 
kuolleista, jos Hänen tahton-
sa oli, että kaikkien meidän 
pitäisi hävitä olemassaolos-
ta, niin Hän ei olisi taistellut 
niin monissa asioissa puoles-
tamme. Hän ei olisi levittänyt 
taivaita yllemme eikä laskenut 
maata jalkojemme alle. Hän 
ei olisi tehnyt koko tätä maa-
ilmankaikkeutta, jos se olisi 
tarkoitettu vain meidän lyhyen 
elämämme ajaksi. Taivas ja 
maa ja meret ja joet ovat pysy-
väisempiä kuin me ihmiset. Ja 
kuitenkin Jumala halusi aiko-
jen alussa tehdä ihmisen kuo-

lemattomaksi. Mutta voi sinua 
ihminen, sinä et sitä halunnut!

Kirkon jäsenten katumus 
heijastaa Kristuksen ylösnou-
semuksen iloa, johon kätkey-
tyy ihmiselämän tuskan, kär-
simyksen ja särkyneisyyden 
moninainen kirjo. Kun Kristus 
ilmestyi ylösnousemuksen-
sa jälkeen Tuomaalle, Hän ei 
osoittanut tälle parantuneita ja 
hoidettuja haavoja, vaan sanoi: 
Ojenna sormesi: tässä ovat kä-
teni. Ojenna kätesi ja pistä se 
kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, 
vaan usko (Joh. 20:27).

Kristus nousi kuolleista 
haavoineen, ja myös meidän 
on noustava kuolleista haa-
voinemme. Kirkon katumus 
merkitsee ihmiselämässä kuo-
lemaa ja elämää.  Katumus 
merkitsee ihmisen kuolemista 

synnille Kristuksessa, mutta 
myös uuden elämän vastaanot-
tamista Häneltä.   

Kirkon pyhät kilvoittelijat 
ovat elävä Pääsiäinen: he an-
tavat meille mahdollisuuden 
kantaa suurta viikkoa läpi 
kirkkovuoden. Heissä elää 
ristin ja ylösnousemuksen yk-
seys. Heissä elää Kristus. He 
kulkevat vuosisadasta toiseen 
tietäen, että Kristus on heil-
le ennalta kertonut, että tässä 
maailmassa heillä on oleva su-
rua, mutta Jumalan valtakunta 
on oleva heidän. 

Kristuksen seuraajille on 
luonteenomaista Kirkon tera-
peuttinen henki, joka kantaa 
maailman syntejä eikä sälytä 
niitä muiden kannettaviksi. 
Maailma tarvitsee yhä enem-
män tätä Kirkon parantavaa 
henkeä voittaakseen ihmisten 
elämää hallitsevan ahneuden, 
hyötyajattelun ja ulkokultai-
suuden.

Kirkon pyhät ihmiset kutsu-
vat meitä, yhä todistavat elä-
mällään Kristuksesta: Kristus, 
Pääsiäisen Mysteerio elää - 
elämänlanka ei ole katkennut. 

Kristus kuoli ristillä, nousi 
ylös kuolleista ja elää iankaik-
kisesti. Kuoleman ja kärsimyk-
sen noidankehä särkyi Herran 
Pääsiäisenä. Se särkyy joka 
kerta siellä, missä Kristuksen 
kuolemaa julistetaan ja Hänen 
ylösnousemuksensa tunnus-
tetaan kirkkoyhteisön elämän 
ilosanomaksi.

Kristus nousi kuolleista - to-
tisesti nousi!

Isä Jarmo Hakkarainen

Suurella viikolla kannetaan Kristuksen hautakuvaa Oulun katedraalin ympäri. Piispan kaksi mitraa. Kuvat: Johannes Mäntymäki.
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Konstantinopolin eku-
meenisen patriarkan 

siunauksentoivotukset 
lämmittivät metropoliit-
ta Panteleimonin mieltä 
2.6.2002 hänen virkaan-
asettamispäivänä. Oulun 
katedraalissa olivat läsnä 
Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leo Nikean 

metropoliitta ja Bithynian 
eksarkki Johannes. Tapah-
tumasta tulee tänä vuonna 

kuluneeksi kymmenen 
vuotta.

Oulun hiippakunta on Suomen 
ortodoksisen kirkon maantie-
teellisesti suurin hengellinen 
toiminta-alue. Sen keskuspaik-
ka sijaitsee Oulun keskustassa, 
lähellä Rotuaaria, Nummika-
dulla. 

– Piispan tehtävää kuvaisin 
kahdella sanalla, se on: hengel-
linen ja edustuksellinen, sanoo 
metropoliitta Panteleimon. 

Tämä merkitsee sitä, että 
piispa edustaa hiippakuntaan-
sa, toimittaa jumalanpalveluk-
sia, sekä toimii pappien esimie-
henä ja tehtävien ohjaajana.

Metropoliitta toteaa, että hil-
jattain hyväksytty kirkkolaki 
ja järjestys antavat piispoille 
lisämahdollisuutta vaikuttaa 
seurakuntatyön kehittämiseen. 
Sen myötä piispan asema tuo-
tiin lähemmäksi kirkon vanhaa 
traditiota.  

Työ jatkuu edeltäjien 
hengessä

Oulun hiippakunnan seurakun-
nat kuuluivat ennen kirkollista 
aluejakoa Helsingin ja Karja-
lan hiippakuntiin.

Metropoliitta Panteleimon 
painottaa, että nykyinen hiip-
pakuntatyö pohjautuu edellis-
ten toimenhaltijoiden luomal-
le pohjalle. Arkkipiispa Leo 
loi uudelle hiippakunnalle 
profi ilin. Hän liikkui paljon 
metropoliittakunnan alueella 
tehden ortodoksiaa tunnetuksi 
aina pienempiä kuntia myöten. 
Näin hiippakuntaa tehtiin poh-
joisen ihmisille tutuksi. 

Oulun piispan vaihduttua, 
metropoliitta Ambrosius ava-
si hiippakunnallisia ikkunoita 
yhteiskunnassamme sellaisiin-

kin yhteyksiin, joissa kirkon 
piirissä ei aikaisemmin osattu 
luontevasti liikkua. Avoimuu-
den lisääminen ja vuoropuhelu 
arvokysymyksissä olivat hiip-
pakunnan toisen piispan työs-
sä keskeistä. Ambrosius myös 
aloitti piispan ja kirkkoherro-
jen aktiivisemman yhteyden-
pidon. 

– Koen, että edellisten esi-
paimenten onnistuneen toimin-
tamallin säilyttäminen on ollut 
tärkeää. Minun tehtäväni on 
ollut myötäelää hiippakunnan 
arkea, sen iloja ja suruja, met-
ropoliitta Panteleimon pohtii.  

Valoisa nykytilanne

– Ouluun oli helppo tulla. 
Hiippakunnan aktiiviväestö oli 
tullut tutuksi luostarissa oloai-
kanani.

Esipaimen toteaa, että pap-
pistilanne hiippakunnan alu-
eella on tällä hetkellä hyvä. 
Tehtäviin on saatu päteviä ja 
työhön motivoituneita toimen-
haltijoita, pappeja ja kanttorei-
ta. Kuluneen kymmenen vuo-
den aikana on tapahtunut myös 
papiston sukupolvenvaihdos. 
Matkapappien tehtäviä ja toi-
mialueita on Panteleimonin 
aikana muutettu Pohjanmaan 
hyväksi. Erityisen iloinen piis-
pa on papiston kielitaidon ko-
hentumisesta.

– Venäjän kielen ja muiden-
kin kielten osaaminen on ilah-
duttavan vahvaa. 

Yhteydet Venäjän ortodok-
siseen kirkkoon, naapurihiip-
pakuntiin Muurmanskiin ja 
Karjalaan ovat lämpimät ja 
ystävälliset. Metropoliitta on 
tehnyt havaintoja, että maam-
me mediassa Suomen ortodok-
sisen kirkon ja Venäjän kirkon 
yhteyksistä puhuttaessa koros-
tetaan usein kielteisiä asioita. 
Todellisuudessa kirkkojen välit 
ovat korrektit ja kanssakäymi-
semme on pääosin myönteistä. 

– Yksi näistä, juuri meitä 
pohjoisen ortodokseja kosket-
tavista myönteisistä asioista 
on Petsamon luostarin jäl-
leenrakentaminen. Pohjoisen 
hiippakunnan piispana ilolla 
seuraan projektin etenemistä. 
Petsamo on tärkeä pohjoisen 
alueen luostari. Pyhä Trifon 
Petsamolainen on myös mei-
dän hiippakuntamme taivaalli-

nen esirukoilija. 
Kirjailijapiispa seuraa kiin-

nostuksella myös sanoma- ja 
aikakauslehtien taistelua tule-
vaisuudestaan. 

– Lehtimaailma elää myller-
ryksen keskellä. Muutospai-
neita tuntuu olevan kaikkialla. 
Nämä myrskyt heijastelevat 
myös hengellisen viestintä-
kulttuuriin. 

Metropoliitta iloitsee siitä, 
että Paimen Sanomat on säi-
lyttänyt näiden hurrikaanien 
keskellä oman paikkansa. Hän 
myös toteaa painokkaasti, että 
lehteä on aikomus kehittää. 

– Oulun hiippakunnan seu-
rakuntien hallintoelimiltä ja 
kirkkoherroilta tiedusteltiin 
viime vuonna, niiden suhdet-
ta Paimen Sanomiin. Palaute 
oli pääosin myönteistä. Leh-
den koettiin tukevan pohjoi-
sen omaleimaista ortodoksista 
kulttuuria. Paimen Sanomien 
toiminnan itsenäiseen jatkami-
seen löytyi vahvaa kannatusta.  

Hiippakunnassa on ollut 
myös voimakasta ulkoista ra-
kentamista. Oulun ja Lapin 
seurakuntien uudet seura-
kuntakeskukset olivat suuria 
hankkeita. Ne myös koettele-
vat seurakuntien taloutta vielä 
vuosien ajan. Samalla voidaan 
todeta, että suurhankkeiden, 
modernien toimintatilojen 
myötä, myös kirkollinen toi-
minta on seurakunnissa vilkas-
tunut. 

– On hyvä muistaa, että seu-
rakuntakeskukset ovat myös 
omalla tavallaan alueensa or-
todoksisia kulttuurikeskuksia, 
joiden pohjalta niiden toimin-
taa voidaan kehittää. Seiniä on 
rakennettu sitä varten, että nii-
den sisällä olisi monipuolista 
elämää. 

Tulevaisuus vaatii 
ponnisteluja

Esipaimen mukaan Oulun hiip-
pakunnan alueella on valoisa 
tulevaisuus. Kielteisten ilmiöi-
den ei pidä antaa sulkea silmiä 
myönteisiltä mahdollisuuksil-
ta. Mitään ei saa ilmaiseksi, 
ilman ponnisteluja. Hengel-
lisen menestyksen takana on 
aina paljon työtä ja vaikeuksia. 
Erityisenä periksiantamatto-
muuden linnakkeena hän mai-
nitsee Kainuun maakunnan. 

Alueelta kuulemme median 
kautta lähinnä kielteisiä uuti-
sia. Kirkollisesti siellä on kui-
tenkin menty myötätuulessa. 
Siitä suuri arvonanto kuuluu 
vuonna 2011 eläkkeelle jää-
neelle emerituskirkkoherralle, 
isä Pentti Hakkaraiselle. Hän 
teki kymmenien vuosien ajan 
Kainuussa ulospäin suuntau-
tuvaa työtä ja avasi kirkollista 
elämää ympäristölleen. 

– Viime kädessä, niin hiip-
pakuntamme elämä ja tulevai-
suus, kuin koko elämämme on 
Herramme ja Vapahtajamme 
siunauksen varassa. 

Metropoliitta Panteleimonin 
virkaanasettamista muistetaan 
hiippakuntapäivien yhteydessä 
Rovaniemellä 21–22.4.2012.  

Teksti ja kuva 
Johannes Mäntymäki

Metropoliitta Panteleimon 10 vuotta hiippakuntapiispana
Oulun hiippakunnalla valoisa tulevaisuus

Metropoliitta Panteleimon

Syntyi Vieremällä 1949
Suomen ortodoksinen pappisseminaari 1972
Jatko-opinnot, Leningradin hengellinen akatemia, 
teologian kandidaatti 1977
Vihittiin munkiksi, munkkidiakoniksi ja 
pappismunkiksi 1977
Uuden Valamon igumenina vuosina 1979-1997
Arkkimandriitan arvo 1986
Piispaksi vihkiminen 1997
Helsingin hiippakunnan piispan viran hoitaminen 
1.12.2001-1.2.2002
Oulun hiippakunnan metropoliittana 1.4.2002 alkaen
Kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen ja 
piispainkokouksen jäsen
OKJ:n puheenjohtaja 1997-2002
Kirjailija, viimeisin teos ”Murha kirkonkylässä” 2011
Paimen Sanomien kirjoittajana vuodesta 2002 ja 
päätoimittajana vuodesta 2003
Aikaisemmin metropoliitasta tehdyt haastattelut Paimen 
Sanomissa: 3/2002, 4/2002, 2/2007, 2/2009.
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Vesi ja leipä ovat eräitä 
elämää ylläpitäviä perus-
aineksia. Ne molemmat 

ovat perusravintoaineita, 
joista toinen on, kuten 

hyvin tiedämme, juomaa 
ja toinen ruokaa. Vesi ja 

leipä kuuluvat aineelliseen 
eli konkreettiseen ja näky-
vään maailmaan. Mutta 

hengellisessä mielessä ne 
ovat kuitenkin vielä paljon 
enemmän, kuin vain pelk-

kiä elintarvikkeita.

Vanhassa testamentissa vesi 
mainitaan peräti 101 kertaa, 
pääosin käytännön elämään 
liittyvissä yhteyksissä. Puhu-
taan nousuvedestä, puhtaasta, 
tulvivasta ja aamukasteen ve-
destä. Vesi oli paimentolaisina 
eläneille juutalaisille elämän 
edellytys, ja sen saatavuus tai 
puute sääteli täysin kansan 
elämää ja elinpaikkoja. Veden 
saanti ja riittävyys ymmärret-
tiin Jumalan lahjaksi ja siuna-
ukseksi. Erityisellä tavalla se 
tuli esiin Israelin erämaava-
elluksen aikana, kun Mooses 
iski sauvallaan kallioon. Siitä 
virrannut vesi pelasti kansan 
varmalta kuolemalta.

Uudessa testamentissa vesi 
saa enemmän hengellisiä mer-
kityksiä. Useissa yhteyksis-
sä puhutaan kasteesta. Kaste 
vaikuttaa Jeesuksen aikaan 
olleen yleinen toimitus juu-
talaisten keskuudessa. Kun 
Jeesus otti kasteen Johannek-
selta, hän noudatti vallinnutta 
tapaa. Kaste merkitsi samalla 
Jeesuksen pelastustyön aloitta-
mista ja Jumalan valtakunnan 
tulemista ihmisten ulottuville 
hänessä itsessään. Kristuksen 
kasteen ikonissa on kuvattuna 
Herran Edelläkävijä Johannes, 
joka suoritti kasteen, ja kyyh-
kysen muodossa Vapahtajan 
pään päälle laskeutunut Pyhä 
Henki. Sen lisäksi on yläosas-
sa usein kuvattuna käsi, joka 
symbolisoi Isää Jumalaa, jon-
ka ääni taivaasta todisti Kris-
tuksen olevan hänen rakas Poi-
kansa. Kasteen tapahtuma on 
Jumalan ilmestyminen Pyhän 
Kolminaisuuden muodossa.

Kristus seisoo kastettavana 
Jordanin virrassa alastomana 
aivan kuin luolassa, jossa Hän 
syntyi ja johon Hänet myös 
ristiinnaulitsemisen jälkeen 
haudattiin. Alastomuus ko-
rostaa Hänen jumaluutensa 
kenosista, tyhjentymistä. Juh-
lan avuksihuutostikiroissa vei-
sataan: ”Nyt taivuttaa päänsä 
Hän, joka itse on taivaat tai-
vuttanut.” Niin kuin Aadam 
paratiisissa, niin Herrakin oli 
kasteessa alastomana, pukien 
ihmiskunnan katoamattoman 
kunnian vaatteeseen.

Kasteen ikoniin liittyy mon-
ta vanhatestamentillisten pro-
fetioiden täyttymystä. Yhte-
nä keskeisistä voi huomata 
eräissä ikoneissa Kristuksen 
jalkojen juureen kuvatut kaksi 
pientä henkilöä. Toinen niistä 
on alaston mieshahmo, joka 

on kääntänyt selkänsä Kristuk-
selle. Toinen on puolipukeissa 
oleva naishahmo, joka etään-
tyy Kristuksesta. Molemmat 
henkilöt kuvaavat juhlana lu-
ettavaa Vanhan testamentin 
kasteen profetiaa: ”Meri näki 
tämän ja pakeni, Jordanin ve-
det kääntyivät takaisin.” (Ps. 
114:3) Miespuolinen hahmo 
kuvaa Jordan-virtaa. Se selvi-
ää Teofaniaa edeltävän sun-
nuntain troparista: ”--ja sinä, 
Jordan, asetu ja riemuiten ota 
vastaan kastettavaksi saapuva 
Valtias--” Naishahmo kuvaa 
merta ja palauttaa mieleen 
kasteen esikuvana tapahtuneen 
Punaisen meren ylityksen, jos-
ta mainitaan mm. Kristuksen 
kasteen juhlan kanonissa.

Toimintansa lopulla Jeesus 
käski opetuslapsiaan mene-
mään kaikkeen maailmaan ja 
tekemään kaikki kansat hänen 
opetuslapsikseen kastamal-
la heitä Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen. Kastekäskyyn 
sisältyi myös käsky opettaa ih-
misiä pitämään kaikki, mitä 
Jeesus oli käskenyt opetus-
lasten pitää (Matt.28:19-20). 
Kirkko on noudattanut uskol-
lisesti tätä Jeesuksen käskyä. 
Alusta saakka kaste on ym-
märretty portiksi Kristuksen 
seurakuntaan. Sen vuoksi kaste 
tulee toimittaa kirkossa, seura-
kunnan keskellä, eikä suinkaan 
kotona. Muinoin kristittyjen 
vainojen aikana kasteen vas-
taanottaminen saattoi merkitä 
kuolemaa. Ratkaisu oli todel-
la vakava ja vakaumukseen 
perustuva. Kastetta edeltää 
veden pyhittäminen. Toimitus 
auttaa meitä ymmärtämään 
miksi kastetta nimitetään uu-
delleensyntymiseksi, joka ta-
pahtuu “vedestä ja Hengestä”. 
Kasteveden äärellä ollessam-
me olemme aivan kuin Raa-
matun alkulehdillä kuvattujen 
tapahtumien todistajia. Alussa 
Jumalan Henki liikkui ensim-
mäisessä luomisessa vetten 
yllä, luominen alkoi ja kaikki 
tulivat “olemattomuudesta ole-
miseen”. Kasteessa rukoilem-
me Pyhää Henkeä tulemaan 
veden päälle, jotta kastettava 
syntyisi uudelleen.

Ortodoksisessa perinteessä 
kastaminen kuuluu suorittaa 
upottamalla. Kastetoimituksen 
yksityiskohdilla on ortodok-
sisen uskon ilmaisemisessa 
ja tulkitsemisessa yhtä suuri 
merkitys kuin sanoilla. Upotus 
on eräs tällainen paljonpuhuva 
vertauskuvallinen ele. Upo-
tukseen liittyvät kuvat veden-
paisumuksesta, josta selvinnyt 
Nooa jatkoi ihmissukua syn-
nistä vapaana. Vanha ja syn-
tinen ihmisluonto hukutettiin. 
Samalla Kristus on jo laskeu-
tunut veteen ennen kastettavaa. 
Hän on mennyt kuolemaan 
muiden edeltä. Kastevedestä 
on tullut näin myös Kristuksen 
haudan vertauskuva. Upotta-
misen kautta ihminen liitetään 
Kristuksen kuolemaan. Ve-
destä nostaminen puolestaan 

kuvaa kastettavan ylösnouse-
mista. Ilman kuolemaa ei voi 
olla ylösnousemusta, ja näin 
ylösnousemususkoa ei voida 
konkreettisesti julistaa ilman 
upottamista. 

Uudestisyntyminen on va-
pautumista synnistä ja sen seu-
rauksista, joista pahin on kuole-
ma. Kysymys on siirtymisestä 
kuolemasta elämään. Jumala 
oli luonut kaiken hyväksi, 
mutta ihmisen synnin tähden 
luomistyö turmeltui. Myös elä-
män peruselementti, vesi, oli 
muuttunut kuoleman elemen-
tiksi ja välikappaleeksi, kuten 
vedenpaisumuskertomus osoit-
taa. Uusi luominen alkaa näin 
veden pyhittämisestä, jossa 
vesi toimii koko luomakunnan 
ja luomistyön vertauskuvana. 

Myös monet päivittäisten ju-
malanpalvelusten piirteistä 
ovat johdettavissa kastetoimi-
tuksesta, vaikka kirkossakävi-
jät eivät ehkä sitä havaitsekaan. 
Esimerkiksi pääsiäisjuhla on 
kokonaisuudessaan kastejuh-
la. Ensimmäisinä kristillisinä 
vuosisatoina kasteet pyrittiin 
toimittamaan juuri tuolloin. 
Pääsiäistä edeltävä paaston-
aika sisälsi järjestelmällistä 
kasteopetusta. Tämä heijastuu 
yhä paastokauden liturgisissa 
teksteissä, jotka sisältävät pal-
jon uskonopetusta. Myös pää-
siäisyön ristisaatossa palavine 
tuohuksineen on alkuaan ollut 
kyse juuri kastettujen siirtymi-
sestä kastekappelista kirkkoon 
liturgiaan, jossa he saivat en-
simmäisen kerran osallistua 
Herran pyhään ehtoolliseen. 
Myös pääsiäisen liturginen 
väri, valkoinen, on yhä muis-
tona kastettavien valkeista pu-
vuista. 

Kristittyjen vainojen laan-
nuttua kirkkoon liittyvien 
määrä kasvoi voimakkaasti. 
Kastepäiviä oli tämän vuok-
si lisättävä. Pääsiäisen lisäksi 
myös muut suuret juhlapäivät, 
kuten Teofania, Lasaruksen 
lauantai ja Helluntai, muodos-
tuivat kastepäiviksi. Liioitte-
lematta voi sanoa, että kirkon 
kaikista toimituksista juuri 
kaste on vaikuttanut voimak-
kaimmin ortodoksisen juma-
lanpalveluselämän ja koko 
kirkkovuoden kehittymiseen.

Kirkossa pyhitetyllä vedellä 
on sama merkitys kuin öljyllä: 
se on Jumalan näkymättömän 
armovoiman näkyvä välittäjä. 
Tulemalla ihmiseksi Jumala 
uudisti luonnon kaikki aineet 
ja Kristuksen kaste Jordanin 
virrassa pyhitti sen vedet. Py-
hitettyä vettä tarvitaan esimer-
kiksi ikonia, rakennusta tai 
ajoneuvoa siunattaessa. Pieni 
vedenpyhitys otettiin käyttöön 
jo 800-luvulla Konstantinopo-
lissa, missä on Jumalanäidin 
elävöittävän lähteen kirkko. 
Kirkon alla on kirkasvetinen 
lähde. Sen vedellä on uskolla 
nautittuna parantava vaikutus. 

Tähän kirkkoon liittyy Juma-
lanäiti Elävöittävä lähde -iko-
nin aihe. Siinä on kuvattu Ju-
malansynnyttäjä virvoittavaa 
vettä virtaavana lähteenä, josta 
hakevat parantavaa juotavaa 
sairaat, sokeat ja rammat.

Jumalanäidin elävöittävän 
lähteen kirkon vuosijuhlana 
alkuaan toimitettu vedenpyhi-
tyksen palvelus on sittemmin 
levinnyt muuhun ortodoksi-
seen maailmaan. Suuri veden-
pyhitys toimitetaan ainoastaan 
kaksi kertaa vuodessa, Teofa-
nian aattona ja itse juhlapäivä-
nä. Vesi on koko inhimillisen 
elämän perusedellytys. Sen 
pyhittäminen on alkuna koko 
maailman pyhittämiselle ja 
elämän uudistamiselle.

Vesi näyttelee merkittävää 
roolia myös Profeetta Elia 
nousee tulivaunuissa taivaa-
seen -ikonissa. Siinä profeetta 
Elisa lyö Elian viitalla Jordanin 
virtaa ja vesi pakenee niin, että 
hän saattaa ylittää joen kuivaa 
maata myöten. Ylienkeli Mika-
elin ihme Fryygian Khonessa 
-ikonissa puolestaan enkeli oh-
jailee veden uomaa ohittamaan 
kirkon ja asutuksen. Tapahtu-
masta veisataan ylienkeli Mi-
kaelille omistetun akatistoksen 
viidennessä kontakissa seuraa-
vasti: ”Sinä ilmestyit Khonen 
kirkossa suuria ihmeitä vuo-
dattavana jumalallisena suih-
kulähteenä. Sinä et ainoastaan 
tuhonnut siellä asuvaa suurta 
ja pelottavaa käärmettä, vaan 
myös puhkaisit veden vir-
ran, joka parantaa ruumiillisia 
vaivoja, jotta kaikki voisivat 
ylistää sinua, enkelten Herraa 
ja Jumalaa, huutaen: hallelu-
ja!” Molemmissa mainituissa 
ikoneissa vesi liitetään sekä 
uskoon että pelastukseen. 

Myöhäisemmissä ikoneissa 
vettä esitetään myös kuvaa-
maan maantieteellistä paikkaa. 
Esimerkkeinä tästä voidaan 
mainita vaikkapa eräät Vala-
mon pyhittäjäisien Sergein ja 
Hermanin-, Pyhittäjäisien Zo-
sima ja Savvati Solovetskilais-
ten- tai pyhän Simeon Verho-
turilaisen ikonit. Niissä veden 
esittäminen ei kuitenkaan ole 
pakollinen, koska heidät voi-
daan maalata myös ilman mai-
semaa.

Leipä mainitaan Vanhassa 
testamentissa 59 kertaa. Sana 
liitetään usein vaivaan, jolla 
leipä on hankittava ja myös 
leivän pyhyyteen, valmistuk-
seen ja hintaan. Leipä -sanaa 
käytetään myös ravinnon sy-
nonyymina. Esimerkkinä täs-
tä voi mainita Jobin kirjasta: 
”Minun leipäni on itku ja voi-
hke…” ja ”…heidän leipänään 
ovat kinsterin juuret.” sekä 
Psalmien kirjasta ”Minä syön 
leipänäni tuhkaa…” (Job 3:24, 
30:4; Ps. 104:14). Uudessa 
testamentissa sana esiintyy 94 
kertaa. Siellä leipä liittyy Jee-
suksen vertauksiin ja ruokki-
misihmeisiin sekä ehtoollisen 

asettamiseen.

Leivällä on keskeinen rooli 
kolmessa ikoniaiheessa: Vii-
meinen ehtoollinen, Apostoli-
en ehtoollinen ja Ehtoollinen 
Emmauksessa. Ensin mainittu 
aihe on historiallinen kuvaus 
pääsiäisateriasta. Kristus otti 
käteensä leivän, siunasi, mur-
si ja antoi pöydän ympärille 
asettuneille opetuslapsilleen 
ja sanoi: ”Tämä on minun 
ruumiini, joka annetaan tei-
dän puolestanne. tehkää tämä 
minun muistokseni” Aterian 
jälkeen hän samalla tavalla otti 
viinimaljan ja sanoi: ”Tämä 
on uusi liitto minun veressäni, 
joka vuodatetaan teidän puo-
lestanne. Mutta tällä samalla 
pöydällä ojentaa yhdessä mi-
nun kanssani kätensä myös 
minun kavaltajani.” Ikoniin on 
kuvattu niin malja, kuin myös 
leipäpalat ja Juudas kurkottau-
tuneena kohti pöydällä olevaa 
viinimaljaa.

Apostolien ehtoollinen ei 
kuvaa Kristuksen kavaltamis-
ta edeltänyttä pääsiäisateriaa, 
vaan on ehtoollisen mysteeri-
on teologinen kuvaus. Oulun 
Pyhän Kolminaisuuden kated-
raalissa tämä aihe on kuvattu 
alttarin apsiksen seinämaa-
laukseen. Kristus itse asettaa 
siinä ehtoollisen, Hän on sekä 
uhri että uhraaja. Toimituk-
sen ei historiallisuutta koros-
taa se, että apostoli Paavali 
lähestyy siunaavaa Kristusta. 
Tuolloinhan hän ei toki vielä 
kuulunut apostolien joukkoon. 
Ikoniaiheeseen voi liittyä teks-
tit: ”Ottakaa ja syökää” sekä 
”Juokaa tästä te kaikki” sekä 
otsikkotekstinä ikonin nimen 
mukaisesti ”Apostolien eh-
toollinen”. 

Kolmannen leipään liittyvä 
ikoniaihe, Ehtoollinen Em-
mauksessa, perustuu evan-
keliumin kertomukseen siitä, 
kuinka Kristus ylösnousemuk-
sensa jälkeen ilmestyi kahdelle 
opetuslapselle, jota olivat me-
nossa Emmaus -nimiseen ky-
lään. Herra liittyi heidän seu-
raansa ja selitti Mooseksesta 
ja kaikista profeetoista alkaen, 
mitä Messiaasta oli kirjoituk-
sissa sanottu. Kun he sitten 
olivat saapumassa kylään, Jee-
sus oli jatkavinaan matkaansa, 
mutta he estivät häntä lähte-
mästä ja sanoivat: ”Jää meidän 
luoksemme. Päivä on jo käy-
mässä iltaan.” Niin hän meni 
sisään ja jäi heidän luokseen. 
Kun hän sitten aterioi heidän 
kanssaan, hän otti leivän kiit-
ti Jumalaa, mursi leivän ja 
antoi sen heille. Silloin ope-
tuslapset tunnistivat Vapahta-
jan. Tälle tapahtumalle ei ole 
omaa muistopäiväänsä, eikä se 
kuulu ikonostaasin kuvaohjel-
maan, joten puulle maalattuja 
kuvia ei tästä aiheesta tavata. 
Aihe löytyy Oulun katedraalin 
lisäksi mm. Sisilian Palermon 
Monrealen katedraalista ja 
Heinäveden Valamon luosta-
rin veljestön ruokasalista. 

Piispa Arseni
Luento pidetty Oulun seura-
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Italiassa, Torinon kaupun-
gissa, Johannes Kastajan 

tuomiokirkon kuninkaalli-
sessa kappelissa, säilytetään 

asbestilla vuoratussa, kolmen 
eri avaimen lukitusjärjestel-
mällä varustetussa lippaassa, 

katolisen veljeskirkkomme 
tunnetuinta pyhäinjäännös-
tä: Kristuksen käärinliinaa.  
Sen historiallisia vaiheita 

kuvaavaan rekonstruktioon 
liittyy vahvasti oletus siitä, 

että kyseessä voisi olla Joosef 
Arimatialaisen hankkima 
hautaliina, johon Jeesus 
ristinkuolemansa jälkeen 

laitettiin. Reliikissä on erään 
sen syntymistä kuvaavan 
teorian mukaan, ylösnou-

semussäteilyn polttama kuva 
Kristuksesta. Katolinen kirk-
ko ei virallisesti väitä käärin-

liinaa aidoksi mutta toteaa 
sen olevan vahva muistutus 

Jeesuksen kärsimyksistä. To-
rinon käärinliina oli viimeksi 
pyhiinvaeltajien kunnioitetta-
vana vuonna 2010. Seuraava 

kerran tämä mahdollisuus 
avautuu vuonna 2025.

Aito reliikki vai 
taitava väärennös

Tunnustettaviin tosiasioihin kuu-
luu se, että kirkossa on aikojen 
saatossa ilmennyt pyhäinjään-
nöksiin liittyvää epärehellisyyt-
tä. Jeesuksen käärinliinakandi-
daattejakin on esiintynyt aikojen 
saatossa kymmenittäin. Tämän 
vuoksi kirkko on joutunut har-
joittamaan myös reliikkikriitti-
syyttä. Onneksi nykyajan tiede 
on tullut avuksemme. Jyvät ovat 
erottumassa entistä paremmin 
akanoista. Tieteellisissä testeis-
sä erityiseksi kultajyväseksi on 
osoittautunut Torinon käärin-
liina. Sen tutkiminen on saanut 
jopa tieteilijöiden päät pyörälle. 

Mystinen kangas on reippaan 
neljä metriä pitkä ja pari metriä 
leveä, jossa paljaalla silmäl-
lä katsottuna näkee ainoastaan 
epämääräisiä läiskiä.  Liina va-
lokuvattiin ensimmäisen ker-
ran vuonna 1898. Siitä saadut 
fi lminegatiivit avasivat liinan 
mysteerisen ulottuvuuden. Ne 
paljastivat selväpiirteisen kuvan 
ristiinnaulitusta vainajasta. Siitä 
lähtien on tiedemaailma jakau-
tunut käärinliinan suhteen kah-
teen leiriin. Osa katsoo, että ky-
seessä on taitava väärennös, joka 
on vauhdittanut keskiaikaista 
pyhäinjäännösbisnestä. Toiset 
taas kokivat reliikin haastaneen 
heidät uudelleen arvioimaan 
tieteellistä maailmankuvaansa. 
Yli sadan vuoden ajan kankaan 
äärellä ovat tutkimuksiaan suo-
rittaneet muun muassa dna-
analyytikot, kemistit, patologit, 

säteily- ja atomifyysikot, sekä 
väärennösten asiantuntijat. 

Kuuluisa pellavaliina

Käärinliinan kudontatekniikka 
on erikoinen ja sen alkuperä 
näyttäisi sijoittuvan Lähi-itään. 
Mikäli liina olisi Joosef Ari-
matialaisen ostama kuolinliina, 
niin hän olisi maksanut siitä, 
nykyrahaan muunnettuna, noin 
4000-7500 euroa. Tieteellisissä 
tutkimuksissa on paljastanut, 
että pellavakankaaseen kuvautu-
nutta henkilöä on pahoinpidelty 
ja pistetty keihäällä kylkeen. Ol-
kapäillä on kuljetettu hiertymiä 
aiheuttanutta esinettä ja päässä 
on orjantappuran jälkiä. Häneen 
kohdistuneen ruoskinta-aseen 
jäljet on voitu tunnistaa roo-
malaiseksi. Käärinliinassa on 
maannut alle 40-vuotias juuta-
lainen, hoikka, 178-181cm pi-
tuinen mies. Kankaasta on saatu 
verinäytteitä, jonka dna-jäljet 
ovat vahvistaneet henkilön ole-
van AB-veriryhmään kuuluva. 

Käärinliinan löydöistä eri-
koisimpien joukkoon kuuluu 
se, että vainajan silmien päälle 
on asetettu kolikot täsmälleen 
samalla tavoin, kuin Jeesuksen 
ajan Lähi-idän hautaustraditios-
sa oli tapana.  Tietokonekuvauk-
sen avulla nämä kolikot on voitu 
tunnistaa. Niiden arvellaan ole-
van apostolisen ajan Palestiinas-
sa käytettyjä leptoneita. Evanke-
liumin mainitsema lesken ropo 
(Mark. 12:42, kreik. leptòs) oli 
juuri tällainen vaatimaton ku-
parikolikko. Asiaan on tuonut 
erityistä lisävaloa numismatiik-
ka, eli rahatiede. Sen piiristä on 
löydetty tieto, että ainoastaan 
Juudean prokuraattori Pontius 
Pilatus lyötätti rahasepillä näitä 
maksuvälineitä vuosina 29-31 
jKr. Niihin oli painettu keisari 
Tiberiuksen nimi ja tunnukset. 
Näiden tavallisimpien kuparira-
hojen lisäksi Pilatus teetti myös 
keisarin vaimon, Julian kunni-
aksi erikoiskolikkoerän vuon-
na 29 jKr. Torinon käärinliinan 
tutkijoiden joukossa nämä fak-
tat ovat herättäneet suurta huo-
miota, sillä kankaalla olevan 
hahmon silmien päälle on ase-
tettu juuri nämä kolikot! Liinan 
fi nanssihavainnon äärellä on 
tutkijoiden keskuudessa noussut 
myös toinen ihmettelyn aihe: 
miten kankaalle voi syntyä niin 
tunnistettavat kolikon jäljet, että 
raha voidaan tarkasti identifi oi-
da? Toistaiseksi tähän kysymyk-
seen on kyetty esittämään aino-
astaan yksi vakavasti otettava 
vastaus: koronapurkausteoria. 
Sen mukaan, kun kahden sähkö-
virtaa johtavan elektrodin väliin 
syntyy tarpeeksi voimakas jän-
nite, niin ilmiön voi havaita va-
lokaarena tai salamantapaisena 
välähdyksenä. Tällainen sähkö-
purkaus merkitsee elektromag-
neettisen kentän salamannope-

aa leviämistä kohteessaan. On 
havaittu, että tällaisten voimien 
vaikuttaessa kolikot voivat tul-
la ”valokuvatuksi” kankaaseen. 
Olisiko siis Torinon käärinliina 
juuri se kangas, jossa jumalalli-
set energiat liikkuivat Kristuk-
sen ruumiin ympärillä? Olisiko 
tämän tapahtuman vaikutukses-
ta syntynyt myös erikoinen ku-
vautumisilmiö? 

Ortodoksinen kirkko ja 
Torinon käärinliina

Itäisen kristikunnan keskuudes-
ta löytyy viittauksia Jeesuksen 
kasvokuvaan eli Mandylioniin. 
Sen syntyhistoriaan liittyy ker-
tomus Jeesuksesta ja Syyrian 
kuningas Abgarin yhteyden-
pidosta. Perimätiedon mukaan 
vakavasti sairas kuningas lä-
hettää sanansaattajan viemään 
kirjeen Jeesukselle, että tämä 
tulisi parantamaan hänet. Jeesus 
ei kuitenkaan tullut Edessaan.  
Tässä kohden traditioaineksessa 
esiintyy sisäistä muuntelua. Ti-
lanteen jatkuminen saa erilaisia 
sävyjä riippuen siitä millaista  
traditiopolkua seurataan. 

Ensimmäisen variantin mu-
kaan Jeesus lähettää Abgarille 
vastauskirjeen. Siinä luvataan, 
että kuninkaan luokse tulee 
myöhemmin Jeesuksen seuraa-
ja, jolla on valta parantaa tämä. 
Toinen kertomus taas mainitsee, 
että kuninkaan hovimaalaaja teki 
Jerusalemissa Jeesuksen muo-
tokuvan kolme päivää ennen 
Hänen ristiinnaulitsemistaan. 
Kolmannessa mainitaan Edes-
saan saapuneen apostoli Tad-
deuksen. Hänellä oli mukanaan 
liina johon Kristus oli painanut 
kasvojensa kuvan. Myös muita 
samansuuntaisia aineistoja on 
löydetty. Useiden perimätietoai-
nesten olemassaolo ei suinkaan 
kyseenalaista tapahtumia. Päin-
vastoin. Ne vahvistavat sen, että 
jo ensimmäisen kristillisen su-
kupolven hallussa oli olemassa 
niin arvokas pyhäinjäännös, että 
sen ympärille syntyi kertomuk-
sia. Kaikkia traditioaineksia 

yhdistää se yhteinen nimittäjä, 
että kuningas parantui nähtyään 
liinassa olevan kuvan. Tämän 
johdosta ihmeitä tekevä liina sai 
kuninkaan käskystä kaupungis-
sa erityiskohtelun. Se asetettiin 
Edessan (sijaitsee nykyisin Tur-
kissa) pääportille kaikkien näh-
täväksi.  Hallitsijan pojanpojan 
noustessa valtaistuimelle, liinan 
esilläpito lopetettiin. Sittemmin 
pyhä liina kulkeutui monenlais-
ten vaiheiden kautta Konstanti-
nopoliin. 

Ortodoksisen kirkon Käsittä-
tehty Kristus-ikoni (kts s. 13)
liittyy näihin tapahtumiin. Sii-
hen on maalattu Kristuksen 
kasvot keskelle nelikulmaista 
liinaa. Ikonilla on myös toinen 
nimi: Herran liina eli Mandyli-
on. Sen muistojuhlaa vietetään 
elokuun 16 päivänä. 

Nykyisin useiden tutkijoiden 
taholta on esitetty varovaista 
kyselyä: olisiko Torinon käärin-
liina ja Mandylion yksi ja sama 
esine? Kuvaisiko Käsittätehty 
Kristus- ikoni Torinon käärin-
liinaa? On arveltu, että ikonin 
prototyyppiä maalatessa itse 
käärinliina olisi saattanut olla 
taiteltuna siten, että siinä nä-
kyi maalarille ainoastaan Kris-
tuksen kasvot. ”Herran liinaa” 
kuvaavien ikonien ja Torinon 
käärinliinan Kristus-hahmon 
piirteissä on todettu paljon yhte-
neviä elementtejä. 

Läntinen 
kasvokuvatraditio

Katolisen kirkon käsittätehtyyn 
kasvokuvaan liittyvä keskeisin 
traditio liittyy hiljaisen viik-
koon. Läntisessä piinaviikon 
riituksissa muistellaan tapahtu-
maa, jossa Kristuksen kasvoku-
va olisi painautunut Veronika-
nimisen naisen huntuun, kun 
tämä tarjosi sitä Vapahtajalle 
ristintiellä. Kasvokuvan alkupe-
rästä on esitetty myös toinenkin 
versio. Sen mukaan kyseessä 
olisi Kristuksen kasvopyyhe, 
jota hän olisi käyttänyt Getse-
manessa ahdistustensa aikana. 

Veronika-traditiossa Jumalan-
synnyttäjä sai liinan haltuunsa ja 
antoi sen myöhemmin apostoli 
Johannekselle. Näin siitä tuli 
kirkollinen reliikki. Myös vaih-
toehtoinen tulkinta on olemassa. 
Sen mukaan Veronikan hikiliina 
kulki Kristuksen käärinliinaan 
yhteydessä ja myöhemmin nii-
den tiet erkanivat toisistaan. 
Katolisen kirkon julkaisema 
Veronika- artikkeli arvelee kas-
vopyyhkeen olleen vuonna 574 
jKr. Konstantinopolissa, josta se 
kulkeutui Roomaan. Tänään se 
löytyy Italiasta, Manoppellon 
kaupungin luostarikirkosta. 

Torinon käärinliina  
-näyttely Savonlinnassa 

Käärinliina on ollut poikkeuk-
sellisen monitieteellisen tutki-
muksen kohteena jo pitkään. 
Kiinnostukselle ei näytä tulevan 
loppua, sillä sen kansainvälinen 
tutkimus jatkuvasti laajenee ja 
erikoistuu. Aitoa käärinliinaa 
näytetään ainoastaan kerran su-
kupolvessa. Tämän vuoksi siitä 
on valmistettu erityislaborato-
rioissa täysmittaisia kopioita. 
Tällainen on nähtävillä Savon-
linnassa 30.6-27.7.2012, Savon-
linna - Säämingin luterilaisessa 
seurakuntakeskuksessa. Näytte-
lyssä on esillä runsaasti liinan 
tutkimusta ja sen historiaa valai-
seva aineistoa.  Samassa yhtey-
dessä, 21.7. järjestetään myös 
kansainvälinen tieteellinen sin-
donologinen, eli liinaan liittyvä 
tutkimusseminaari. Seminaariin 
osallistuu alan arvostetuimpia 
tutkijoita Italiasta ja Espanjas-
ta. Lisätietoa tapahtumasta saa 
osoitteesta: www.evl.fi /srk/sa-
vonlinna-saaminki/torino.htm

Johannes Mäntymäki

Lähteet: 
Wilson Ian/ Käärinliinan arvoitus
Juha Hiltunen/ Valokuva Jeesuksesta
Veli-Petri Seppälä/ Paratiisi on idässä
www.sindone.org
Katolinen hiippakuntalehti Fides 
2/2005 6/2006, 10/2006 
Arkkimandriitta Arseni/ Ortodoksi-
nen  sanasto

MAAILMAN KUULUISIN PYHÄINJÄÄNNÖS

Kajaanissa, Kristuksen kirkastumisen kirkossa oleva Kristuksen hautakuva, epitafi .  Sitä käytetään 
suurena perjantaina, Kristuksen hautauspalveluksessa. Ikonia säilytetään keskellä kirkkoa usko-
vaisten kunnioitettavana pääsiäisyön aamupalvelukseen saakka. Epitafi ssa Herra lepää hautapaa-
della ja hänen ruumistaan olla käärimässä liinavaatteeseen. Kuva: Reijo Marjomaa. 
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Pääsiäisen juhlakauden sun-
nuntaipäivillä on kullakin oma 
teemansa, jonka noille päiville 
määrätyt evankeliumiluvut ju-
listavat. Saamme kuulla Tuo-
maan epäilystä, mirhantuojien 
käynnistä Kristuksen haudalla, 
halvaantuneen paranemisesta, 
Kristuksen ja samarialaisen 
naisen kohtaamisesta kaivolla 
ja syntymästään asti sokean 
näkönsä takaisin saamisesta. 
Kaikista näistä aiheista on ai-
kojen kuluessa tehty ikoneja, 
joista muut paitsi Tuomaan ja 
mirhantuojien sunnuntain ovat 
jokseenkin harvinaisia. Yleinen 
ei ole myöskään pääsiäisajan 
keskijuhlan, halvaantuneen ja 
samarialaisnaisen sunnuntain 
välisen keskiviikkopäivän iko-
ni. Käsittelemme tässä näistä 
vähemmän tunnetuista ikoni-
aiheista kahta.    

Halvaantuneen sunnuntai

Päivän evankeliumissa (Joh. 5: 
1-15) kerrotaan, kuinka Jeesus 
Jerusalemissa Betesdan altaal-
la paransi halvaantuneen, joka 
oli sairastanut 38 vuotta. Aika 
ajoin altaan vesi rupesi kuohu-
maan, ja se, joka ensimmäisenä 
astui silloin veteen, parani, sai-
rastipa hän mitä tautia tahansa. 
Kertomuksen halvaantuneella 
miehellä ei kuitenkaan ollut 
ketään, joka olisi auttanut hä-
net veteen, ja niin hän ei kos-
kaan ennättänyt siihen ajoissa. 
Jeesus kysyi mieheltä, tahtoiko 
tämä tulla terveeksi, ja sairaan 
kerrottua tilanteensa, sanoi hä-
nelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja 
kävele.” Silloin mies heti pa-
rani, otti vuoteensa ja käveli. 

Tätä tapahtumaa Kirkko muis-
telee siis kolmantena sunnun-
taina pääsiäisestä. 

Kristuksen maanpäälliseen 
toimintaan liittyvistä tapahtu-
mista – poislukien Herran suu-
ret juhlat – on kaikkein useim-
min kuvitettu Hänen tekemi-
ään ihmeitä. Jo katakombeissa 
niitä kuvataan. Erityisen ylei-
siä ovat jo 300-500 –lukujen 
taiteessa kuvat Kaanan häistä 
ja kansanjoukon ruokkimisih-
meistä; nämä esitettiin usein 
yhdessä eukaristian ennusku-
vana. Samoin laajalti levinneitä 
ovat kuvat tapahtumista, joissa 
vesi on keskeisessä roolissa 
(Joh. 4: 5-30, 5: 1-15, 9: 1-7), 
sekä parantamisihmeitä esit-
tävät kuvat. Ihmeet nähdään 
koottuna kuvasarjoiksi kuu-
dennelle vuosisadalle tultaessa, 
kuten Sant’ Apollinare Nuovon 
mosaiikeissa Ravennassa, ja 
vielä Kappadokian Göremen 
900-luvun kirkoissa näitä ih-
mesyklejä tavataan. Seuraavan 
150 vuoden aikana ihmekuvat 
Lasaruksen herättämistä lu-
kuunottamatta miltei katoavat, 
mutta ilmaantuvat uudelleen 
1100-luvun lopulla ja saavat 
sitten taas merkittävän osan 
Palaiologosten kauden aiheva-
likoimaltaan rönsyilevässä tai-
teessa. Tunnetuimpia esimerk-
kejä tältä ajalta ovat Khoran 
luostarikirkon mosaiikit.

Kuvamme Teofanes Kreeta-
laisen fresko, joka esittää päi-
vän evankeliumia, on Khoraa 
runsaat kaksisataa vuotta myö-
häisempi ja maalattu 1545-46 
Athoksella sijaitsevan Stavro-

nikitan luostarin pääkirkkoon. 
Näemme siinä hetken, jolloin 
halvaantunut on noussut jaloil-
leen ja ottanut vuoteensa olka-
päilleen. Kristus seisoo miehen 
vieressä kädellään siunaten, ja 
taustalla pilkottaa muita pai-
kallaolijoita. Kertomuksessa 
mainitut Betesdan viisi pylväs-
hallia näkyvät miehen takana. 
Katsojan huomio kiinnittyy 
hänen vahvoihin pohkeisiin-
sa, joissa ei näy merkkiäkään 
vuosikymmenien riutumuk-
sesta. Parantuminen on todella 
tapahtunut! Athoksella vaikut-
tanut ikonimaalari Dionysios 
Furnalainen kehottaa maa-
laamaan kuvaan vielä altaan, 
jonka keskellä enkeli pitää 
vedessä käsiään, sekä altaan 
ympärille sairaita vuoteillaan 
makaamassa. Nämä Teofanes 
on ehkä tilanpuutteen vuoksi 
jättänyt pois, mutta miehen ul-
konäkö ja asu – pyöreä parta ja 
polvien ja kyynärpäiden koh-
dalta lyhyeksi leikattu viitta – 
ovat sellaiset kuin Dionysios 
1730-luvulla ikonimaalareille 
tarkoitetussa käsikirjassaan 
tuli kuvailemaan.

Pääsiäisajan keskijuhla

Juhlakauden puolivälissä, nel-
jännen viikon keskiviikkona, 
vietämme siis pääsiäiskauden 
keskijuhlaa. Päivän evanke-
liumina luetaan Joh. 7: 14-30, 
jossa Jeesus juutalaisten il-
mestysmajajuhlan puolivälissä 
meni Jerusalemin temppeliin 
ja opetti siellä. Kuulijoiden 
ihmetellessä, kuinka tuo op-
pimaton mies voi tuntea kir-
joitukset, Jeesus sanoi, ettei 
Hänen julistamansa oppi ollut 
Hänen omaansa, vaan Hänen 
lähettäjänsä oppia. ”Se, joka 
tahtoo noudattaa Hänen tahto-
aan, pääsee kyllä selville siitä, 
onko opetukseni lähtöisin Ju-
malasta, vai puhunko omia-
ni,” Jeesus sanoi. Juutalaisten 
keskuudessa vallitsi kuitenkin 
erilaisia mielipiteitä siitä, oli-
ko Jeesus luvattu Messias, ja 
jotkut väittivät, ettei kukaan 
tiedä, mistä Hän oli lähtöisin. 
Jeesus kuitenkin itse osoittaa 
olevansa Kristus, koska Hän 
tulee Isästä. ”Minut lähetti 
Hän, joka on totuus itse.”
 

Juhlaa on luultavasti alettu 
viettää viidennellä vuosisadal-
la. Sen ikonografi an kehityk-
seen on vaikuttanut Luukkaan 
kertomus siitä, kun Jeesus kak-
sitoistavuotiaana jäi Marian ja 
Joosefi n huomaamatta Jeru-
salemin temppeliin keskuste-
lemaan lainopettajien kanssa 

(Luuk. 2: 41-52). Tätä esittäviä 
kuvia löytyy jo katakombeista 
ja varhaisimmista kuvitetuista 
käsikirjoituksista. Niissä kes-
kellä on Kristus nuorukaisena 
joko pöydän ääressä tai puhu-
jakorokkeella. Penkeillä Hä-
nen ympärillään istuu laino-
pettajia kirjakääröineen. Taus-
talla olevat rakennukset muis-
tuttavat Jerusalemin temppelin 
sisätiloja, mutta 1300-luvulle 
tultaessa arkkitehtuuri jäljit-
telee Pyhän Haudan rotunda-
kirkkoa. Esimerkkikuvamme 
rakennuksissa ei näy enää jäl-
keäkään kummastakaan, vaan 
keskeisenä on terävähuippui-
nen kolmitorninen temppeli, 
jonka takana näkyvässä kau-
punginmuurissa on vielä yksi 
samanlainen torni. Kuvassa 
näkyy epäilemättä goottilaisen 
arkkitehtuurin vaikutus, jonka 
maalari lienee omaksunut län-
sieurooppalaisista kupari- tai 
puupiirroksista. 

Kristus istuu siis kuvassa 
keskellä puoliympyrän muo-
toisella istuimella osoittaen 
sanansa kansan vanhimmille, 
jotka symmetrisesti ovat ko-
koontuneet Hänen kummalle-
kin puolelleen. Se, että Jeesus 
opettaa, näkyy Hänen oikean 
kätensä ojennetusta eleestä ja 
kirjakääröstä Hänen toisessa 
kädessään. Juutalaisten asen-
not, eleet ja kasvonilmeet ku-
vaavat hämmennystä, jonka 
Jeesuksen puhe heissä sai ai-
kaan. ”Kuinka tuo oppimaton 
mies voi tuntea kirjoitukset?” 
(Joh. 7: 15.) Jeesus on kuvattu 
Luukkaan kertomuksen mukai-
sesti parrattomana nuorukaise-

na, mikä tapa korvasi 1400- ja 
1500-lukujen venäläisessä 
taiteessa varhaisemman käy-
tännön, jossa Hänet nähdään 
parrakkaana, aikuisena mie-
henä. Tämän voidaan ymmär-
tää osoittavan Isän maailmaan 
lähettämän Jumalan Pojan 
opetuksen yhdenmukaisuutta, 
ikään kuin yhdistävää linkkiä 
alun ja lopun välillä. Jeesus-
han viittaa Isään myös Luuk-
kaan kertomuksessa: ”Ettekö 
tienneet, että minun tulee olla 
Isäni luona?” (Luuk. 2: 49.) 
Kristus-Immanuel korostaa 
Kristukselle kuuluvaa ajatto-
muutta, mutta todistaa samalla 
inkarnaation todellisuudesta. 
Inkarnoitunut Sanakin tunsi 
lapsuuden ja nuoruuden. Isän 
hypostaattinen viisaus pysyy 
Kristuksessa Hänen maallisen 
elämänsä kaikissa vaiheissa. 
Tuo viisaus ilmentyi ensi ker-
ran Hänen nuoruudessaan lai-
nopettajille Jerusalemissa, tuo 
viisaus tulee nyt keskijuhlaan 
luvaten kaikille kuolematto-
muuden vettä.

Diakoni Osmo Kurola

Kuvalähteet:
Ikoni: Fresko, Teofanes Kreetalai-
nen, Stavronikitan luostari, 1545-
1546 (Chatzidakis, Manolis 1986 
The Cretan Painter Theophanis. 
The Wall-paintings of the Holy 
Monastery of Stavronikita. The 
Holy Monastery of Stavronikita. 
Mount Athos. K. 118.)

Ikoni: Venäläinen, 1500-luvun 
loppu (Nersessjan, Levon 2002 
The Promise of the Kingdom. 
Icons of the XVI Century. Pauline 
Books & Media. Bergamo. Plate 
X.)

Pääsiäiskauden ikonografi asta

Kristus opettaa temppelissä, venäläinen ikoni 
1500-luvun lopulta.

Kristus parantaa halvaantuneen, Teofanes 
Kreetalaisen fresko, 1545-1546.
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Muutama vuosi sitten 
Aamun Koitossa ilmestyi 
Riina Nguyenin kirjoitta-
ma artikkeli ”Luostarien 
vetovoimaa ulkomailla”. 
Minulle artikkelissa oli 

tärkeä tieto. Sain siitä tie-
tää Ranskassa  toimivan 
ortodoksisen nunnaluos-
tarin nimen ja sijaintipai-
kan. Jostain olin kuullut, 
että sellainen on olemassa 
ja että joku suomalainen 
oli ollut siellä ja minäkin 
toivoin pääseväni sinne 

talkoolaiseksi. En vain on-
nistunut itse saamaan sel-
ville luostarin sijaintia. Nyt 
nettiaikana oli sitten help-
po edetä ja suunnitelmani 
alkoi konkretisoitua. Isä 

Slava suhtautui myötämie-
lisesti hankkeeseeni ja sain 

vielä Rovaniemeltä mat-
katoveriksi Maijan, jonka 
kanssa olen osallistunut 

monille ranskan kursseille 
ja suomalais-ranskalaisen 

yhdistyksen toimintaan. 
Toiveena oli myös mahdol-
lisuus kokeilla ranskankie-
len taitojamme. Luostarin 
kanssa sovittiin, että saa-
puisimme viikoksi loka-

kuun puolenvälin jälkeen 
v. 2011.

Luostari luonnon 
keskellä

Jumalanäidin suojeluksen 
luostari sijaitsee Burgundissa 
n. 150 km Pariisista. Matkus-
timme junalla Migennes -ni-
miseen kaupunkiin ja sieltä 
ajoimme taksilla 6 km luos-
tariin, rauhalliseen Bussy-en- 
Othen kylään. Kylä on tiiviisti 
rakennettu keskieurooppalai-
seen tapaan. Ympärillä leviää 
suuria peltoja loivien kukku-
loiden rinteillä. Metsikköjä 
näkyy myös ja kartan mukaan 
kylän pohjoispuolelta alkaa 
melko laaja metsäalue. Viikon 
aikana teimme useita kävely-
retkiä lähiympäristöön.

Luostari muodostuu kolmes-
ta rakennuksesta, joiden väliin 
jää piha-alue.   Kadun ja pihan 
erottaa korkea takorautaportti. 
Päärakennuksessa on sisariston 
ruokasali ja toimisto, sivura-
kennuksissa vanha talliin tehty 
tunnelmallinen kirkko, keittiö 
ja ruokasali, joka toimii myös 
kokoontumispaikkana, kirjasto 
ja pieni matkamuistomyymälä 
sekä majoitustiloja. Pääraken-

nuksen takana on kaunis puu-
tarha, jonka takimmaisessa 
kulmauksessa on pieni Serafi m 
Sarovilaiselle pyhitetty kappe-
li. V. 2003 valmistunut suuri 
kirkko on rakennettu luostarin 
viereiselle tontille.
Luostarilla on käytössään sa-
man kadun varrella vierasta-
loja ja yhteen sellaiseen mei-
dätkin majoitettiin, viihtyisään 
siniseen huoneeseen.

Kansainvälinen sisaristo

Jumalanäidin suojeluksen 
luostari on perustettu v. 1946. 
Se on Ranskan vanhin orto-
doksinen luostari. Kiinteistön 
lahjoitti venäläinen asianajaja-
oikeustieteen professori mene-
tettyään perheensä. Luostarin 
perustaneista nunnista kolme 
oli venäläistä ja yksi kreikka-
lainen. Ranskaan tuli Venäjän 
vallankumouksen jälkeen sa-
tojatuhansia emigrantteja, mu-
kana pappeja ja nunnia. Vielä 
nykyäänkin luostari vetää puo-
leensa emigranttien jälkeläisiä. 
Hyvin paljon kuuli puhuttavan 
venäjää ja kuoro lauloi soin-
tuvasti kirkkoslaaviksi. Pu-
heosuuksissa käytettiin lisäksi 
ranskaa ja englantia. Luos-
tarissa ymmärretään, ettei se 
voi tukeutua pelkästään venä-
läisyyteen ja se on ottanutkin 
kansainvälisyyden ja ekumee-
nisuuden omakseen. 

Monesta kansallisuudesta 
koostuvaa sisaristoa noviisei-
neen on 22. Igumenia äiti Olga 
oli muutamaa päivä vaille 96v. 

Hän oli tullut 2-vuotiaana Ve-
näjältä Ranskaan vanhempi-
ensa kanssa. Nyt hän liikkui 
luostarissa avustajan kanssa. 
Äiti Anne tuntui hoitavan käy-
tännössä johtotehtäviä toimis-
tostaan. Meistä vierailijoista ja 
pyhiinvaeltajista huolehti 3-4 
kielitaitoista ystävällistä nun-
naa. Luostari kuuluu Konstan-
tinopolin patriarkaatin alaisuu-
teen.

Talkootöitä

Olen pariin kertaan ollut tal-
koolaisena Valamossa ja luu-
lin, että täällä kaikki toimisi 
samoin. Talkootyötä ei oltu 
organisoitu ollenkaan samalla 
tavalla, vaan luostarin pyhiin-
vaeltajat osallistuivat töihin tai 
olivat osallistumatta. ”Olemme 
täällä vähän niin kuin kotona” 
minulle vastattiin, kun kysyin 
töitä ja aloitusaikaa. Meille an-
nettiin tehtäviä sitä mukaa kuin 
oli tarvetta. Ensimmäiseksi 
eteemme kannettiin iso laatik-
ko saksanpähkinöitä, joita piti 
rikkoa ja ottaa sisukset talteen 
keittiötä varten. Tätä työtä 
jatkoimme ja monet muutkin 
aina väliaikoina. Pihalla kas-
voi useita tuuheita lehmuksia 
ja haravoimme pihan kahteen 
kertaan viikon aikana. Leh-
det laitettiin säkkeihin käy-
tettäväksi kateaineena ensi 
keväänä. Kirjaston siivousta 
edistimme. Jokainen kirja ja 
hylly pyyhittiin eikä järjes-
tystä saanut muuttaa kirjojen 
luetteloinnin takia. Kirjastos-
sa oli mielenkiintoisia teoksia 

monella kielellä. Muutama 
suomalainenkin löytyi. Yhte-
nä työnä liimasimme etikette-
jä ja laitoimme sieviä hattuja 
hillopurkkeihin, jotka menivät 
myyjäisiin Pariisiin.

Luostarin aamu alkoi pal-
veluksella kirkossa, jonka jäl-
keen ruokasalissa oli tarjolla 
kahvia ja teetä. Aamupalan 
jälkeen työskentelimme.  Klo 
14-16 sisarten kuului vetäy-
tyä keljoihinsa ellei ollut mi-
tään välttämätöntä estettä. Me 
jatkoimme töitä tai kävimme 
tutkimassa ympäristöä. Klo 16 
oli kahvitauko ja klo 18 vigilia 
tai ehtoopalvelus. N. klo 19.30 
alkoi päivällinen, jonka aikana  
keskusteltiin vilkkaasti yleensä 
englanniksi. Meitä oli syömäs-
sä 10-20 henkeä:yksittäisiä 
pyhiinvaeltajia tai perheitä  
Ruotsista, Tanskasta, Hollan-
nista, Englannista, Venäjältä, 
Ukrainasta , Romaniasta ja 
Ranskasta. Muutamat vieraat 
kyselivät Valamosta ja toivoi-
vat voivansa tehdä sinne py-
hiinvaelluksen. 

Sunnuntaina liturgian jäl-
keen kaikki kutsuttiin sisarten 
ruokasaliin kahville. Turismia 
ei ainakaan tähän aikaan vuo-
desta tuntunut olevan. Mitään 
ruokailu-tai majoittumishinto-
ja ei näkynyt missään, mutta 
sain selville, että lähtiessä voi 
käydä toimistossa jättämäs-
sä lahjoituksen. Näin mekin 
teimme. Mielessäni ihmettelin, 
millä luostari tulee toimeen. 
Matkamuistojen myynnin en 

usko tuottavan paljoakaan. 
Puutarhasta saa monenlaista, 
mutta varmaan paljon pitää os-
taakin. Luostarista kertovasta 
historiikista luin, että luosta-
rilla on kannatusyhdistys, joka 
järjestää konsertteja ja myyjäi-
siä luostarin hyväksi.

Rukouksen paikka

Minua miellytti kovasti tun-
ne siitä, että on todella luos-
tarissa. Lounas ja päivällinen 
aloitettiin ja lopetettiin ruko-
uksella. Lounaan aikana luet-
tiin hengellistä kirjaa. Ruoka 
oli hyvää kasvisruokaa, vain 
kahtena päivänä oli tarjolla ka-
laa. Vaikka Burgundissa oltiin, 
burgundinpadat ja punaviinit 
sai unohtaa. Paastopäivinä 
pöydästä puuttui maito, voi, 
kananmunat ja juusto. Televi-
siota, radiota tai sanomalehtiä 
ei näkynyt missään eikä niitä 
edes muistanut viikon aikana.

Eräänä päivänä äiti Anne kut-
sui luostariväkeä ja meitä vie-
raita kirjastoon kuuntelemaan 
hänen lukemaansa pitkähköä 
ranskankielistä uskonnollista 
tekstiä, jonka englantilaissyn-
tyinen sisar käänsi saman tien 
englanniksi. Toisella kerralla 
meitä kehotettiin katsomaan 
kirjastossa dvd- esitystä, jossa 
haastateltiin nyt jo edesmen-
nyttä serbialaista munkkia. 
Munkkivanhus ei ottanut kan-
taa ajankohtaisiin kysymyk-
siin. Hän piti ongelmien syy-
nä sitä, että ihmisiltä puuttuu 
mielenrauha. Mitään pahaa ei 
saa päästää ajatuksiinsa, koska 
pahat ajatukset johtavat pahoi-
hin tekoihin. 

Oleskelumme viimeisenä 
päivänä luostarissa kokoontui 
ekumeeninen yhdistys. Seura-
simme heidän järjestämäänsä 
paneelikeskustelua, jossa nel-
jän kirkkokunnan edustajat 
esittivät käsityksiään ekume-
niasta. Sen ainakin ymmärsin, 
että heidän mielestään kirkko-
kuntia erottavat raja-aidat eivät 
ulotu taivaaseen asti. Viikon 
oleskelun perusteella ei voi 
tehdä mitään kaikki tietäviä 
päätelmiä ja monista asioista 
olisi kiinnostavaa tietää enem-
män. Meitä kohdeltiin erittäin 
lämpimästi ja olo oli kodikas. 
Lähtiessä meistä huolehtineet 
nunnat ja äiti Anne tulivat hy-
västelemään ja toivottivat ter-
vetulleiksi uudestaan.   
   

Teksti ja kuva:
Leena Rasilainen

Luostari Burgundissa
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Olen 33-vuotias, suomenruot-
salainen, vasenkätinen ja kotoi-
sin Turusta. Lapsuuden kotini 
oli ruotsinkielinen. Edesmen-
nyt äitini oli ortodoksi, isäni-
kin liittyi kirkkoomme myö-
hemmin. Perheeseeni kuuluvat 
vaimo Susanne ja lapset Anton 
ja Ellen. Innostuin hakemaan 
Ouluun seurakunnan toisen 
papin toimea sillä Suomen 
kuudenneksi suurimman kau-
pungin puolesta puhui moni 
asia: vaimon työllistyminen, 
ruotsinkielinen koulu, palvelu-
jen saatavuus ja rivipapin työ-
vastuu. Harrastan lukemista - 
lähinnä teologiaa, mutta myös 
kaunokirjallisuutta.

Venäläisten mutkaton 
suhde uskoon

Opiskelu vei aikanaan Joen-
suun yliopistoon opiskelemaan 
ortodoksista teologiaa. 

Opiskelujeni yhteydessä, 
lukuvuonna 2004–2005 olin 
Pietarissa vaihto-opiskelijana. 
Opiskelin Venäjän ortodoksi-
sen kirkon Pietarin hengelli-
sessä akatemiassa. Tutustuin 
siellä opetukseen laaja-alai-
sesti ja opiskelin venäjää ja 

kirkkoslaavia. Opin mm. ar-
vostamaan monen venäläisen 
mutkatonta suhdetta uskoon, 
joka otettiin vastaan, kuin vod-
karyyppy, kaikki kaikkinensa 
- kerralla. Oli myös mielen-
kiintoista kokea venäläisen 
jumalanpalveluselämän rikka-
us. Tapasin myös ensimmäi-
sen kerran ihmisen, joka osasi 
koko psalttarin ulkoa! 

Isien välittämä traditio 
ei ole systeemi 

Lopputyöni, eli pro gradu -tut-
kielman tein venäläisen orto-
doksipiispa Ilarion Alfejevin 
(s. 1966) teologiasta. Tutkin 
erityisesti hänen näkemyksis-
tään kirkkoisistä. Piispa Ila-
rion korostaa, että ortodoksi-
nen opetus ei ole ”kaavio” tai 
”systeemi”, vaan elävä perin-
tö. Tämä mm. tarkoittaa, että 
isien rohkeammat ajatukset ja 
kokemukset ovat elävästi mu-
kana perinnössä. Nekin ovat 
pyhyyden ja rukouselämän 
siunaamia ja uskolle sitoutu-
neitten ajatuksia. Niitä ei saa 
”leikata” pois vain siksi, että 
saisimme rakennettua jonkin-
laisen ”systeemin”.  Elävään 

perintöön kuuluu myös hen-
gellinen ”poikkitaiteellisuus”. 

Pappina 
Pohjois-Karjalassa

Arkkipiispa Leo vihki minut 
papiksi vuonna 2009. Vuosina 
2010–2011 olin Lieksan or-
todoksisen seurakunnan kirk-
koherran toimessa. Pienessä 
seurakunnassa pappi ja kant-
tori tekevät lähes kaiken. Siinä 
saa kokemuksesta ruohonjuu-
ritasolta aina hallinnon korke-
uksiin. Ikävä puoli oli se, että 
usein papin perustyölle jäi vä-
hemmän aikaa. Lieksassa opin 
sen, että ihmiset ovat kaiken a 
ja o. Pienessä köyhässä seura-
kunnassa seurakunnan perus-
asiat korostuu: jumalanpalve-
lus, opetus ja ihmisten kanssa 
oleminen. 

Katekumeeniopettajana
Oulussa

Tämän vuoden syyskuun 
alussa alkaa Oulussa vuoden 
mittainen katekumeenikurssi. 
Kurssin aikana tutustutaan or-
todoksiseen uskoon, perintei-
siin ja tapoihin. Opetus tapah-

tuu alustuksin ja keskusteluin. 
Olen siinä opettajana. Kurssi 
on vapaaehtoinen, eikä sille 
osallistuminen aiheuta mitään 
sitoumuksia. Mottona voisi pi-
tää 300-luvun erään kirkkoisän 
toteamusta, että tarkoitus on 
tulla ”vakuuttuneeksi, ei pa-
kotetuksi”. Kurssin jälkeen ha-
lukkaat voivat liittyä kirkkoon. 
Toivon, että katekumeenikurs-

sin ajanjakso synnyttää käsi-
tyksen siitä, millainen yhteisö 
ortodoksinen kirkko on ja voi-
ko hän siihen sitoutua. 

isä Lars Ahlbäck

Tekstin editointi ja kuva
Johannes Mäntymäki 

Oulun ortodoksisen seurakunnan 
toinen pappi

isä Lars Ahlbäck

Kajaanin ortodoksisen seura-
kunnan marraskuuhun 2009 
saakka omistama Onttoni 
Miihkalin leirikeskus tuhou-
tui tulipalossa Suomussalmen 
kunnan Kuivajärven kylässä. 
Kooltaan noin 400 neliömet-
rin kokoinen leirikeskus sijait-
si vanhassa 80-luvun lopulla 
lakkautetussa kansakoulussa 
muutaman kilometrin päässä 
Venäjän rajasta ja se oli sytty-
essään tyhjillään, eikä kukaan 
ollut vaarassa. Hälytyksen pa-
losta teki ulkopuolinen henkilö 
5.2.2012 klo 19.30
Kajaanin ortodoksinen seu-
rakunta osti 1990 Suomus-
salmen kunnalta Kuivajärven 
vienalaiskylän koulun, jonka 
toiminta oppilasmäärän vähe-
nemisen vuoksi oli lakkautettu 
joitakin vuosia aikaisemmin. 
1990-luvun alkupuolella kou-
lussa toteutettiin täydellinen 
sisätilojen uudistus ja koulu 
muutettiin leirikeskukseksi. 

Onttoni Miihkalin leirikeskus 
nimettiin merkittävän Kuiva-
järvellä opettajana 1928–1939 
vaikuttaneen Mikko Karvosen 
käyttämän taiteilijanimen mu-
kaan.  

Onttoni Miihkalin leirikes-
kus sijaitsi Kuhmo-Suomus-
salmi – tieltä Saarijärvellä er-
kanevasta Kuivajärven tieltä 
noin 16 kilometrin päässä. Lei-
rikeskus palveli Kajaanin seu-
rakunnan kristinoppileirien ja 
muiden tapahtumien pitopaik-
kana yli 20 vuotta. Kesäisen 
juhlakauden huipentumana on 
ollut Oulun metropoliitan hei-
näkuun toisen viikontaitteena 
johtama kyläjuhla, praasniek-
ka, joka kokoaa satamäärin 
vienankarjalaisesta kulttuuris-
ta kiinnostuneita perinteisiin 
jumalanpalveluksiin vedenpy-
hityksineen ja ristisaattoineen. 
Samaan yhteyteen usein jär-
jestetty kristinoppileirin pää-
tös lisäsi juhlakansan määrää 

sunnuntain päätösliturgiassa. 
Viimeiseksi nyt jäävä kristino-
ppileiri oli Kuivajärvellä hei-
näkuussa 2011.

Onttoni Miihkalin leirikes-
kus oli sähkölämmitteinen ja 
vesikeskusjärjestelmän vuoksi 
pidettävä ympäri vuoden läm-
pimänä. Suurten ylläpitokulu-
jen vuoksi Kajaanin ortodok-
sinen seurakunta myi Onttoni 
Miihkalin leirikeskuksen mar-
raskuussa 2009 tamperelaisel-
le metsästysyhdistykselle, jon-
ka jäsenet ovat pääosin pirkan-
maalaisia yritysjohtajia. Kau-
pan jälkeen Kuivajärven koulu 
sai uuden nimen: Ohentupa. 
Kiinteistön kauppaan kuului 
Kajaanin seurakunnalle vuo-
teen 2015 saakka optio käyttää 
Ohentupaa kristinoppileirin 
pitopaikkana heinäkuussa yh-
den viikon ajan.

Reijo Marjomaa

Onttoni Miihkalin leirikeskus 
tuhoutui tulipalossa

1970-luvulla Valamossa elivät vielä viimeiset vanhan veljestön jäsenet 
arkkimandriitta Simforian, pappismunkit Savva ja Filagri, kellonsoittaja-
munkki Herman ja munkki Akaki. Karjanhoito oli lopetettu, ja alettiin 
panostaa matkailuun. Uuden kirkon rakentaminen käynnistyi ja kirkko 
vihittiin käyttöön 1977… 

Kutsumme1970-luvulla luostarin elämään osallistuneita ja sitä seu-
ranneita kirjoittamaan muistojaan Valamosta. Kilpailutyöt talletetaan 
luostarin arkistoon, ja valikoiduista töistä kootaan kirja. 

Kolme kilpailuraadin valitsemaa kirjoitusta palkitaan luostarin lahja-
korteilla (arvo 800 e, 600 e ja 400 e). Lisäksi kaikkien kilpailuun 
osallistuneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. 

Kirjoitusohjeet: Kirjoitusten pituudeksi toivotaan 1-20 sivua. Lähetä 
teksti mieluiten sekä sähköisessä rtf-muodossa että paperikopiona. 
Jos kirjoitat käsin, kirjoitathan selvällä käsialalla ja vain yhdelle puolelle 
paperia. Kilpailutekstin (sekä sähköisen että paperikopion) mukaan on 
liitettävä kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä allekirjoitettu 
lupa siitä, että kirjoituksen saa tallettaa luostarin arkistoon. Halutessa-
si voit liittää mukaan valokuvia (kuvan kääntöpuolelle selvitys kuvan 
aiheesta / henkilöistä sekä lähettäjän yhteystiedot). 

 Lue lisää osoitteesta www.valamo.fi ja lähetä kirjoi-
tuksesi 20.8.2012 mennessä postitse: Kirjoituskilpailu, 
 Valamon luostari, Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo 
sekä sähköisesti: kirjoituskilpailu@valamo.fi. 

Osallist u 
kirjoit uskilpailuun!

”Valamon luostari 1970-luvulla”

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.



10

Muistokirjoitus
Rakas äitimme Aili Kaarina 

Väänänen (os Haimakainen) 
kuoli pitkällisen sairauden jäl-
keen 24.10.2011. 

Aili syntyi Suistamolla Saran 
kylässä 23.2.1924 Ivan (Juho) 
ja Anastasia Haimakaisen esi-
koisena. Parin seuraavan vuo-
den aikana Ailille syntyi veli 
Olavi ja sisar Aino. Ailin äiti 
menehtyi pian Ainon synty-
män jälkeen. 

Äidin menettämisen lisäksi 
kuolema oli tuttu vieras Ailin 
lapsuuden ensimmäisinä vuo-
sina. Nuorin sisar Aino kuoli 
vajaan parin vuoden iässä tun-
temattomaksi jääneeseen sai-
rauteen. Ennen Ailin kouluun-
menoa myös hänen molemmat 
isovanhempansa ja Ailille il-
meisen läheinen eno, Boris, 
olivat samoin kuolleet. 

Ailin äidin kuoltua hänen 
isänsä Juhon sisar Matroona 
otti Ailin ja hänen veljensä 
Olavin elämässä paljolti äidin 
osan. Tämä lapsuudessa synty-
nyt side Ailin ja hänen tätinsä 
Matroonan välillä oli luja ja 
säilyi aina tädin kuolemaan 
saakka. Täti Matroona pysyi 
naimattomana koko ikänsä 
ja asui käytännössä vanhem-
piemme kanssa yhteistaloudes-

sa kuolemaansa saakka. Täti 
osallistui kaikkien Ailin lasten 
hoitoon ja kasvattamiseen.  

Kansalaissodan varjo oli 
voimakkaana läsnä Ailin lap-
suudenkodissa ja heijastui 
monella tapaa myös hänen 
myöhempään elämään. Jo heti 
kansalaissodan levottomuuksi-
en alettua Ailin isä ja molem-
mat hänen enonsa tulivat val-
koisten toimesta vangituiksi ja 
joutuivat Tammisaareen kes-
kitysleirille. Vanhin Vilho-eno 
kuoli leirillä nälkään mutta 
Juho ja veljeksistä nuorin Bo-
ris palasivat nälän ja sairauksi-
en näännyttäminä takaisin ko-
tiin Karjalaan kansalaissodan 
päätyttyä.

 Juho oli periaatteissaan 
tiukka mies, joka kantoi van-
kileirin taakkaa lopun ikäänsä. 
Tämä johti osittaiseen sosiaa-
liseen eristäytymiseen muu-
toin tiiviissä kyläyhteisössä 
Karjalassa koko Ailin lapsuu-
den ajaksi. Tämä kokemus teki 
Ailista henkilön, joka varoi 
viimeiseen asti ottamasta asi-
oihin poliittista kantaa, vaikka 
seurasi huolellisesti mitä yh-
teiskunnassa tapahtui. Me lap-
set emme oikeastaan koskaan 
tienneet ketä äitimme vaaleis-

sa äänesti.
Sodan traumat eivät Ailin 

osalta loppuneet kansalaisso-
dan perintöön vaan huipentui-
vat kesällä 1944 Suistamolta 
evakkoon lähdön päivänä il-
moitukseen veli Olavin ka-
toamisesta taistelussa. Vasta 
sodan jälkeen tapahtuneen so-
tavankien kotiinpaluun jälkeen 
lopullisesti varmistui, että Ola-
vi-veli oli kaatunut. 

Ailin ja Ension häitten piti 
alun perin olla kesäkuussa 
1943. Hääpäiväkin oli sovittu 
mutta Ension vakava haavoit-
tuminen Syvärillä juuri ennen 
vihkilomalle lähtöä siirsi häät 
puoli vuotta myöhemmäksi.  
Viivästymisestä huolimatta he 
ehtivät olla avioliitossa lähes 
70 vuotta ennen Ailin kuole-
maa. 

Ailin Talvisodan aikainen 
evakkomatka suuntautui Ve-
sannolle ja kesällä 1944 evak-
komatkan ensimmäinen etappi 
oli Lapua. Tähän liittyi myös 
meille lapsille kertomuksista 
tutuksi tullut ”pitkä lehmä-
marssi”. Äitimme käveli leh-
mien kanssa halki Suomen 
Suistamolta Lapualle.  

Heti sodan loputtua nuoripa-
ri muutti Lapualta Iisalmen lä-

helle Peltosalmelle, jossa myös 
perheen esikoinen syntyi. Pel-
tosalmi oli kuitenkin vain py-
sähdyspaikka, sillä 1946 nuori 
perhe muutti silloisen Säräis-
niemen kunnan Pelson kylälle, 
jossa heille lohkaistiin vanki-
lan maista ns rintamamiestila. 

Mäntykummun tilasta tuli 
sitten Ailin ja Ension varsinai-
nen elämäntyö. Heille syntyi 
kuusi lasta ja pienen tilan an-
siot eivät yksin riittäneet per-
heen elättämiseen vaan Ensio 
teki käytännössä koko ajan 
myös muuta tilanpidon ulko-
puolista työtä. 

Vanhempamme kuuluivat 
siihen sodat läpikäyneeseen 
sukupolveen, jolle raskas ruu-
miillinen työ tuli perin juurin 
tutuksi. Karjanpito sitoi joka 
päivä ja ympäri vuoden ja äi-
timme kohdalla oli todella 
niin, että pariin vuosikymme-
neen ainoat lomapäivät liittyi-
vät synnytyslaitoksella käyn-
teihin. 

Raskaasta arkityöstä huo-
limatta Aililla riitti energiaa 
osallistua aktiivisesti niin dia-
koniatyöhön kuin maatalous-
naisten toimintaan. Erilaisia 
kutimia valmistui hänen pui-
koistaan aina viimeisiin elin-

viikkoihin saakka.  Toiminnas-
taan niin perheen kuin kyläyh-
teisön eteen hän sai tunnus-
tuksena Tasavallan Presidentin 
myöntämän Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan kunniamerkin. 

Ajan tavan mukaan Aili oli 
tiukka mutta oikeudenmukai-
nen kasvattaja. Hänen elämän 
kokemuksensa oli opettanut 
häntä arvostamaan jokaisen 
lapsen omaa tahtoa. Hiljaisella 
tavallaan hän kannusti voimak-
kaasti meitä lapsia tekemään 
sitä, mitä me oikeasti halusim-
me. Tämän jokaisen ihmisen 
hyväksymisen ja arvostamisen 
omana itsenään saivat kokea 
myös lasten puolisot ja myö-
hemmin lapsenlapset ja heidän 
lapsensa. 

Pitkälle vanhuuteen Aili 
muisti paremmin kuin kukaan 
kaikkien perillisten syntymä-
päivät ja muut juhlapäivät. 
Me kaikki perilliset kolmessa 
polvessa muistamme suurella 
kunnioituksella ja rakkaudella 
rakkaan äitimme ja mummom-
me elämäntyötä ja muistoa.

Ollos iäti muistettu!
Kuopiossa 23.1.2012

Kalervo Väänänen

Laskiaisesta pääsiäisen iloon. 
Kristillinen juhlakulttuuri var-
haiskasvatuksessa ja koulussa. 
Toimittaneet Martti Häkkänen, 
Marianne Kantonen ja Veijo 
Koivula. Helsinki, 2012. 179 
s.

Pääsiäinen on kirkkovuoden 
suurin juhla. Se on juhlista 
vanhin ja tärkein. Ortodoksi-
nen kirkko kutsuu sitä ”juhli-
en juhlaksi” – se on siis juhla 
vailla vertaa kirkkovuodessa.

Pääsiäinen on perinteiltään ja 
tavoiltaan rikkaan juhlakauden 
keskus. Pääsiäistä edeltää pitkä 
paastokausi ja itse pääsiäistä 
juhlitaan aina helluntaihin asti. 
Kirjauutuus Laskiaisesta pää-
siäisen iloon -kirja johdattelee 
lukijansa pääsiäisen juhlakau-
den kristillisiin – sekä läntisiin 
että itäisiin – perinteisiin.

Kirjan päämääränä on roh-
kaista ”viettämään kristillisiä 
juhlia niiden todellisesta sisäl-
löstä käsin”. Se haluaa tavoit-
taa perheet, seurakunnat, päi-
väkodit, ja koulut, sillä näissä 
kristilliset perinteet ja tavat 
omaksutaan. Kirjan tavoite on 

hyvä ja ajankohtainen, sillä 
moni varmaan kaipaa tietoa, 
opastusta ja rohkaisua tässä.

Kirjan useat luvut antavat 
sekä perustietoa että kulttuu-
rikasvatusta, toiset luvut sen 
sijaan keskittyvät hieman tek-
nisemmällä tavalla varhaiskas-
vatuksen ja uskonnonopetuk-
sen aiheisiin liittyen. Lukijan 
kannalta olisi ehkä ollut pa-
rempaa selkeästi valita kohde-
yleisö. Perhe kaipaisi varmaan-
kin ensi sijassa yleissivistävää 
ja populaaria juhlaperinteiden 
ja -tapojen esittelyä. Ammat-
tikasvattajia sen sijaan tek-
nisempi lähestymistapa kiin-
nostaa. Nyt kirjassa on vähän 
molempia lähestymistapoja ja 
toistoa tulee liiaksikin – esi-
merkiksi virpomista käsitel-
lään liiankin paljon.

Ikävä kyllä useissa kohdin 
kirjaa oli epäselvyyksiä. Esi-
merkiksi virpomavitsoja ei 
siunata Lasaruksen lauantain 
vigiliassa, vaan palmusunnun-
tain vigiliassa, eikä Kristus 
nousi kuolleista -pääsiäisvei-
sua enää lauleta taivaaseenas-
tumisen juhlan vigiliassa. La-

saruksen sunnuntaista en ole 
koskaan kuullut, Lasaruksen 
lauantaista kylläkin. Joitakin 
teologisia epätarkkuuksia kir-
jassa myös on. Puutteistaan 
huolimatta kirja on kokonai-
suutena mielenkiintoinen ja 
tervetullut tietopakkaus.

Erityisen palvelevia ovat 
Pääsiäisajan ruokaperinteestä 
ja Paastonajan terminologi-
aa -luvut. Sanastoluvussa oli 
monta yllättävää sanaa, jotka 
hymyilytti. Kyse siis ei ole 
ihan perinteisestä sanastos-
ta. Yksi sanoista oli ”kyllä”. 
Siitä kerrottiin näin: ”’Kyllä’ 
Jumalalle, mutta ’ei’ joillekin 
asioille, vaikkapa ylensyön-
nille tai liialliselle television 
tuijottamiselle!” Oravanpyörä-
sanasta kirjoitettiin: ”Paaston-
aika tarjoaa mahdollisuuden 
ainakin pohtia ”oravanpyöräs-
sä” pyörimisen merkitystä tai 
merkityksettömyyttä.” Luvus-
sa ruokaperinteistä on paljon 
mielenkiintoista ja moni perhe 
saa siitä varmaankin hieman 
apua juhlien ”ruokahuollon” 
järjestämiseen. Pääsiäisajan 
perinteitä suomalaisessa kou-
lulaitoksessa 1950-luvulta 

nykypäivään -luku oli mielen-
kiintoinen katsaus muuttunee-
seen Suomeen.

Lapsen käteen kirja ei sovi. 
Lasta ei kiinnosta sanastot ja 
varhaiskasvatuksen artikkelit. 
Tämä on ymmärrettävää, sillä 
kirjahan on suunnattu kasvatta-
jalle. Lapsille suosittelen läm-

pimästi Ortodoksisten Nuorten 
Liitto ry:n loistavaa Virvon 
Varvon -kirjasta (2011).

Lars Ahlbäck
Pappi

Oulun ortodoksinen 
seurakunta

Kirja-arvostelu Perinteistä pääsiäistä kohti
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Lapin ortodoksinen seurakun-
ta tekee pyhiinvaellusmatkan 
Kuolan niemimaalle touko-
kuun lopulla. Matka jatkaa 
kaksi vuotta sitten aloitettuja 
yhteisiä tapaamisia Pyhän Tri-
fonin perillisten kesken.

Matkalle lähdetään tiistaina 
22.5. linja-autolla Sallan kaut-
ta Kantalahteen, josta tehdään 
matka Vienan meren rantaa 
pitkin Kuolan niemimaan ete-
läosassa olevaan Varzugan 
kylään. Varzugalla on hyvin 
maineikas historia keskiajalta 
lähtien, koska se ylläpiti suo-
lan valmistusta ja välittämistä 
Novgorodin ja Ruijan alueil-
le vuosisatojen ajan ja kuului 
Solovetskin luostarin nautinta-
alueisiin. Varzugan Uspenskin 
kirkko vuodelta 1674 on yksi 
parhaiten säilyneitä Venäjän 
puukirkkoja ja kuuluu Unes-
con maailman perintökohtei-
siin.

 
Varzugan ja Kantalahden 

jälkeen kohteenamme on Mur-

mansk, jossa ohjelmastamme 
huolehtivat isä Sergei ja hänen 
vaimonsa Irina, jotka ovat jo 
vuosia kehitelleet Kuolan nie-
mimaan pyhiinvaellusmatkoja 
ja tuoneet ryhmiä Sevettijär-
velle, Ivaloon, Rovaniemelle 
ja Ouluun. Vuosien aikana on 
isä Sergein ja Irinan ryhmien 
kanssa ehditty kokea monia in-
noittavia tapaamisia ja todeta, 
miten yhteinen ortodoksinen 
perinne on suuri rajat ylittävä 
voimavaramme. 

Murmanskiin ehdimme suu-
reen Kyrilloksen ja Metodiok-
sen praasniekkaan ja tutustum-
me kirkkoihin ja uusiin luosta-
reihin kahden päivän aikana. 
Murmanskissa yövymme 
kirkon kunnostamassa vieras-
majassa, joka viime käynnil-
lämme oli vielä rakennusvai-
heessa. 

Murmanskista ylitämme 
lauantaina 26.5. rajan Ivalon 
Raja-Joosepissa ja tulemme 
Nellimiin helluntaiksi vuotui-

seen kirkkojuhlaan eli praas-
niekkaan. Nellimin kirkko on 
pyhitetty Pyhän Kolminaisuu-
den ja Trifon Petsamolaisen 
muistolle.

Rovaniemelle palaamme 
sunnuntaina 27.5. illalla.

Matkalla saamme kokea 
keväisen Kuolan niemimaan, 
sen rikkaan luonnon, opiskel-
la Kuolan historiaa ja lopuksi 
nähdä kevään koittavan Lapin 
raukoille rajoille.

Matkan kustannukset jaam-
me yhteisesti. Pyrimme hank-
kimaan itse viisumit, jotta 
alennamme kustannuksia. 
Hinta-arvio on noin 300-400 
euroa.

Matkan yhdyshenkilö on 
Inkeri Peuna, 0400 138051, 
email. inkeripeuna@gmail.
com

Toivon nopeaa yhteydenot-
toa, jotta ehdimme hankkia 
viisumeita. 

Inkeri Peuna  

Pyhiinvaellus Kuolan 
niemimaalle

 

TTie kirkkoon  

HHiippakuntapäivät Rovaniemellä  
221.-222.4.2012  

 
  

 
 

Valamossa 3 - 5.2.2012 jär-
jestetylle luottamushenkilöi-
den koulutuspäiville osallis-
tuivat Oulun ortodoksisesta 
seurakunnasta neuvoston jä-
senet Marja Sarkkinen, Kert-
tu Junnonen ja Kari Paakkola 
sekä valtuuston jäsenet Leila 
Ristiluoma-Tirilä, Teuvo Ot-
tavainen, Ahti Pyörnilä, Seppo 
Pyy, Ville Knuutila ja Pertti 
Marttinen.

Minibussi lähti kireänä pak-
kasaamuna seurakuntakeskuk-
sen pihasta kohti Valamoa. 
Auto oli nimensä mukaisesti 
ahdas. Lisäksi kylmyys ja jää-
tyneet ikkunat lisäsivät piinaa, 
mutta onnellisesti selvisimme 
perille. Välillä kävimme mur-
ginalla Evakkokeskuksessa Ii-
salmessa. Piipahdimme myös 
tutustumassa luovutetun Kar-
jalan kirkkojen ja tšasounien 
pienoismalleihin, jotka antoi-
vat hyvän kuvan Karjalan py-
hättöjen rakennuskulttuurista. 
Ikonihuoneessa iskostui mie-
leen erityisesti Salmin Pyhän 
Nikolaoksen kirkon entinen 
ikoni, joka oli ollut sota-aikana 
korsun ovena. Suuressa ikonis-
sa paikoillaan olevat saranat ja 
lukuisat luodinreiät kertoivat 
pyhän kuvan häpäisemisestä 

sekä sodan mielettömyydestä.
Valamossa majoittumisen 

jälkeen kurssin johtaja Kim-
mo Kallinen avasi koulutus-
päivät ja opiston rehtori Sirpa 
Koriala valoitti kurssilaisille 
onko hallinto kirosana vai siu-
naus seurakunnassa.

Välillä  hiljennyimme eh-
toopalvelukseen kirkossa ja 
nautimme iltapalan trapesas-

sa. Loppuillasta kirkkoneuvos 
Risto Ikäheimo johdatteli 
meidät joviaaliseen tyyliinsä 
kirkon työsuhteiden ja työeh-
tosopimuksen pariin. 

Lauantaina aamupalveluk-
sen jälkeen OTT Mirjami 
Paso luennoi sujuvasti ja sel-
keästi kirkon hallinnollisesta 
rakenteesta sekä toimielinten 
välisistä suhteista. Iltapäivällä 

asteli kurssilaisten eteen HTT 
Ulla Väätänen. Hän esitteli 
esimerkkien avulla ymmär-
rettävästi hyvän hallinnon pe-
riaatteita ja luottamushenki-
löiden oikeusasemaa. Päivän 
päätti vigilia ja iltapala.

Kurssin viimeinen päivä sun-
nuntai sarasti edelleen kovan 
pakkasen kourissa. Liturgiassa 
unohdim-me maalliset kurssi-

asiat ja hiljennyimme pyhään 
palvelukseen. Pieni unenka-
re viipyi vielä silmänurkissa. 
Niinpä hämyinen kirkkosali, 
papin ja lukijan malitut sekä 
kanttorin pajatus loivat mysti-
sen ja mieltä rauhoittavan tun-
nelman.

Iltapäivällä Ulla Väätänen ja 
Mirjami Paso kertoivat millä 
tavalla luottamushenkilön tuli-
si toimia työnantajan edustaja-
na seurakunnassa. Molemmil-
la tohtoreilla oli sana hallussa 
ja he esittivät asiat selkeästi, 
joten sanoma tuli perille kurs-
silaisten mieliin.

Paluumatkalle lähdimme tie-
torikkaampina ja tyytyväisin 
mielin. Minibussikin oli vaih-
tunut lämpimäksi ja tilavaksi 
big bussiksi, joten tällä kertaa 
matka sujui vesselästi.

Opintomatka muodostui 
meille myös pyhiinvaellusmat-
kaksi.  Esitämme lämmät pas-
sibot isä Markolle ja seurakun-
nalle, kun saimme osallistua 
antoisalle kurssille ja pääsim-
me hiljentymään hetkeksi pois 
maallisista huolista luostarin 
pyhässä huomassa.

 Pertti Marttinen
  

Luottamushenkilöitä koulutuksessa Valamossa

Petsamo-sali, Ounasvaarantie 16

Lauantai

14.00 Teemavuosiseminaari
Esitelmiä liittyen seurakuntien yhteisöllisyyteen 

ja pienryhmäverkoston kehittämiseen

15.30 Kahvi

16.00 Pohjoisen ulottuvuuden kulttuuriohjelmaa

18.00 Ehtoopalvelus

19.00 Sävelhartaus, kanttorikuoro

Sunnuntai

10.00 Liturgia

12.00 Lounas

Jumalanpalvelukset johtaa metropoliitta Panteleimon
Kahvi 2.00€, lounas 10.00€.
Tapahtumaan vapaa pääsy.
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Kirkko
radiossa Kirkko

televisiossa

Ivalon yläasteen ortodoksiop-
pilaita uskonnonopettajansa 
isä Rauno Pietarisen ja rehtori 
Riikka Saijetsin johdolla vie-
raili Helsingissä tammikuussa. 
Retkellä käytiin Ateneumin 
taidemuseossa ja tavattiin sa-
malla professori Juhani Lok-
ki, joka on ylioppilastutkinto-
lautakunnan puheenjohtaja. 

Toisena päivänä ryhmällä oli 
heti aamulla tapaaminen perus-
palveluministeri Maria Guze-
nina-Richardsonin kanssa. 
Ministeri oli kiinnostunut kou-
lulaisten kuulumisista ja tun-
temuksista. Hän rohkaisi heitä 
opiskeluun ja pitämään yllä 
omia unelmiaan tulevaisuu-
desta. Rehtori Riikka Saijets 
kertoi kielipesien tärkeydes-
tä. Rovasti Rauno Pietarinen 
pyysi ministeriä ryhtymään 
koltta-asiain kummiksi valtio-
neuvostossa. Ministeri lupau-
tui tehtävään ilomielin ja lu-
pasi mahdollisuuksien mukaan 
osallistua 14.6.2012 Inarissa 
järjestettävään koltankielen ja 
kolttakulttuurin tulevaisuut-
ta käsittelevään kokoukseen. 
Ministeri Guzenina-Richard-
sonille annettiin lahjaksi uusi 
kuvateos Inarista ja teos ”12 
ikkunaa ortodoksisuuteen”. 

Seuraavaksi Helsingin or-
todoksisen seurakunnan nuo-
risotoimistolla nuorisopap-

pi Teemu Toivonen kertoi 
20.000 hengen seurakunnan 
toiminnasta ja erityisesti sen 
nuorisotyöstä. Samana päi-
vänä ehdittiin vielä tutustua 
Kampin kauppakeskukseen ja 
käydä elokuvissa.

Lauantaina osallistuttiin Lii-

sankadun kotikirkossa kol-
tankieliseen liturgiaan, jonka 
rovasti Rauno Pietarinen toi-
mitti. Kanttorina toimi Erkki 
Lumisalmi. Kirkkokahveilla 
kanttori Erkki Lumisalmi ker-
toi Saamelaiskäräjien uudesta 
Sajos-talosta Inarissa, rehtori 
Riikka Saijets ortodoksisen 

uskonnon ja koltankielen ope-
tuksen järjestelyistä ja Rauno 
Pietarinen pohjoisen kirkolli-
sesta työstä.

Helsingin seurakunnan tar-
joamaa lounasta oli isän-
nöimässä isä Jyrki Penttonen, 
joka on entinen Lapin seura-

kunnan kirkkoherra. Käynnit 
Uspenskin katedraalissa ja 
Suurkirkossa tekivät päivästä 
täyteläisen. Sunnuntaiaamuna 
ryhmä tapasi vielä metropo-
liitta Ambrosiuksen ja palasi 
sitten lentäen Ivaloon.

Rauno Pietarinen

Ivalon yläasteen koulun ortodoksioppilaiden 
Helsingin retki 19.-22.1.2012

YLE Radio 1: 

Aamuhartaus klo 6.15 

ja 7.50, iltahartaus klo 

18.50, radiojumalanpal-

velus klo 11.00

• Aamuhartaus 14.4. 

 Metropoliitta 

 Panteleimon 

• Apostoli Tuomaan 

 sunnuntain liturgia 

 15.4. klo 11.00 

 Kristuksen taivaaseen-

 astumisen kirkko 

 Vantaan Tikkurila

• Iltahartaus 17.4. 

 lähetyssihteeri 

 Aino Nenola 

• Halvaantuneen 

 sunnuntain liturgia 

 29.4. klo 11.00 Pyhän 

 Johannes 

 Krysostomoksen

 kirkko, Hämeenlinna

• Aamuhartaus 5.5.  

 FM Maria Takala-

 Roszczenko 

• Sokeana syntyneen 

 sunnuntain liturgia 

 13.5. klo 11.00 Pyhän 

 Nikolaoksen kirkko,  

 Joensuu

• Iltahartaus 15.5. 

 pastori Lars Ahlbäck

• Aamuhartaus, 

 kirkkoherra 

 Timo Tynkkynen 

• Pyhän Kolminaisuuden 

 päivän liturgia 27.5. 

 klo 11.00–12.00 

 Pyhän Kolminaisuuden 

 katedraali, Oulusta. 

 Oulun metropoliitta 

 Panteleimon.  

• Liturgia Lintulan 

 luostarista 10.6.

• Toisen 

 helluntainjälkeisen 

 sunnuntain liturgia 

 10.6. klo 11.00 

 Lintulan luostarin 

 Pyhän Kolminaisuuden

 kirkko, Heinävesi

Yle TV1

• Pääsiäisen aamu-

 palvelus ja liturgia 

 7.4. klo 23.55

 Pyhän Nikolaoksen 

 kirkosta Vaasasta. 

 Radion ja TV:n 

Kirkon 
hartausohjelmat

internetissä

 yhteislähetys. 

 Metropoliitta 

 Panteleimon

• www.yle.fi /radio1/

 uskonto/hartausohjel-

 mat ja areena.yle.fi 
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Hiippakunnan
teemavuodet
2012-2014

TIE 
KIRKKOON
Oulun ortodoksinen 

hiippakuntaneuvosto on
hyväksynyt vuosien 

2012-2014 ajaksi 
seurakuntaelämää 

ohjaavaksi teemaksi 
aiheen: ”Tie kirkkoon”. 

Teemavuosien 
tarkoituksena on 

kiinnittää huomiota 
muun muassa ulko- 
ja sisälähetyksen, 

kirkollisen opettamisen, 
yhteisöllisyyden 
ja kirkon tutuksi 

tekemiseen liittyviä 
aiheita.

Paimen Sanomat

Oulun ortodoksinen hiippakuntaneuvosto 2012-2015

Ortodoksisen kirkon vuosien 
2010–2015 toimintasuunni-
telman tavoitteena on saada 
kirkon toiminta vastaamaan 
muuttuvan ajan haasteita. Ou-
lun ortodoksinen hiippakunta-
neuvosto päätti laatia kirkon 
strategian ilmestymisen jäl-
keen, pohjoisen erikoisolo-
suhteet huomioivan tavoite-
ohjelman, joka jalkauttaisi 
kirkon visioita myös Pohjois-
Suomeen.  Maantieteellisesti 
mitattuna Suomen suurim-
massa hiippakunnassa koettiin 
tärkeäksi oman täsmennetyn 
toimintasuunnitelman laatimi-
nen, sillä hiippakunnan viiden 
seurakunnan toimintakenttä on 
heterogeenisuutensa vuoksi 
haasteellinen

– Hiippakuntaamme kuuluu 
koko Lappi, osa Pohjois-Sa-
voa ja laaja Pohjanmaan alue. 
Seurakuntiemme sosiologi-
nen kenttä on kovin epäyhte-
näinen. Metropoliittakunnan 
sisältä löytyvät niin vetovoi-
maiset kasvukeskukset, kuin 
väestökatoalueetkin. Pohjois-
osan naapurit Ruotsi, Norja 
ja Venäjä tuovat meille uusia 
kirkollisia yhteistyön mahdol-
lisuuksia. Koltta-, vienalais- ja 
rannikon ruotsinkielinen orto-
doksinen kulttuuri ovat osana 
alueemme omaleimaisuutta. 

Maahanmuuttajat taas tuovat 
seurakuntiimme toivottua pi-
ristystä, mutta myös heidän 
kirkollinen kotouttamisensa 
nostaa esille uudenlaisia haas-
teita, toteaa Oulun metropoliit-
ta Panteleimon.

 
– Tämän todellisuuden kes-

kellä me tarvitsemme toimin-
takenttäämme räätälöidyn 
kehittämis- ja painopistesuun-
nitelman, turvataksemme hen-
gellisen elämän hoitamisen 
mahdollisuudet kaikille hiip-
pakuntamme alueella asuville 
kirkkomme jäsenille, esipai-
men jatkaa.

Oulun hiippakunnan oman, 
vuosiksi 2012-2017, laaditta-
van strategian äärelle kokoon-
nuttiin lauantaina 8.10.2011 
Tulevaisuusseminaarin mer-
keissä. Oulussa järjestettyyn 
tapahtumaan oli kutsuttu hiip-
pakunnan kirkkoherrat ja hiip-
pakuntaneuvosto. Seminaariin 
oli vapaa pääsy kaikille asiasta 
kiinnostuneille ortodoksisen 
kirkon jäsenille. Seminaarin 
luennoitsijana toimii arkki-
mandriitta Andreas Larikka, 
joka esitteli kirkolliskokouksen 
hyväksymän strategian histori-
aa ja sisältöä. Hän myös avasi 
seminaarilaisille hiippakunnan 
tavoiteohjelmaluonnosta, joka 

oli rakennettu: seurakuntien 
toimittamien swot-analyysien, 
kirkkoherrojen- ja hiippakun-
taneuvoston hallitusten ko-
kousten, sekä metropoliitan 
kanslian näkemysten pohjalta.

– Strategiassa tuodaan esiin 
miten kirkkoa halutaan kehit-
tää ja mitkä ovat keskeisiä pai-
notuksia tulevaisuuden kirkon 
elämässä, totesi isä Andreas 
Larikka. 

Isä Andreaksen pitämä lu-
ento on kuunneltavissa Ou-
lun hiippakunnan kotisivujen 
uutisosastossa. Sekä kirkon 
strategiasta, että sen hengessä 
rakennettavasta hiippakun-
nan omasta tavoiteohjelmasta 
käytiin perusteellinen ja in-
nokas keskustelu. Monesta 
suusta kuultiin vetoomusta sen 
puolesta, että hiippakunnan 
ensimmäinen tavoiteohjelma 
tulee tehdä konkreettiseksi ja 
selkeäksi. 

– Jos sodassa annetaan käs-
ky ”valloittakaa kaupunki”, 
niin käskyn toteuttajilla tulee 
olla oikeus saada myös selkeät 
ohjeet siitä. miten se tapahtuu. 
Hiippakunnallisen tavoiteoh-
jelman tulee samalla tavoin 
selkeästi käskeä meitä toimi-
maan yhteisten päämäärien 

saavuttamiseksi, valisti kirk-
koherra Viatcheslav Skopets 
Lapin seurakunnasta. 

Hiippakuntaneuvosto asetti 
erillisen työryhmän jatkamaan 
Oulun hiippakunnan tavoite-
ohjelman laatimista tulevai-
suusseminaarin evästämillä 
näkökohdilla. Jatkotyöryh-
mään kuuluivat Metropoliitta 
Panteleimon, isä Andreas La-
rikka, hiippakuntasihteeri Jo-
hannes Mäntymäki ja Oulun 
kaupungin sisäisen tarkastuk-
sen, tarkastuspäällikkö Rauni 
Väänänen-Sainio.

Työryhmä esitteli pari kuu-
kautta myöhemmin evästysten 
pohjalta tehdyn materiaalin 
uudelleen hiippakuntaneuvos-
tolle.  Uusi luonnos hyväk-
syttiin hiippakunnan suojelus-
pyhän Trifon Petsamolaisen 
muistopäivänä 15.12.2011. 
Hyväksytty strategia on luet-
tavissa Oulun hiippakunnan 
kotisivuilla. 

– Sovellettu tavoiteohjelma 
on erinomainen työkalu seu-
rakuntien papeille ja luotta-
mushenkilöille. Se ilmaisee 
hiippakuntamme seurakuntien 
yhteistä tahtotilaa siitä, millai-
sin askelmerkein lähivuosina 
seurakuntien elämää pyritään 

kehittämään. Nyt kun asiat on 
pantu paperille niin alkaa kil-
voitus kohti asetettuja päämää-
riä. Ne muodostavat seurakun-
tien luottamusmiehille selkeän 
haasteen olla luomassa jopa 
kokonaan uusia ajanmukai-
sia toimintamalleja kentälle, 
sanoo hiippakuntasihteeri Jo-
hannes Mäntymäki.

Oulun hiippakunta on perus-
tettu vuonna 1980.  Jäseniä on 
noin 7000. Pitkät välimatkat ja 
kirkon jäsenistön maantieteel-
linen pirstaleisuus luovat seu-
rakuntatyön arkeen ekonomi-
sia ja toiminnallisia haasteita.

Paimen Sanomat

Oulun hiippakunta sai räätälöidyn toimintastrategian
UUTISKATSAUKSET

Ivalon Pyhän Nikolaoksen 
muistolle pyhitetyn kirkon 
ikonostaasissa on Käsittä-
tehty Kristus-ikoni, jonka 
kantakuvana on Mandylion 
(kts. s. 6). Kuva: Johannes 
Mäntymäki.

Hiippakuntaneuvosto on hiippakunta-
hallinnon toimielin, jonka tehtävänä 
on metropoliitan apuna suunnitella ja 
koordinoida hiippakunnan ja sen seura-
kuntien hallintoa ja toimintaa. Tavoit-
teena on edistää kirkon ja seurakuntien 
tehtävän toteutumista hiippakunnassa 
ja sen seurakunnissa. Tähän tehtävään-
sä edellinen hiippakuntaneuvosto jätti 
uuden hiippakuntaa koskevan strategi-
an. Hiippakuntaneuvoston toiminta on 
lakisääteistä. Siinä on mukana kustakin 
seurakunnasta seurakunnan kirkkoher-
ra ja yksi luottamushenkilöiden edus-
taja, jolla on henkilökohtainen varajä-
sen. Hiippakuntaneuvoston toimikausi 
noudattelee lain määrittelemää seura-
kunnanvaltuuston neljän kalenterivuo-
den jaksoa. Seurakunnilla on oikeus 
tehdä aloitteita hiippakuntaneuvostol-
le. Uusi kokoonpano on järjestykses-
sään kolmas lakisääteinen hiippakun-
taneuvosto. Sen järjestäytymiskokous 
on Rovaniemellä 21.4.2012. Siinä yh-

teydessä hiippakuntaneuvosto asettaa 
itselleen hallituksen, jonka tehtävänä 
on jatkossa valmistella neuvoston ko-
koukset, sekä käytännössä toteuttaa ja 
valvoa neuvoston päätösten toteutu-
mista. Aloittavan hiippakuntaneuvos-
ton kokoonpano on seuraava. 

Kajaanin seurakunta, 
varsinainen jäsen Leena Konttinen, 
varajäsen Jyrki Säppi 
Oulun seurakunta, 
varsinainen jäsen Taneli Peltoniemi, 
varajäsen Leila Ristiluoma-Tirilä
Lapin seurakunta, 
varsinainen jäsen Pia-Kaisa Tuukka-
nen, varajäsen Ville Bogdanoff 
Vaasan seurakunta, 
varsinainen jäsen Jaana Welling, 
varajäsen Leena-Maija Sandvik
Kiuruveden seurakunta, 
varsinainen jäsen Irina Trifonova, 
varajäsen Marja-Leena Maksimainen

Paimen Sanomat
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Ekumeenisella rukousvii-
kolla Vetelin luterilaisessa 
seurakuntasalissa toimitet-
tiin ortodoksinen rukous-

palvelus ja luterilainen 
hetkipalvelus 22.1.2012. 
Vetelin ja Halsuan lu-
terilaisen seurakunnan 

kirkkoherrat Vesa Parpala 
ja Jouko Heikkinen, sekä 
Pohjanmaan alueen or-
todoksinen matkapappi, 

isä Aleksej Sjöberg pitivät 
alustuksen kuvien kirkolli-

sesta käytöstä. 

Kuva – silta 
ekumeniaan

Isä Aleksej Sjöbergin mu-
kaan kuvien ymmärrys ja kir-
kollinen käyttö on alue, jossa 
ekumeenisesti on saatu paljon 
aikaan viime vuosina. Aikai-
semmin ekumeeninen keskus-
telu kuvista oli hankalaa. 

– Ikonista on tullut orto-
doksien logo ja muut osaavat 
yhdistää ikonin ortodoksisuu-
teen.  Kristillinen kuva ei kuu-
lu ainoastaan ortodokseille, 
Sjöberg muistuttaa.

Ikoni tarkoittaa Kirkon 
rukous- ja jumalanpalvelu-
selämässä käytettyä kuvaa. 
Niiden avulla kuvataan py-
hyyttä.  Ikoni myös itsessään 
on pyhä. Muistamme Vanhan 
testamentin kuvakiellon: ”Älä 
tee itsellesi Jumalan kuvaa”. 
Sama Jumala käski kuitenkin 
koristella liitonarkun kerubin-
kuvilla. Kirkkoisä Johannes 
Damaskolaiselta löytyy kol-
me perustetta ikonin käytölle. 
Ikonia kunnioitettaessa tavoi-
tellaan kuvatun alkulähdettä, 
emme itse kuvaa. Toisekseen 
ikoniteologia on yhteydessä 
Jumalan ihmiseksi tulemi-
seen. Jokainen ikoni, aiheesta 
riippumatta, julistaa Kristuk-
sen lihaksituloa, joulun sano-
maa. Viimeisenä tulee erottaa 
palvonta ja kunnioittaminen. 
Ortodoksisessa perinteessä 
palvonta kuuluu vain Pyhälle 
Kolminaisuudelle. Ikoneita ja 
pyhiä ihmisiä kunnioitetaan. 

– Pyhyyttä voi olla läsnä 
myös materiassa. Kirkon van-
han ajatuksen mukaan Kristus 
pyhitti kaiken, johon Hän kos-
ki. (Esimerkiksi Kristuksen 
risti.) Jumala on piiloutunut 
luomakuntaan, eivätkä monet 
Häntä löydä, Sjöberg pohtii. 

Ikonia voidaan pitää myös 
”ikkunana pyhyyteen”. Sen 
avulla Jumalan kasvot voidaan 
paljastaa luomakunnassa. Iko-
nin maalaaminen itsessään on 
rukousta. Ikonimaalauspiireis-
sä niin luterilaiset, ortodoksit 
kuin vapaakirkolliset voivat 
yhdessä etsiä Jumalan kasvo-
ja rukouksessa. Jumalan kas-
vot kirkastavat meidät ja näin 
voimme yhdessä kasvaa yhte-
yteen. Ikonin pyhyys, näkemi-
nen ja maalaaminen voisivat 
olla hyvää ekumeniaa, toteaa 
isä Aleksej.

Kuva – tie Kristuksen 
rakkauteen

Halsuan luterilaisen seurakun-
nan kirkkoherra Jouko Heik-
kisen mukaan luterilaisessa 
perinteessä on kuvan merkitys 
löydetty uudelleen. 1700-lu-
vun valistuksen aikakaudella 
hyväksyttiin se, mikä oli jär-
kevää, myös kirkollisesti. Ku-
vassa oli liikaa selittämätöntä, 
mikä heikensi kuvan asemaa 
teologiassa. 

– Luther nosti kuvan merki-
tystä esille. Hänen mukaansa 
ne muistuttavat Jumalan hy-
vyydestä, koskettavat tunteita 
ja opettavat. Kuvattu kohde on 
läsnä kuvassa, Jumala katsoo 
kuvan kautta meitä. Katsotta-
essa Kristuksen kuvaa tullaan 
osalliseksi Kristuksen rakkau-
desta. Tällöin kuva on saman-
kaltainen sakramentin kanssa, 
Heikkinen totesi.

Kuva muokkaa ihmistä

Vetelin luterilaisen seurakun-
nan kirkkoherra Vesa Parpa-
lan mukaan modernia elämää 
hallitsee ”kuvatulva”. Ei ole 
sama, mitä katsotaan, koska 
kuvat vaikuttavat ihmiseen. 
Ulkoisesta kuvasta siirtyy jo-
tain ihmisen sisimpään ja se 
alkaa muokata ihmistä sisäl-
tönsä kautta. 

– Hartauselämässä kuva aut-
taa keskittymään. Se auttaa 
irrottautumaan omista ongel-
mista ja kääntymään Vapah-
tajan puoleen. Kotialttarin ra-
kentaminen on yksi tapa elää 
kristillistä uskoa todeksi, näin 
usko näkyy myös kotona, kirk-
koherra Parpala totesi.

Marita Sjöberg

Ekumeniaa Pohjanmaalla

Ekumeenisen rukousviikko oli Pohjanmaan alueella vireä. Kokkolan luterilainen seurakunta, Tampereen Pyhän Ristin katolinen 
seurakunta ja Vaasan ortodoksinen seurakunta järjestivät yhteisen tapahtuman Kokkolassa 18.1.2012. Ekumeeninen tapahtuma 
alkoi ortodoksisella ehtoopalveluksella Pyhien Simeonin ja Hannan rukoushuoneessa. Kuvassa ekumeenisen tapahtuman väki on 
siirtymässä ristisaatossa tsasounasta Kokkolan luterilaiseen kirkkoon.  Luterilaisen iltavesperin jälkeen kirkon kryptassa kuultiin 
teekupposen äärellä alustuksia psalmien käytöstä eri kirkkojen perinteissä. Kuva: Taina Lamminen. 

Rio Bravo Zeppelin
044 7004 002

zeppelin@riobravo.fi

Rio Bravo Oulu
044 7004 004

oulu@riobravo.fi



15

Oulun ekumenia on käsite, 
joka tunnetaan kaikkialla 

Suomessa. Yhtenä tär-
keänä piirteenä pohjoisen 
ekumeniassa ovat olleet 

teologiset seminaarit, joita 
on pidetty jo yli kahden-
kymmenen vuoden ajan 

piispojen johdolla.

Seminaarien taustalla on lu-
terilais-ortodoksinen ”työse-
minaari”, johon metropoliitta 
Leo ja piispa Olavi Rimpiläi-
nen kutsuivat hiippakuntiensa 
pappeja keväällä 1987. Työ-
seminaari pidettiin Kiimingin 
Suvelassa 8.-9.9.1987. Kah-
den päivän aikana käytiin läpi 
ekumenian iloja ja suruja poh-
joisessa Suomessa. Yhdessä 
mietittiin myös, miten yhteistä 
elämää voitaisiin edistää. Yh-
tenä ehdotuksena tuli esille 
ajatus siitä, että kokoonnut-
taisiin hiljaisuuden retriittiin, 
jossa voitaisiin opetella kum-
mankin kirkon liturgista elä-
mää sekä vahvistaa keskinäistä 
tuntemista ja yhteyttä. Ehdotus 
sai jakamattoman kannatuksen 
ja tätä tarkoitusta varten nimet-
tiin työryhmä. Siihen valittiin 
ortodoksiselta taholta kirkko-
herra Olavi Matsi ja ylidiako-
ni Tapani Leisto (sittemmin 
Menschakoff). Luterilaista 
hiippakuntaa edustivat pääsih-
teeri Keijo Nissilä ja Tuiran 
seurakunnan kappalainen Vei-
jo Koivula.

Luostarielämän säännöt 
ohjenuorana

Ensimmäinen paastonajan 
ekumeeninen retriitti pidettiin 
21.-23.2.1989 Rokualla Oulun 
ev.-lut. seurakuntien kurssi-
keskuksessa. Päivien aiheeksi 
työryhmä oli valinnut teeman 
Hiljaisuus ja rukous. Ohjelma 
oli suunniteltu nimenomaan 
hiljaisuuden retriitiksi sillä 
ajatuksella, että keskustelua 
käytäisiin vain alustusten yh-
teydessä. Seminaarin ensim-
mäisen päivän iltana todettiin 
kuitenkin, että täysi hiljaisuus 
ei onnistunut aivan luonteval-
la tavalla. Niinpä päätettiin 
muuttaa hieman toimintasuun-
nitelmaa ja avartaa käsitystä 
hiljaisuudesta. Sovittiin, että 
hiljaisuutta noudatetaan yh-
teisten aterioiden aikana, jol-
loin joku osallistujista lukee 

ääneen hengellistä kirjallisuut-
ta. Muina aikoina puhuminen 
oli luvallista, joskin myös yk-
sinäisyyden rauhaan hakeutu-
mista pidettiin mahdollisena ja 
suotavana.

Paavin Suomen 
vierailun vaikutus

Seuraava retriitti pidettiin jo sa-
mana vuonna, 29.-30.11.1989 
Rokualla; aiheena oli paavin 
virka. Jo edellisessä seminaa-
rissa oli esitetty toivomus, että 
seminaari laajennettaisiin kä-
sittämään myös katolinen hiip-
pakunta, ja aihekin valittiin 
sen mukaisesti. Aihe oli myös 
ajankohtainen, kun Paavi Jo-
hannes Paavali II oli vierail-
lut Suomessa saman vuoden 
kesäkuussa. Seminaaria johti 
siis kolme piispaa, kun metro-
poliitta Leon ja piispa Olavin 
rinnalla oli myös Helsingin 
katolinen piispa Paul Ver-
schuren.

Seuraava retriitti jouduttiin 
lykkäämään alkuperäisistä 
suunnitelmista hieman myö-
hemmäksi, ja se pidettiin 18.-
20.3.1992 Rokualla. Tämän 
seminaarin aiheena oli Paasto. 
Ekumeenisista retriiteistä alet-
tiin virallisesti käyttää nimitys-
tä Paastonajan ekumeeninen 
seminaari, kun arveltiin että 
varsinkin luterilaisissa seu-
rakunnissa pappien olisi hel-
pompi tällä nimikkeellä saada 
tapahtuma mukaan koulutus-
ohjelmiin. Tästä eteenpäin se-
minaarien historia jatkui hyvin 
säännöllisesti kahden vuoden 
välein. 

Vuoden 1994 seminaari pi-
dettiin 22.-24.3.1994 Roku-
alla; aiheena oli Kärsimyksen 
teologia. Seuraava seminaari 
pidettiin 13.-15.3.1996 Kar-
jalahden ekumeenisessa kes-
kuksessa Haapajärvellä. Ai-
heena oli Kuvan teologia, ja 
siitä alustivat professori Jouko 
Martikainen sekä isä Pentti 
Hakkarainen.   

Sanan, sielunhoidon ja 
tradition äärellä

Oulun ortodoksisessa hiip-
pakunnassa tapahtui piispan-
vaihdos, ja niinpä ortodoksista 
papistoa johti metropoliitta 
Ambrosius, kun kokoonnut-

tiin seuraavaan seminaariin. Se 
pidettiin 3.-5.2.1998 Rokualla. 
Seminaarin aiheena oli Juma-
lanpalveluksen teologia. Parin 
vuoden päästä oltiin taas kool-
la Rokualla, kun 22.-24.3.2000 
pidetyn seminaarin teemana 
oli Ihmiskuva ja sielunhoito.  
Luterilaisessa hiippakunnassa 
oli piispa vaihtunut vuoden-
vaihteessa, ja niinpä tässä se-
minaarissa oli mukana piispa 
Samuel Salmi. Seuraavaan 
seminaariin mennessä metro-
poliitta Ambrosius oli jo siirty-
nyt Helsingin metropoliitaksi, 
mutta hän tuli kuitenkin joh-
tamaan ortodoksista papistoa 
seminaariin, joka pidettiin 26.-
28.2.2002 Rokualla. Piispa 
Josef Wrobel osallistui myös 
seminaariin. Päivien teemana 
oli Kriisissä olevan ihmisen 
kohtaaminen.

Vuoden 2004 seminaari pi-
dettiin 9.-11.3. Rokualla. Ai-
heeksi oli valittu Kirkko ja 
hengellinen kasvu. Metropo-

liitta Panteleimon oli ensim-
mäistä kertaa seminaaria joh-
tamassa. Mukana olivat myös 
piispa Josef Wrobel ja piispa 
Samuel Salmi. Seuraava semi-
naari pidettiin 14.-16.3.2006, 
paikkana oli Kajaanin ev.-lut. 
seurakunnan leirikeskus Jou-
tenlampi. Aiheena oli Maria. 
Seminaarin johtivat Piispa Sa-
muel ja metropoliitta Pantelei-
mon, katolisen alustuksen piti 
yleisvikaari, monsignore Ma-
rino Trevisini.

Seuraava seminaari pidettiin 
19.-21.2.2008 Uuden-Valamon 
luostarissa. Aiheeksi oli valit-
tu Luostari- ja yhteisöelämä. 
Piispa Samuel ja Metropoliit-
ta Panteleimon johtivat semi-
naaria, katolisen alustuksen 
piti hiippakunnan kansleri isä 
Wieslaw Swiech.

Oulun hiippakuntien eku-
meenisten seminaarien perinne 
jatkui 23.-25.2.2010 Rokualla. 
Aiheena oli Kaste. Piispoista 

mukana olivat metropoliitta 
Panteleimon ja piispa Teemu 
Sippo. Piispa Samuel Salmi 
oli estynyt, hänen alustuksensa 
luki hiippakuntasihteeri Kari 
Tiirola.

Oulun hiippakuntien eku-
meenisten seminaarien histo-
rian tuorein seminaari pidettiin 
tämän vuoden kevättalvella 
28.2.-1.3.2012 Uuden-Vala-
mon luostarissa. Tapaamisen 
teemana oli Jumalan Sana li-
turgian ja julistuksen ankku-
rina. Alustuksista vastasivat 
Haapajärven kirkkoherra Kari 
Tiirola, Lapin matkapappi 
isä Rauno Pietarinen ja isä 
Donbosco Thomas katolises-
ta kirkosta. Viimeisenä semi-
naaripäivänä tutustuttiin Joen-
suussa Ortodoksiseen kulttuu-
rikeskukseen ja Itä-Suomen 
yliopiston Teologian osastoon.

Rovasti Veijo Koivula
Oulun evankelis-luterilaisten 

seurakuntien
keskusrekisterin johtaja

Pohjoisen hiljaista yhteyttä

Ekumeeniset retriitit eli paastonajan seminaarit 
Oulun hiippakunnissa 1987-2010

Kuvassa on vuoden 2012 ekumeenisen paastoseminaariin osallistujia. Edestä vasemmalta: khra 
Donbosco Oulun katolinen srk, rovasti Veijo Koivula Oulun ev.lut.rekisterinjohtaja, khra Antero 
Petsalo Kiuruveden ort.seurakunta, rovasti Rauno Pietarinen Lapin ort. matkapappi, khra An-
dreas Larikka Kajaanin ort.seurakunta.

Keskimmäinen rivi vas. nuorisotyönohjaaja Timo Ylitalo Taivalkosken ev.lut.srk, Pohjanmaan ort.
matkakanttori Marita Sjöberg, Lapin ort. matkakanttori Erkki Lumisalmi, kanttori Jenni Hakka-
rainen Vaasan ort.srk, khra Marko Patronen Oulun ort.srk, khra Viatcheslav Skopets Lapin ort.
srk.

Takarivi vas. khra Yrjö Haapala Keminmaan ev.lut.srk, kanttori Kai Tulehmo Lapin ort.srk, khra 
Tapani Ruotsalainen Iin ev.lut.srk, khra Tuomo Jukkola Lohtajan ev.lut.srk, rovasti Kauko Ivanoff 
Kajaanin ort.srk, maallikkoaktiivi Risto Hämeenkorpi Oulun kat.srk, hiippakuntadekaani Niilo 
Pesonen Oulun ev.lut. tuomiokapituli, Pohjanmaan ort. matkapappi Aleksej Sjöberg, rovasti Kau-
ko Makkonen Kiuruveden ort. seurakunta, rovasti Matti Porkka Oulun ort.srk, khra Kari Tiirola 
Haapajärven ev.lut.srk, hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist Oulun ev.lut.tuomiokapituli.

Kuvassa ei ole kaikkia seminaariin osallistujia. Osa karkasi paikalta ennen kuvauksen aloittamis-
ta.  Kuva: Johannes Mäntymäki
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Hiippakuntauutisia kuvina

Petsamon luostaria jälleenrakennetaan historialliselle paikalleen Petsamoon. 
Kirkko vihittäneen tänä vuonna. Kuva: Matti Hyvönen. 

Hiippakunnan piispa toimitti 11.3.2012, Ristinkumartamisen 
sunnuntaina, Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkossa 
jumalanpalveluksen. Liturgian aikana hän vihki seurakunnan 
kanslianhoitajan, Reijo Marjomaan lukijaksi. Samalla hän 
siunasi uudet luottamushenkilöt tehtäväänsä. Kuva: Raakel 
Marjomaa. 

Oulun seurakunnan valitsemat luottamusmiehet siunattiin sunnuntaina 22.1.2012 liturgian 
yhteydessä tehtäväänsä. Kuva: Johannes Mäntymäki.

Ortodoksisuuden sunnuntaina 26.2.2012 isä Andreas Petsalo 
toimitti rukoushetki liturgian jälkeen Nivalan Karvoskylällä, 
Kristuksen kirkastumisen kirkossa. Oikealla ponomarina Jarmo 
Pylkkönen. Kuva:  Katja Mikhailova.

Sunnuntai 22.1.2012  Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö järjesti toimintansa tukemiseen 
klassisen musiikin konsertin. Kuvassa pianoa soittaa Kiril Kozlovsky ja laulaja on Terttu Iso-Oja. 
Mukana oli myös klarinetisti  Markus Kaarto. Illan ohjelma koostui Franz Schubertin ja Robert 
Schumannin sävellyksistä. Harvinaislaatuinen konsertti sai kuulijoiltaan runsaasti kiitosta. Kuva: 
Johannes Mäntymäki. 
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Oulun seurakunnan senioreiden virkistystapahtuma järjestettiin Kemissä 12.-14.3.2012. Ryhmäkuva Kemin lumilinnan ekumeenisesta kappelista. Kuva: Petri Aho

Oulun ortodoksisen seurakunnan papit ja kanttorit Uuden Valamon luostarissa 28.2.2012. Metropoliitta Panteleimonin molemmin puolin on seurakuntien kanttoreita. 
Oikealta: Helena Matsi ja Laura Aho Oulusta, Jenni Hakkarainen Vaasasta ja Pohjanmaan matkakanttori Marita Sjöberg.
Keskimmäinen rivi oikealta, Oulun papit: rovasti Matti Porkka, kirkkoherra Marko Patronen, toinen pappi Lars Ahlbäck. Lapin kanttori Kai Tulehmo ja Lapin 
matkakanttori Erkki Lumisalmi. Kiuruveden kirkkoherra Antero Petsalo, Kajaanin toinen pappi Kauko Ivanoff, sekä Lapin kirkkoherra Viatcheslav Skopets. 
Ylärivi oikealta: rovasti Kauko Makkonen, Vaasan kirkkoherra Matti Wallgrèn, Pohjanmaan matkapappi Aleksej Sjöberg ja Kajaanin kirkkoherra Andreas Larikka. 
Kuva: Johannes Mäntymäki.
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Seurakuntien toimintakalenteri

OULUN 
SEURAKUNTA

Oulun ortodoksinen 
seurakunta, Torikatu 74, 
90120 Oulu, 
p. 044 511 5741, 
sähköposti: oulu@ort.fi 
Kirkkoherranvirasto 
avoinna arkisin klo 9-12, 
044 511 5741. 

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

kirkkoherra Marko Patro-
nen, p. 044 5115 742
2. pappi Lars Ahlbäck, 
p. 044 5115 746
kanttori Laura Aho, 
p. 044 5115 743
2. kanttori Helena Matsi, 
p. 044 5115 748
nuoriso- ja diakoniatyönte-
kijä Petri Aho, 
p. 044 5115 5744
katedraalin isännöitsijä 
Kari Vasko, 
p. 044 5115 745

OULU

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

La 31.3. klo 10 liturgia, 
Lasaruksen lauantai
La 31.3. klo 18 vigilia, vir-
povitsojen siunaus
Su 1.4. klo 10 liturgia, pal-
musunnuntai
Ke 4.4. klo 18 yleinen sai-
raanvoitelu
To 5.4. klo 18 ehtoopalve-
lus ja liturgia, ehtoollisen 
asettamisen muisto
Pe 6.4. klo 9 aamupalvelus, 
12 kärsimysevankeliumia
Pe 6.4. klo 13 suuri ehtoo-
palvelus
Pe 6.4. klo 18 suuren lau-
antain aamupalvelus ja 
ristisaatto
La 7.4. klo 9 suuren lau-
antain ehtoopalvelus ja 

liturgia
La 7.4. klo 23.30 puoliyö-
palvelus
La 7.4. klo 24 ristisaatto ja 
aamupalvelus
Su 8.4. klo 1 liturgia, Kris-
tuksen ylösnousemus, Her-
ran pääsiäinen
Su 8.4. klo 16 suuri ehtoo-
palvelus
Ma 9.4. klo 10 liturgia, las-
ten pääsiäinen
Ke 11.4. klo 18 suuri eh-
toopalvelus
la 14.4. klo 18 vigilia
Su 15.4. klo 10 liturgia
ke 18.4. klo 18 ehtoopal-
velus
La 21.4. klo 18 vigilia
Su 22.4. klo 10 liturgia 
Ke 25.4. klo 18 ehtoopal-
velus
La 28.4. klo 18 vigilia
Su 29.4. klo 10 liturgia
Ke 2.5. klo 9 liturgia ja pie-
ni vedenpyhitys, pääsiäisen 
keskijuhla
Ke 2.5. klo 18 ehtoopalve-
lus
La 5.5. klo 18 ehtoopalve-
lus, arkkipiispa Leo
Su 6.5. klo 10 liturgia, ark-
kipiispa Leo
Ke 9.5. klo 9 liturgia, p. 
Nikolaoksen päivä
Ke 9.5. klo 18 ehtoopalve-
lus
La 12.5. klo 18 vigilia
Su 13.5. klo 10 liturgia
Ke 16.5. klo 9 liturgia, pää-
siäisen päätösjuhla
Ke 16.5. klo 18 vigilia
To 17.5. klo 10 liturgia, 
Kristuksen taivaaseen astu-
minen
Su 20.5. klo 10 liturgia
Ke 23.5. klo 18 ehtoopal-
velus
Pe 25.5. klo 18 muistopal-
velus, Oulujoen hautaus-
maa
La 26.5. klo 18 vigilia, 
metropoliitta Panteleimon
Su 27.5. klo 9.30 vedenpy-
hitys ja liturgia, metropo-
liitta Panteleimon, helluntai 
Ma 28.5. klo 9 liturgia, Py-
hän Hengen päivä

MUHOS

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

Ti 3.4. klo 18 ennen pyhi-
tettyjen lahjojen liturgia
la 19.5. klo 18 suuri ehtoo-
palvelus
su 20.5. klo 10 liturgia

HAUKIPUTAAN 
MARTINNIEMI

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

ma 2.4. ennen pyhitettyjen 
lahjojen liturgia
La 5.5. klo 9 liturgia

KEMI

Johannes Kastajan 
kirkko
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6058

La 31.3. klo 18 vigilia, vir-
povitsojen siunaus
Su 1.4. klo 10 liturgia, pal-
musunnuntai
Ke 4.4. klo 18 yleinen sai-
raanvoitelu
To 5.4. klo 18 suuri ehtoo-
palvelus ja liturgia, ehtool-
lisen asettamisen muisto
Pe 6.4. klo 13 suuri ehtoo-
palvelus
Pe 6.4. klo 18 suuren lau-
antain aamupalvelus ja 
ristisaatto
La 7.4. klo 23.30 puoliyö-
palvelus
La 7.4. klo 24 ristisaatto ja 
aamupalvelus
Su 8.4. klo 1 liturgia, Kris-
tuksen ylösnousemus, Her-
ran pääsiäinen
su 6.5. klo 14 akatistos
la 12.5. klo 18 vigilia
su 13.5. klo 10 liturgia 
La 26.5. klo 9 yleinen pani-
hida (sielujen lauantai)

TORNIO

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

La 31.3. klo 10 liturgia, 
Lasaruksen lauantai

Pe 6.4. klo 9 aamupalvelus, 
12 kärsimysevankeliumia
La 7.4. klo 9 suuri ehtoo-
palvelus ja liturgia
la 5.5. klo 18 vigilia
su 6.5. klo 10 liturgia
su 13.5. klo 14 akatistos
ke 16.5. klo 18 vigilia
to 17.5. klo 10 liturgia, 
Herran taivaaseen astumi-
nen, helatorstai
La 2.6. klo 18 vigilia
Su 3.6. klo 10 liturgia

VIHANTI

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

Ma 2.4. klo 17 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia
Pe 6.4. klo 13 ehtoopalve-
lus, suuri perjantai
La 12.5. klo 10 liturgia ja 
vedenpyhitys

RAAHE

Jumalansynnyttäjän 
temppeliinkäymisen 
rukoushuone
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08-223 8316

Ti 3.4. klo 17 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia
Pe 6.4. klo 17 Aamupalve-
lus
Su 15.4. klo 10 liturgia

KUUSAMO

Ev. lut. seurakuntatalon 
takkahuone
(kirkon lähellä)

La 21.4. klo 11 liturgia

Niin monta kuin teitä on 
Kristukseen kastettu

Lucas Alexander Agava, 
Oulu
Eelis Santeri Salonen, 
Utajärvi

Herra vihi heidät kunni-
alla ja jaloudella

Reijo Kalervo Einari 
Kinnunen ja Anna Helena 
Hynninen, Oulu
Mika Antero Koskela ja 

Katja Maria Peltonen, 
Tornio
Timo Juhani Perhovaara ja 
Natalia Perhovaara, Kemi
Petri Mikael Siromaa ja 
Maarit Hannele Niemelä, 
Kuusamo
Tuomo Olavi Mathlin ja 
Sanna Leena Hoikkala, 
Kempele

Ikuinen muisto

Olavi Johannes 
Dianoff 65 v. 
Eudokia Hintikka 90 v. 
Haukipudas
Klaudia Homila 91 v. 
Muhos
Aleksanteri Karvali 84 v. 
Siikalatva
Vladimir Kavasvuo 86 v. 
Kemi
Raili Orvokki Kiviharju 62 
v. Kemi
Viktor Klytseroff 82 v. 
Juuso-Emil Filippus Krä-
kin, 20 v. Tornio
Sylvi Mustikka 75 v. Uta-
järvi
Yrjö Erkki Myllyselkä 
70 v. Muhos
Vasili Onniselkä 86 v. 
Muhos
Jorma Olavi Johannes Rii-
konen 72 v. Kemi

Tervetuloa seurakuntaan

Joonas Benjami Hiljanen, 
Oulu
Helena Tuulikki Kataja-
maa, Tornio
Aki Johan Kossi, Oulu
Heikki Pentti Kullervo 
Kukkonen, Oulu
Maire Kristiina Kuusisto, 
Tornio
Irja Tuulikki Laissaoui, 
Utajärvi
Arto Johannes Miinin, 
Oulainen
Minnamaria Paavilainen, 
Oulu
Nicolaos Panagopoulos, 
Oulu
Misca Tapani Pirinen, 
Kemi
Helena ja Hilkka Sinikka 
Rovio, Utajärvi
Terttu Annikki Sandholm-
Tapio, Kempele
Otto Egor Selehov, Oulu
Marjatta Sinisalo, Siikajoki
Niina Maarit Sirkka, Oulu
Jussi Antero Sumiloff, 
Oulu
Päivi Hannele ja Raisa Ka-
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KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

Seurakuntien toimintakalenteri

KAJAANIN 
SEURAKUNTA

tariina Tuuttila, Tyrnävä
Saul Jegor Andrei Viirimaa, 
Kempele
Sami Hannes Tapio Väyry-
nen, Muhos

Väinämöisenkatu 29, 
87100 Kajaani

Kirkkoherranvirasto on 
avoinna 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 keskusrekis-
teri@ort.fi 
Ajantasaisia uutisia, tapah-
tumia ja ilmoituksia voi 
seurata seurakunnan koti-
sivuilla osoitteessa www.
ort.fi /kajaani Olemme nyt 
myös facebookissa

Kirkkoherra Andreas La-
rikka p. (08) 633 0310 tai 
045 116 7766
Rovasti Kauko Ivanoff p. 
0400 275 111
Kanttorin tehtävien hoitaja 
Hannakaisa Mönttinen p. 
045 873 6889 
Kanslianhoitaja Reijo Mar-
jomaa p.(08) 633 030 tai 
040 848 5380

KAJAANI 

Kristuksen kirkastumisen 
kirkko
Kirkkokatu 17
Isännöitsijä 
Markku Mustonen 
p.0503847222

La 31.3. klo 18 vigilia
Su 1.4. klo 10 liturgia
Ke 4.4. klo 10 paastolitur-
gia, metropoliitta Pantelei-
mon
To 5.4. klo 18 liturgia
Pe 6.4. klo 9 aamupalvelus
Pe 6.4. klo 13 ehtoopalve-
lus
Pe 6.4. klo 18 aamupalve-
lus
La 7.4. klo 10 liturgia
La 7.4. klo 23.30 puoliyön-

palvelus, ristisaatto, aamu-
palvelus ja liturgia
Ma 9.4. klo 10 liturgia ja 
ristisaatto
La 5.5. klo 18 vigilia
Su 6.5. klo 10 liturgia
Su 13.5. klo 10 liturgia
La 26.5. klo 18 vigilia
Su 27.5. klo 10 liturgia

SOTKAMO 

Jumalansynnyttäjän suo-
jeluksen kirkko
Rauhantie 13 
Isännöitsijä 
Vappu Korhonen
p. (08) 6661811

La 14.4. klo 18 vigilia
Su 15.4. klo 10 liturgia
La 19.5. klo 18 vigilia
Su 20.5. klo 10 liturgia

KUHMO

Karjalan valistajien 
kirkko
Koulukatu 47
Isännöitsijä 
Martti Palviainen
p. 040 7266352

La 31.3. klo 18 ehtoopal-
velus
To 5.4. klo 18 liturgia
Pe 6.4. klo 14 ehtoopalve-
lus
La 14.4. klo 18 ehtoopal-
velus
Su 15.4. klo 10 liturgia
La 28.4. klo 18 ehtoopal-
velus
Su 29.4. klo 10 liturgia, 
metropoliitta Panteleimon
La 5.5. klo 18 ehtoopalve-
lus
La 12.5. klo 18 ehtoopal-
velus
Su 13.5. klo 10 liturgia
La 19.5. klo 18 ehtoopal-
velus
La 26.5. klo 18 ehtoopal-
velus
Su 27.5. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

Pyhän ristin rukoushuone
Keskuskatu 1 
Isännöitsijä Matti Vainio 
puh. 050 4622129

Su 22.4. klo 10 liturgia
Su 20.5. klo 10 liturgia

Pyhän Nikolaoksen 
rukoushuone
Kuivajärventie 196 
KUIVAJÄRVI
Isännöitsijä Jyrki Huovinen 
p. 0400 284711

Su 1.4. klo 10 liturgia
Su 6.5. klo 10 liturgia

Kristukseen kastettu
Sara Eliisa Lämpsä
Elsa Sylvi Sinaida Karppi-
nen
Alisa Maria Sofi a Rakutina
Moona-Sofi a Susanna Pat-
rikainen
Henrika Carmen Josefi na 
Hyvärinen
Alina Aurora Alexandra 
Sumiloff

Tervetuloa seurakuntaan
Aira Karhapää
Petri Samuli Niskanen
Eva Eremina

Ikuinen muisto
Taisto Johannes Kärki 64 v.
Helmi Tikkunen 87 v.
Klaudia Levy 91 v.
Toini Elisabet Peksujeff 76 
v.
Raili Kaarina Westerinen 
56 v.
Matti Lipponen 73 v.
Paavo Miinin 77 v.
Johannes Jouko Sorsa 82 v.
Toivo Martti Ohvanainen 
77 v.
Yrjö Koivu 89 v.
Aino Elvi Karjalainen 79 v.
Eero Vilho Aleksi Olshin 
47 v.
Aleksanteri Makkonen 86 
v.
Helmi Lauronen 88 v.
Tero Karhunen 80 v.

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

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

Isä Anteron sielunhoitotun-
nit kirkossa keskiviikkoisin 
klo 11 - 13.

Seurakuntaan muuttanut 
pappi, rovasti Kauko Mak-
konen, Ylilestintie 346, 
85900 REISJÄRVI.
Gsm 040 967 5505, e-mail: 
kauko.makkonen@ort.fi 

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

Seurakunnan kotisivut löy-
tyvät osoitteesta www.ort.
fi /fi /kiuruvesi

KIURUVESI

Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Niemistenkatu 6
Isännöitsijä 
Aune Lipitsäinen
puh. 050 919 5973

Ke 28.3. klo 16 Katumuk-
sen sakramentti, klo 17 
Sairaanvoitelun sakrament-
ti ja klo 18 Ennen pyhitet-
tyjen lahjain liturgia
La 31.3. klo 18 Juhlavigi-
lia, virboi, virpovitsojen 
siunaus
Su 1.4. klo 10 Liturgia, 
palvelukset toim. MP Pan-
teleimon, seurakunnan 

luottamushenkilöiden siu-
naus tehtäviinsä, Herran 
ratsastus Jerusalemiin, pal-
musunnuntai, 
To 5.4. klo 18 Suuren 
torstain ehtoopalvelus ja 
liturgia, Pyhän ehtoollisen 
asettamisen muisto
Pe 6.4. klo 15 Suuri ehtoo-
palvelus, Suuri Perjantai, 
Hautauskuva kannetaan 
keskelle kirkkoa, Kristuk-
sen ristiltä oton muisto, klo 
18 Aamupalvelus, Kristuk-
sen hautauspalvelu. Kris-
tuksen hautauskuva kanne-
taan kirkon ympäri.
La 7.4. klo 10 Ehtoopalve-
lus ja liturgia, Suuri lauan-
tai
La 7.4. klo 23.30 Puoli-
yönpalvelus, kirkon kierto 
ristisaatossa, aamupalvelus 
ja liturgia, pääsiäisyö, pal-
velusten jälkeen pääsiäisen 
pasha kahvitarjoilu srk-
salissa. Tervetuloa!

KRISTUS NOUSI KUOL-
LEISTA! – TOTISESTI 
NOUSI!

Su 8.4. klo 16 Pääsiäisen 
suuri ehtoopalvelus
Ke 11.4. klo 9 Aamupal-
velus ja liturgia, kirkon 
kiertäminen ristisaatossa, 
lasten pääsiäinen, koulu-
laisjumalanpalvelus, kaikki 
seurakuntalaiset ovat terve-
tulleita palveluksiin
Su 29.4. klo 10 Liturgia
Su 13.5. klo 10 Liturgia 
ja äitienpäivän rukouspal-
velus, kirkkokahvit srk-
salissa
Ke 16.5. klo 18 Juhlavigilia
To 17.5. klo 10 Liturgia, 
Herran taivaaseen astumi-
nen, Helatorstai
La 26.5. klo 18 Juhlavigilia
Su 27.5. klo 10 Liturgia, 
Pyhän Kolminaisuuden päi-
vä, Helluntai

Muut tilaisuudet

Ti 27.3. klo 17:30 Kiuruve-
den tiistaiseura srk-salissa, 
virpovitsojen tekoa
To 29.3. klo 17 Ikonipiiri 
ikonimaalaushuoneessa 
ja tuohuskerho lapsille ja 
nuorille srk-salissa
To 12.4. klo 17 Ikonipiiri 
ikonimaalaushuoneessa 
ja tuohuskerho lapsille ja 
nuorille srk-salissa.
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VAASAN 
SEURAKUNTA

Seurakuntien toimintakalenteri
Ti 17.4. klo 17:30 Kiuruve-
den tiistaiseura srk-salissa
Ke 18.4. klo 17:30 Orto-
doksiapiiri
To 19.4. klo 17 Ikonipiiri 
ikoimaalaushuoneessa
To 26.4. klo 17 Ikonipiiri 
ikonimaalaushuoneessa 
ja tuohuskerho lapsille ja 
nuorille srk-salissa.

KARVOSKYLÄ
Pyhän Kristuksen 
kirkastumisen kirkko
Jokikyläntie 7
Isännöitsijä 
Jarmo Pylkkönen
040 5706 936

Ke 4.4. klo 18 Ennen py-
hitettyjen lahjain liturgia, 
suuri keskiviikko
La 7.4. klo 23.30 Puo-
liyönpalvelus, kirkon 
kiertäminen ristisaatossa, 
aamupalvelus ja liturgia, 
Pääsiäisyön juhlakahvitar-
joilu, KRISTUS NOUSI 
KUOLLEISTA! – TOTI-
SESTI NOUSI!
Su 15.4. klo 10 Liturgia
La 28.4. klo17 Ehtoopal-
velus
Su 27.5. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet

Ti 24.4. klo 18 Kalajoki-
laakson tiistaiseura Karvos-
kylän kirkossa
La 28.4. klo 15 Samovaa-
rikerho ja klo 17 Ehtoopal-
velus
La 19.5. klo 15 Samovaa-
rikerho

PYHÄSALMI

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

Pe 30.3. klo 17 Katumuk-
sen sakramentti ja klo 18 
Ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgia
Pe 6.4. klo 10 12 Kärsi-
mysevankeliumia, Suuri 
perjantai
Ti 17.4. klo 10 Liturgia, 
vainajien muistelupäivä, 
lounaalliset, palveluksen 

jälkeen ruokailu Verkko-
rannassa ja muistopalve-
luksia ja litanioita hautaus-
maalla, kaikki seurakunnan 
tiistaiseurat, seurakuntalai-
set ja ystävät ovat tervetul-
leita palveluksiin muistele-
maan omaisiaan.
La 5.5. klo 18 Vigilia
Su 20.5. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet

Ti 17.4. klo 10 Vainaji-
en muisto, lounaalliset, 
ruokailu Verkkorannassa, 
muistopalveluksia hau-
tausmaalla ja Pyhäjärven 
tiistaiseura
La 21.4. klo 10 Lastenker-
ho nuokkarin tiloissa, Ase-
matie 4, ohjaajana Tatiana 
Trifonova
La 12.5. klo 10 Lastenker-
ho nuokkarin tiloissa, Ase-
matie 4, ohjaajana Tatiana 
Trifonova

KYTÖKYLÄ

Jumaläidin syntymän 
rukoushuone
Kytökyläntie 724
Isännöitsijä Pekka Hytönen 
044 545 4100

Ti 3.4. klo 17:30 Katumuk-
sen sakramentti ja klo 18 
Ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgia
Ma 9.4. klo 10 Aamupalve-
lus ja liturgia, II pääsiäis-
päivä
Ma 28.5. klo 10 Liturgia, II 
helluntaipäivä

Muut tilaisuudet

Kristukseen kastetut

Johannes Lauri Sakari 
Ruhkala, Ylivieska

Ikuinen muisto

Tyyne Vähäaho, 89 v, Ni-
vala
Veli Juhani Pöppönen, 60 
v, Pyhäsalmi
Maire Hanneli Koski, 59 v, 
Kärsämäki
Jalmari Manu, 86 v, Kiu-
ruvesi
Sylvi Pesonen, 85 v, Pyhä-
salmi
Väinö Surkka, 84 v, Kiu-
ruvesi

Harri Piiroinen, 76 v, Kar-
voskylä

Tuohuskerho

Lapsille ja nuorille, ko-
koontuu Kiuruvedellä 
kirkon seurakuntasalissa 
joka toinen torstai klo 17. 
Tuohuskerhoa ohjaa Outi 
Petsalo.

Ikonipiiri
Kansalaisopiston ikonipii-
ri kokoontuu joka toinen 
torstai klo 17  ikonimaa-
laushuoneessa kirkon ylä-
kerrassa. Tervetuloa uudet 
maalarit mukaan toimin-
taan.

SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ 
LEHTI. Tulemme vähen-
tämään ilmoittelua paikal-
lislehdissä. Vain muutok-
sista ilmoitetaan.

Vaasan ortodoksinen 
seurakunta, 
Koulukatu 45, 65100 Vaasa, 
puh. 0206 100 495, 
fax (06) 312 4063, 
sähköposti: vaasa@ort.fi 

Kanslia avoinna keskiviikkoi-
sin klo 13-16 ( juhlapäivinä 
suljettu).

Kirkkoherra Matti Wallgrén, 
puh. 0206 100 499, sähköpos-
ti: matti.wallgren@ort.fi 
Kanttori Jenni Hakkarainen, 
puh. 0206 100 497, sähköpos-
ti: jenni.hakkarainen@ort.fi 
Matkapappi Aleksej Sjöberg, 
puh. 0400 761 718.

Virkatodistukset kirkon 
keskusrekisteristä ma-pe klo 
9-15, puh. 0206 100 203, 
faksi 0206 100 202, 
sähköposti: keskusrekisteri@
ort.fi 

VAASA

Vaasan Pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Kasarmintori
Vaasa 
isännöitsijä Kari Leino 
puh 040 874 4240

Suuri viikko ja Herran 
pääsiäinen  
Ma 2.4. klo 9.00  S. maa-
nantain aamupalvelus
Ti 3.4. klo 9.00    S. tiistain 
aamupalvelus
Ke 4.4. klo 9.00   S. keski-
viikon aamupalvelus
Ke 4.4. klo 18.00  Yleinen 
sairaanvoitelu 
To 5.4. klo 9.00  S. torstain 
aamupalvelus
To 5.4. klo 18.00    S. tors-
tain ehtoopalvelus ja litur-
gia 
Pe 6.4. klo 9.00  S. per-
jantain aamupalvelus ja 12 
kärsimysevankeliumia
Pe 6.4. klo 14.00  S. perjan-
tain ehtoopalvelus ja Kris-
tuksen hautakuvan esiin-
kantaminen
Pe 6.4. klo 17.00  S. lauan-
tain aamupalvelus ja Kris-
tuksen hautauspalvelus
La 7.4. klo 10.00  S. lauan-
tain ehtoopalvelus ja litur-
gia 
La 7.4. klo 23.30  Puoliyön-
palvelus, ristisaatto, aamu-
palvelus ja liturgia 
Herran pääsiäinen Palve-
luksen toimittaa KP Oulun 
metropoliitta Panteleimon 
ja papisto. HUOM! Lähetys 
televisioidaan.

Ma 9.4.klo 10.00  Liturgia 
ja ristisaatto, lasten pääsiäi-
nen
Ti 10.4. klo 10.00  Liturgia 
ja ristisaatto
Ke 18.4. klo 18.00 Ehtoo-
palvelus
Ke 25.4. klo 18.00 Ehtoo-
palvelus
Ke 2.5. klo 18.00 Ehtoopal-
velus
La 5.5 klo 18.00 Vigilia
Su 6.5. klo 10.00 Liturgia, 
ristisaatto, vedenpyhitys. 
Temppelijuhla. 
Ke 16.5. klo 18.00 Vigilia
To 17.5. klo 10.00 Liturgia, 
Kristuksen taivaaseen astu-
misen juhla
Su 27.5. klo 10.00 Liturgia 
ja polvirukoukset, Hellun-
tai. 

KOKKOLA

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

To 5.4. klo 9.00  Suuren 
torstain ehtoopalvelus ja li-
turgia
To 5.4. klo 18.00 Suuren 
perjantain aamupalvelus, 
XII kärsimysevankeliumia
Ke 11.4 klo 10.00 Liturgia 
Ti 17.4. klo 17.30 Ehtoo-
palvelus (maallikko)
Ti 24.4. klo 17.30 Ehtoo-
palvelus (maallikko)
Ti 8.5. klo 17.30 Ehtoopal-
velus (maallikko)
Ti 15.5. klo 17.30 Ehtoo-
palvelus (maallikko)
Ti 22.5. klo 17.30 Ehtoo-
palvelus (maallikko)

PIETARSAARI

Pyhän profeetta Elian ja
pyhän Annan 
rukoushuone
Narsinkatu 2

Ke 4.4. klo 17.00 Ennenpy-
hitettyjen lahjain liturgia
La 7.4. klo 9.00  Suuren 
lauantain Ehtoopalvelus ja 
liturgia
Ma 9.4. klo 9.30 Aamupal-
velus ja liturgia
Su 22.4. klo 10.00 Hetki-
palvelus
Su 6.5. klo 10.00 Hetkipal-
velus
Su 13.5. klo 10.00 Liturgia

LAPUA

Pyhittäjä Serafi m 
Sarovilaisen rukoushuone
Koulukatu 7

Su 29.4. klo 10.00 Liturgia
Su 20.5. klo 10.00 Liturgia

LAPVÄÄRTTI

Poranderin kotitsasouna 
Peruksentie 247

Ma 9.4. klo 17.00  Pääsiäi-
sen rukoushetki
Ma 21.5. klo 18.00 Luoma-
kunnan akatistos 
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Lapin ortodoksinen 
seurakunta, 
Ounasvaarantie 16, 
96400 Rovaniemi. 
Puh. (016) 312 361
Sähköposti: lappi@ort.fi 
Kanslia avoinna keskiviikkoi-
sin  klo 10-13
Kanslian puhelinpäivystys 
ma-pe klo 9-15
Virkatodistustilaukset kirkon 
keskusrekisteristä ma-pe klo 
9-15 puh. 0206 100 203 tai
sähköpostitse:
keskusrekisteri@ort.fi 

Kirkkoherra Viatcheslav 
(Slava) Skopets,
puh. 0400 178 744
Kanttori Kai Tulehmo,
puh. 044 358 1775
Matkapappi 
Rauno Pietarinen,
puh. 050 309 9120
Matkakanttori 
Erkki Lumisalmi,
puh. 0400 396 326
Uskonnonopettaja 
Olli Koskela,
puh.044 010 2844

ROVANIEMI

Pyhän Apostoli 
Andreaksen kirkko
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä 
Laura Katriina Aura
puh. 040 7597029

Ti 27.3. klo 18 Ehtoopal-
velus, ekumeeninen risti-
saatto
La 31.3. klo 18 Vigilia, vir-
povitsojen siunaaminen
Su 1.4. klo 10 Liturgia, pal-
musunnuntai
Ti 3.4. klo 18 Ennen pyhi-

tettyjen lahjain liturgia
Ke 4.4. klo 18 Yleinen sai-
raanvoitelu
To 5.4. klo 18 Ehtoopalve-
lus ja liturgia, ehtoollisen 
asettaminen
Pe 6.4. klo 9 Aamupalve-
lus, 12 kärsimysevankeli-
umia
 klo 14 Ehtoopalvelus, 
Kristuksen hautakuvan 
esiin kantaminen
 klo 18 Aamupalvelus, 
Kristuksen hautaamisen 
muisto
La 7.4 klo 10 Ehtoopalvelus 
ja liturgia
 klo 23.30 Puoliyöpalvelus, 
aamupalvelus ja liturgia, 
Herran     pääsiäinen
Ma 9.4. klo 10 Aamupalve-
lus ja liturgia, lasten pääsi-
äinen
Ke 11.4. klo 10 Liturgia, 
koululaispalvelus
La 14.4. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Su 15.4. klo 10 Hetkipalve-
lus
La 21.4. klo 18 Ehtoopalve-
lus, toimittaa metropoliitta 
Panteleimon
Su 22.4. klo 10 Liturgia, 
toimittaa metropoliitta Pan-
teleimon
La 28.4. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Su 29.4. klo 10 Hetkipalve-
lus
La 5.5. klo 18 Vigilia
Su 6.5. klo 10 Liturgia
La 12.5. klo 18 Vigilia
Su 13.5. klo 10 Liturgia
Ke 16.5. klo 18 Vigilia
To 17.5. klo 10 Liturgia, he-
latorstai
La 19.5. klo 18 Vigilia
Su 20.5. klo 10 Liturgia

IVALO

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

2.4. Ma klo 18 paastolitur-
gia (Suuri maanantai)
3.4. Ti klo 9 aamupalvelus 
(Suuri tiistai)
4.4. Ke klo 9 aamupalvelus 
(Suuri keskiviikko)
5.4. To klo 9 aamupalvelus 
(Suuri torstai)
6.4. Pe klo 18.30 ehtoopal-
velus (Kristuksen hautaku-

van esiin kantaminen)
7.4. La klo 9 aamupalvelus 
(Kristuksen hautaamispal-
velus)
- klo 23.30 puoliyöpalve-
lus, aamupalvelus ja li-
turgia. Pyhä Pääsiäinen.
12.4. To klo 10 liturgia 
(koululaiset)
19.5. La klo 18 vigilia
20.5. Su klo 10 liturgia

Männikön vanhainkoti,
Ivalo

21.4. La klo 10 liturgia
28.5. Ma klo 10 liturgia 
(Pyhän Hengen päivä)

NELLIM

Pyhän Kolminaisuuden ja 
pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen kirkko
Siikajärventie 64
Isännöitsijä Tauno Haltta
puh. 040 770 5148   

1.4. Su Liturgia klo 10, 
Palmusunnuntai
4.4. Ke klo 18 Paastolitur-
gia (Suuri keskiviikko)
7.4. La klo 14 ehtoopalve-
lus ja liturgia (Suuri lauan-
tai)

26.5. La klo 18 Suuri eh-
toopalvelus (Helluntai, 
praasniekka)
27.5. klo 10 liturgia ja 
vedenpyhitys (Helluntai, 
praasniekka)

SEVETTIJÄRVI

Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen kirkko
Isännöitsijä 
Jaakko Porsanger
puh. 045 132 6056

5.4. To klo 18 ehtoopalve-
lus ja liturgia (Kiirastorstai, 
Ehtoollisen asettamisen 
muisto)
6.4. Pe klo 9 aamupalvelus 
(Suuri perjantai, 12 kärsi-
mysevankeliumia)
9.4. klo 9 aamupalvelus ja 
klo 10 liturgia (II Pääsiäis-
päivä)
16.5. Ke klo 18 vigilia (He-
latorstain aatto)
17.5. To klo 10 liturgia 
(Helatorstai)

KEVÄJÄRVI

Ma 9.4.  klo 17 ehtoopalve-
lus (II Pääsiäispäivä)

LAPIN 
SEURAKUNTA

Seurakuntien toimintakalenteri
KAUHAJOKI

Ev.lut. seurakunnan 
virastotalon kokoushuone

Su 15.4. klo 10.00 Liturgia, 
Tuomaan sunnuntai

Ikuinen muisto

Mäki-Valtari Ida, 94v., Sei-
näjoki
Allinen Mikko, 75v., Kau-
hava
Makkonen Inkeri, 77v., 
Kauhava
Kuisti Laina, 85v., Lapua

Kristukseen kastetut
Kuuru Aleksi Nikolai, Sei-
näjoki
Jyrkönen Aino Sofi a, Seinä-
joki
Vuorenmaa Sanja Helvi
Annele, Laihia
Rannanpää Elis Aleksi,
 Vaasa
Takala Juhani Matias, Ilma-
joki
Yudin Aleksei
Yudin Anzelika
Yudin Arthur, Kokkola

Tervetuloa seurakuntaan:
Suomi Anna, Kokkola
Toroskainen Jenna, Seinä-
joki
Lindfors Niklas, Vaasa
Yudina Veronika,  Kokkola
Kivistö Pirkko, Kokkola
Storsved Alexander ja Ta-
tiana, Vaasa
Shalguev Vladimir, Kokko-
la
Sudakova Julia, Kokkola
Weldemichael Azeb
Kahsay, Vaasa
Hunde Abara Dibaba, Vaa-
sa
Tesfay Askalu Gebrehiwet, 
Vaasa
Murum Niamin Asres, Vaa-
sa
Gidey Asres Murus, Vaasa

Herra, vihi heidät kunni-
alla ja jaloudella

Katja Lösönen ja Mikko 
Lehtimäki, Vaasa

Tervetuloa seurakuntaan:
Suomi Anna, Kokkola
Toroskainen Jenna, Seinä-
joki
Lindfors Niklas, Vaasa
Yudin Aleksej ja Artur, 
Yudina Anzelika, Kokkola

Kivistö Pirkko, Kokkola
Storsved Alexander ja Ta-
tiana, Vaasa
Shalguev Vladimir, Kokko-
la
Sudakova Julia, Kokkola
Weldemichael Azeb
Kahsay, Vaasa
Hunde Abara Dibaba, Vaa-
sa

Jumalanpalvelus Vihannissa. Kuva: Johannes Mäntymäki.
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Kerhoja, kuoroja,tiistaiseuroja ym. 
Oulun hiippakunnassa

Oulun ortodoksinen
seurakunta

Äiti-lapsikerho
Seurakunnan äiti-lapsiker-
ho kokoontuu joka torstai 
12.1.2012 alkaen klo 10–12  
Kerho on tarkoitettu 0-3v. 
vauvoille ja lapsille sekä 
heidän vanhemmilleen. 
Kerhossa jutellaan mukavia, 
lauleskellaan ja leikitään.
Kerhon alussa on pieni har-
taushetki, jonka jälkeen on 
tarjolla kahvia/teetä sekä 
leipää ja keksiä.
Omia eväitä voi ottaa mu-
kaan.
Tervetuloa!

Kirkkokerho
On tarkoitettu 3-8v. lapsil-
le ja se kokoontuu sunnun-
taisin liturgian aikana klo 
10–10.45, 8.1.2012 alkaen. 
Kerhon jälkeen lapset voi-
vat osallistua vanhempiensa 
kanssa yhdessä pyhään eh-
toolliseen kirkossa.
 
Nuortenkerho
Seurakunnan nuortenker-
ho on tarkoitettu 13.-18v. 
ja se kokoontuu torstaisin 
klo 17.30–19.30 12.1.2011 
alkaen. Kerhossa keskustel-
laan, pelaillaan ja tehdään 
mukavia asioita yhdessä.
Kaikki kerhot kokoontu-
vat seurakuntakeskuksessa 
(Torikatu 74), ellei toisin 
mainita. 

Perinteiset virpovitsojen 
valmistustalkoot
Virpovitsojen askartelua 
seurakuntakeskuksessa 
(Torikatu 74) la 31.3 klo 
11–13.

Lasten pääsiäinen seura-
kuntakeskuksessa
9.4.2012
Lasten pääsiäinen alkaa ju-
malanpalveluksella kirkossa 
klo 10, jonka jälkeen seura-
kuntakeskuksessa (Torikatu 
74) on tarjolla ruokaa.

Varttuneenväen kerho 
Oulussa
Kerho kokoontuu seura-
kuntakeskuksessa (Torikatu 
74) kevätkaudella jokai-
sen kuukauden viimeisenä 

keskiviikkona (28.3, 25.4 
ja 30.5) klo 13-15. Kerhon 
ohjelma vaihtelee kerroit-
tain: kuulumiset vaihde-
taan, muistellaan menneitä, 
lauletaan tai askarrellaan. 
Sekä tietysti nautitaan ma-
koisat päiväkahvit. Terve-
yden vaaliminen on tärkeä 
osa kerhon toimintaa. Kes-
kustelu ystävien kanssa pi-
tää mielen virkeänä ja van-
hojen tapahtumien muistelu 
auttaa muistin hoidossa.
Lisätietoja kerhosta saa 
seurakunnan nuoriso- ja 
diakoniatyöntekijältä Petri 
Aholta p.044 5115 744.

Katekumeenikurssi Ou-
lussa
Kurssi on ortodoksisen kir-
kon jäsenyyteen tähtäävää 
opetusta. Katekumeeni-sa-
na on kreikkaa ja tarkoittaa 
opetettavaa. Kurssi koostuu 
kahdesti kuussa pidettävis-
tä kokoontumisista. Kurssi 
on vapaaehtoinen, eikä sille 
osallistuminen aiheuta mi-
tään sitoumuksia. Kurssin 
aikana tutustutaan paitsi or-
todoksiseen uskoon, myös 
perinteisiin ja tapoihin.
Kurssi kestää syksystä ke-
vääseen. Keväällä on mah-
dollisuus liittyä ortodoksi-
seen kirkkoon. Kokoontu-
misia on kaksi kertaa kuussa 
Oulun ortodoksisella seura-
kuntakeskuksella. Opettaja-
na toimii seurakunnan pap-
pi Lars Ahlbäck.
Ilmoittautumiset ja lisätie-
toa opettajalta (044 5115 
746 tai lars.ahlbäck@ort.
fi ). Ensimmäinen kokoon-
tuminen torstaina 6.9. klo 
18 Oulun ortodoksisella 
seurakuntakeskuksella (To-
rikatu 74).

MUHOS:
Perinteiset virpovitsojen 
valmistustalkoot
Virpovitsojen askartelua, 
rukoushuoneella (Kärpäntie 
1) pe 30.3 klo 16–18. 

KEMI JA TORNIO:

Ortodoksiset lastenkerhot 
Kemissä ja Torniossa
Lastenkerhoissa tutustutaan 

ortodoksiseen uskoon ja 
elämään. Kerhoissa myös 
askarrellaan ja leikitään. 
Useimmiten on tarjolla pie-
ni välipala. Ohjaajina toi-
mivat Anna Miettunen ja 
kanttori Helena Matsi (044 
5115 748 tai helenamatsi@
hotmail.com). Lastenkerho 
kokoontuu Kemissä (Leh-
tokatu 31) kerran viikos-
sa keskiviikkoisin (11.4., 
18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 
23.5. ja 30.5.) ja Tornios-
sa (Lukionkatu 1) kerran 
kuussa maanantaisin (16.4, 
7.5. ja 21.5.). Kesällä kerho 
ei kokoonnu. Lastenkerhot 
alkavat klo 16.30.

Virpovitsojen askartelua
Virpovitsojen askartelua 
Kemin ortodoksisessa kir-
kossa (Lehtokatu 31) lau-
antaina 31.3. klo 16 alkaen. 
Virpovitsat siunataan klo 18 
alkavassa vigiliassa.

Ortodoksisuus tutuksi Ke-
missä ja Torniossa
Ortodoksisuus tutuksi 
–alustuksia Kemissä ja Tor-
niossa. Klo 14 toimitetaan 
akatistos ja alustus alkaa 
n. klo 14.30. Paikkana joko 
Kemin ortodoksinen kirkko 
(Lehtokatu 31) tai Tornion 

ortodoksinen kirkko (Lu-
kiokatu 1). Alustukset sopi-
vat kaikille kiinnostuneille. 
Opettajana pappi Lars Ahl-
bäck (044 5115 746 tai lars.
ahlback@ort.fi ).
6.5. Mitä, miksi ja miten 
jumalanpalveluksissa (Tor-
nio)
13.5. Mitä, miksi ja mi-
ten jumalanpalveluksissa 
(Kemi)

LEIRIT:
Perheleiri Muhoksella 18.-
20.5.2012
Oulun seurakunta järjes-
tää perheleirin Muhok-
sella, Koortilan leirikes-
kuksessa 18.–20.5.2012. 
Perheleiri on tarkoitettu lap-
sille ja heidän vanhemmille, 
kummeille tai muille suku-
laisille. Perheleirillä tutus-
tutaan ortodoksisuuteen ja 
toisiin perheisiin yhteisen 
toiminnan kautta. Paikkoja 
leirille on rajoitetusti ja ne 
täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Leirin hinta 
on 50€/perhe sis. majoi-
tuksen, ruuan ja ohjelman. 
Ilmoittautumiset 4.5.2012 
mennessä nuoriso- ja dia-
koniatyöntekijälle Petri 
Aholle 044 5115 744 tai 
petri.aho@ort.fi 

Päiväkerho Oulun 
seurakuntakeskuksessa
4.-8.6.2012
Oulun seurakunta järjes-
tää 7-13 v. lapsille päi-
väkerhon seurakuntakes-
kuksessa 4.-8.6.2012 klo 
9-15. Kerhopäivän aikana 
tarjotaan lapsille ateria ja 
välipala. Kerho hinta seu-
rakuntamme jäsenille 25€. 
Ilmoittautuminen kerhoon 
19.5.2012 mennessä. Paik-
koja kerhoon on rajoitetusti 
ja ne täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Lisätie-
toja kerhosta ja ilmoittau-
tumiset seurakunnan nuo-
riso- ja diakoniatyönteki-
jälle Petri Aholle 044 5115 
744 tai petri.aho@ort.fi .

Lastenleiri Puroniemessä 
26.-29.6.2012
Oulun ortodoksinen seura-
kunta järjestää yhdessä Or-
todoksisten Nuorten Liiton 

(Lisätietoa ONL:stä osoit-
teessa www.onl.fi ) kanssa 
lastenleirin Puroniemen 
leirikeskuksessa Rautalam-
milla. Leirin ajankohta on 
26.–29.6.2012. Leirille jär-
jestetään kuljetus Oulusta. 
Leirin hinta on Oulun ort. 
seurakunnan jäsenille 55€.  
Sitovat ilmoittautumiset 
leirille tapahtuu erillisellä 
ilmoittautumislomakkeella, 
joita saa nuoriso- ja dia-
koniatyöntekijältä. Ilmoit-
tautumislomakkeet tulee 
palauttaa 4.5.2012 mennes-
sä seurakuntaan. Puhelin il-
moittautumisia ei oteta vas-
taan. Ilmoittautuneet saavat 
myöhemmin leirikirjeen 
jossa on tarkempaa infoa 
lastenleiristä sekä pankki-
siirron jolla leirin voi mak-
saa. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumislomakkeita leiristä 
saa seurakunnan nuoriso- 
ja diakoniatyöntekijä Petri 
Aholta 044 5115 744 tai 
petri.aho@ort.fi 

Oulun ortodoksisen seura-
kunnan kesän 2012 kristi-
noppileiri 22.-28.7.2012.
Oulun ortodoksinen seura-
kunta järjestää kristinoppi-
leirin ensisijaisesti vuonna 
1997 ja sitä ennen synty-
neille. Leirin ajankohta on 
22.–28.7.2012. Leirin pää-
tösliturgia on Oulussa py-
hän Kolminaisuuden kated-
raalissa la 29.7.2012 klo 10. 
Ilmoittautuminen leirille ta-
pahtuu erillisellä ilmoittau-
tumislomakkeella 1.4.2012 
mennessä (Oulun ort. srk, 
Torikatu 74, 90120 OULU ).
Lisätietoja ja ilmoittautu-
mislomakkeita leiristä saa 
seurakunnan nuoriso- ja 
diakoniatyöntekijä Petri 
Aholta 044 5115 744 tai 
petri.aho@ort.fi 
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Kerhoja, kuoroja,tiistaiseuroja ym. 
Oulun hiippakunnassa

Kajaanin 
ortodoksinen 
seurakunta

Muut tilaisuudet ja tapah-
tumat
Pe 25.5. klo 10 alkaen Sotka-
mon hautausmaan siivous-
talkoot ja yhteinen litania
Pe 25.5. klo 16 alkaen Ka-
jaanin hautausmaan siivous-
talkoot ja yhteinen litania

Iltakripari
Kristinoppikoulu iltaisin 
Kajaanissa tai Kuhmossa 
23.-27.5.
Ilmoittautumiset Kajaaniin 
puh. 08 633 030 tai Kuh-
moon puh. 0400 275 111

Kajaanin lasten kerho 
Kerho on suunnattu 3-7 
-vuotiaille ja se kokoontuu 
kaksi kertaa kuukaudessa 
sunnuntai-aamuisin klo 9.45 
Pappilan kerhohuoneessa 
os. Väinämöisenkatu 29. 
Kerhoajoista ilmoitetaan 
paikallislehdissä. Lisätie-
toja antaa Tarja Hukkanen 
puh. 0500 773 094

Kajaanin nuorten kerho
Nuorten kerhossa 8-14 -vuo-
tiaat saavat mahdollisuuden 
tavata toisiaan kaksi kertaa 
kuukaudessa pelaillen ja 
askarrellen Pappilan talon 
kehohuoneessa. Lisätietoja 
antaa Tarja Hukkanen puh. 
0500 773 094

Sotkamon lasten ja nuor-
ten kerho
Yhteinen lasten ja nuorten 
kerho kokoontuu Sotka-
mossa ev.lut. seurakun-
takodin kerhohuoneessa 
kaksi kertaa kuukaudessa 
lauantaina. Tiedustelut An-
dra Aldea-Partanen tai puh. 
08 633 030

Ilmoitukset
Kanslianhoitaja Reijo Mar-
jomaa on vuosilomalla 10.-
23.4.
Kirkkoherra Andreas Larik-
ka on vuosilomalla 23.4.-
2.5.

Pyhiinvaellus Valamoon 
ja Lintulaan
Kajaanin seurakunta järjes-

tää pyhiinvaelluksen Uuden 
Valamon ja Lintulan luos-
tareihin Herran taivaaseen 
astumisen juhlana 16.-15.5. 
Matkan hinta on majoituk-
sesta riippuen 70-120 €. 
Hintaan sisältyy aamiainen. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset puh.08-633030 / Rei-
jo Marjomaa

Lahjoitustili tsasounan
hyväksi
Kajaanin seurakunta on 
avannut lahjoitustilin hau-
tausmaan tsasounan raken-
tamisen tukemiseksi.
Lahjoitustilin numero: 
FI24 1057 3000 2253 95 

Vaasan 
ortodoksinen
seurakunta

Kuoroharjoitukset 
Kokkolan tsasounalla tiis-
taisin klo 18-19.30: 
24.4.;  8.5.; 15.5. ja 22.5.

Lasten kerho 
Kokkolan tsasounalla maa-
nantaisin klo 16:30-17:30:
16.4.; 23.4.; 30.4.; 7.5. 

Lasten kerho 
Pietarsaaren tsasounal-
la keskiviikkoisin 16:30-
17:30:
18.4.; 25.4.; 2.5. 9.5.

Lapin
ortodoksinen
seurakunta

Kirkkokuoro
Kirkkokuoroharjoitukset 
torstaisin klo 18.00 seu-
rakuntasalilla. Kaikkia 
kirkkokuorosta kiinnostu-
neita pyydetään ottamaan 
yhteyttä seurakunnan kant-
toriin Kai Tulehmoon (044 
3581775).

Ortodoksinen kirkkolau-
lu tutuksi on tarkoitettu 
kaikille kirkkolaulusta kiin-
nostuneille. Kokoontuu per-
jantaisin Petsamo-salissa 
kello 17. Kevään viimeinen 
kokoontuminen on 18.5.

Lähetyspiiri, Rovaniemi
Lähetyspiirin puheenjoh-
taja i. Slava Skopets (0400 
178744).

Tiistaiseura, Rovaniemi
Ti 27.3. Myyjäiset Petsa-
mo-salissa ekumeenisen 
vaelluksen jälkeen noin klo 
19.30
Ti 10.4. klo 18 Petsamo-
salissa, Rovaniemen seu-
dun Savolaiset vierailevat 
Ti 24.4. klo 16 Petsamo-
salissa
Ti 8.5. klo 16 Petsamo-sal-
issa
Lisätietoja Inkeri Peuna, 
puh. 0400 138051

Lasten kerho Tuohus, 
Rovaniemi
Lisää tietoja Maarit Karttu-
nen (040 5359497).

Pyhän Andreaksen kerho, 
Rovaniemen p. Andreak-
sen kirkko
Ma 9.4. klo 10.00
Su 20.5. klo 10.00 (kirkon 
jälkeen yhteinen kevätretki)
Lisää tietoja isä Slava 
Skopets puh. 0400 178 744

Ortodoksia-kerho, Rova-
niemi
Ti 3.4. klo 18. Lisää tieto-
ja i. Slava Skopets (0400 
178744).

Diakoniatoimikunta
Puheenjohtaja Marja Patro-
nen (0400 986912)

Ikonimaalauspiiri
Rovaniemen alue Raili Ars-
tila (040 7714608)
Kemijärven alue Ritva Im-
poranta (0400 193650)

ILMOITUSASIAT

Kirkkoherranviraston
päivystys
Kirkkoherranvirasto on 
avoinna keskiviikkoisin klo 
9–13. Puhelimitse ja sähkö-
postitse voi asioida ma–pe 
klo 9–15.

TAPAHTUMAT

Ekumeeninen ristisaatto 
27.3.2012
Tiistaina 27.3. Lapin orto-

doksinen seurakunta ja Ro-
vaniemen seurakunta järjes-
tävät yhteisen, perinteisen 
ekumeenisen ristisaaton.
Ohjelma:
klo 18.00  Vesper, Rovanie-
men evankelis-luterilainen 
kirkko
klo 18.30   Ristisaatto Ro-
vaniemen evankelis-luteri-
laisesta kirkosta Pyhän An-
dreaksen kirkkoon
klo 19.00  Ehtoopalvelus, 
Rovaniemen pyhän Andre-
aksen kirkko
klo 19.30  Tee-ilta, myyjäi-
set ja arpajaiset Petsamo-
salissa

21.-22.4. Hiippakuntapäivät 
Rovaniemellä

27.-30.4. Nuorisoleiri Me-
nesjärvellä, ilmoittautu-
miset kansliaan 31.3. men-
nessä

20.5. Lasten ja nuorten ker-
hojen retki Ounasvaaralle, 
lähtö Petsamo-salilta litur-
gian jälkeen.

22.-27.5. Lapin ortodoksis-
en seurakunnan pyhiinvael-
lus: Rovaniemi – Kantalahti 
– Varzuga – Murmansk 
– Nellim – Rovaniemi. Il-
moittautumiset tiistaseuran 
puheenjohtajalle Inkeri Pe-
unalle.
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Seuraava numero ilmestyy
toukokuussa 2012

Julkaisija:
Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakunnat / Paimen-Sanomat ry
Päätoimittaja:
Metropoliitta Panteleimon
P. 020 610 0250, fax. 020 610 0251, sähköposti: oulun.hiippakunta@ort.fi 
Toimitus:
Nummikatu 30 B 16, 90100  OULU
P. 0206 100 250, fax. 020 610 0251, sähköposti: paimensanomat@ort.fi 

Lehden osoitteenmuutokset ja tilaukset:
SEURAKUNTALAISTEN osoitteenmuutokset ja tilaukset omaan 
seurakuntaan
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"
                

Seuraavan numeron PS 2/12  
aineisto viimeistään perjantaina 

4.5.2012 osoitteeseen
paimensanomat@ort.fi 

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

Pankki: Nordea 110750 - 1106102

KiitosOulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö 
julistaa haettavaksi

APURAHOJA
 yhteensä enintään 10.000 euroa.

Anomuksen kohteen tulee olla säätiön tarkoitukseen 
sopiva eli sen tulee edistää ja tukea suomalaisen or-
todoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tai avustaa 
ortodoksisen kulttuurin ja teologian opiskelua, tutki-
musta ja tunnetuksi tekemistä Oulun ortodoksisen hiip-
pakunnan alueella. Se voi myös tukea ortodoksisten 
vähemmistöjen kuten erimerkiksi kolttakansan henki-
siä ja sosiaalisia pyrintöjä.

Vapaamuotoisessa ja tiiviissä hakemuksessa tulee olla 
suunnitelma apurahan käytöstä sekä muut hakijan tar-
peelliseksi katsomat liitteet, esimerkiksi suositukset.

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, 
fi l. tri Ahti E. Pyörnilä, puh.  050-382 6669 sekä asia-
mies, kirjapainoneuvos Seppo Maskonen, puh. 044-
349 0494.

Anomukset lähetetään asiamiehelle osoitteella Mallas-
tie 2 A 22, 90520  Oulu, viimeistään 30.4.2012.

OULUN ORTODOKSISEN 
HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ

OULUN TIISTAISEURAN 
PYHIINVAELLUSMATKA 

UUTEEN VALAMOON 
5. – 7.8.2012

6.8.2012 Valamon luostarin Kristuksen 
kirkastumisen kirkon praasniekka, vierailu Lintulan 
luostarissa, mahdollisuus risteilyyn m/s Sergeillä, 

omakustanteinen, ilta 16 €

Matkan hinta 170 € – 230 € riippuen majoituksesta.
Sisältää: linja-autokyyti, majoitus Valamon 

vierasmajassa/hotellissa, 3 ateriaa

Sitovat ilmoittautumiset 26.4.2012 mennessä. 
Ennakkomaksu 70 euroa (ei palauteta) on maksettava 

4.5.2012 mennessä. Loppuosa 100-160 euroa on 
maksettava  viimeistään 31.5.2012.

Oulun Tiistaiseuran tilinro 
Nordea FI73 1107 3500 6839 60

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Tuula Jokiranta 
040 – 5866326, tuula.jokiranta@dnainternet.net

Päiväkoti Kasseli 
tiedottaa:

Päiväkoti Kasseli on pieni, yksityinen päiväkoti, joka 
sijaitsee Kajaanin keskustassa, ortodoksisen pappi-
lan talossa. Päiväkotimme 14-paikkainen sisarusryh-

mä tarjoaa leikkiin ja toiminnallisuuteen perustuvia 
oppimiskokemuksia 3-6-vuotiaille lapsille. 

Toiminnassamme välittyvät ekumeenisesti ortodoksi-
kristillinen arvomaailma sekä karjalainen kulttuuri. 

Kasselissa vapautuu hoitopaikkoja 1.8.2012 alkaen!
Soita ja kysy lisää p. 044- 3773094 /Tanja Niskanen

SALMIJUHLA 
OULUSSA 5.-6.5.2012

Oulun Salmikerho 20 vuotta

Arkkipiispa Leo johtaa juhlajumalanpalvelukset 
katedraalissa. Lauantain juhlaseminaari, sunnuntain 

päiväjuhla sekä ruokailut Oulun ortodoksisessa 
seurakuntakeskuksessa. Tarkempi ohjelma 
myöhemmin Oulu-lehdessä, Tervareitissä ja 

kotisivuilla (sivuille pääsee kirjoittamalla 
hakusanoiksi Oulun seudun Salmi).

 Ilmoittautumiset huhtikuun 15. päivään mennessä 
Tapani Menschakoffi lle puh. 040-507 8991 tai 

Raili Kolehmaiselle puh. 040-725 5535.

Suojärven pitäjähistoriat 
ilmestyneet

Suojärven pitäjäseura on julkaissut pitäjähistorian 
III ja IV laitokset. Edustavat kirjat sisältävät yli 

900 sivua ortodoksisen Raja-Karjalan historiaa 
runsaan kuva-aineiston elävöittämänä. Erityisen 

mielenkiintoisena on pidettävä venäläisen tutkijan 
laajaa ja rehellistä analyysiä Suojärven oloista 

vuosina 1940-41 sekä sodanjälkeisestä elämästä 
tähän päivään saakka.

Kaikki Karjalan historiasta kiinnostuneet! 
Lisätietoja ja tilaukset:

Suojärven pitäjäseura ry. Soloba. 
Suojärvenkatu 1. 77500 Nurmes. 

puh. + 358407008836. www.suojarvi.fi    
puh. +358458636663, reino.kononen@suojarvi.fi , 
sulo.naakka@oyk.fi , mauri.mahlavuori@pp.inet.fi   

Lämmin kiitokseni muistami-
sesta täyttäessäni 50 vuotta 
KP metropoliitta Panteleimo-
nille, kirkkoherra Marko Pat-
roselle, Laura ja Petri Ahol-
le, Kempeleen tiistaiseuralle 
ja kaikille Teille, jotka olitte 
juhlimassa kanssani. Kauniit 
kiitokseni Heljä Rahikkalalle 
runon lausunnasta, Anastasial-
le ja Aadamille ihanasta laulu-
esityksestä sekä tarjoilun huo-
lehtimisesta Kristiina Tupille, 
Vilmalle ja Miisalle. 

Eeva-Kaarina Parrila

Sydämelliset kiitokseni KP 
Arkkipiispa Leolle, KP met-
ropoliitta Panteleimonille ja 
Oulun hiippakunnalle, Oulun 
ortodoksiselle seurakunnalle, 
isä Marko Patroselle, Kempe-
leen, Oulun ja Martinniemen 
tiistaiseuroille, Oulun seudun 
Salmi-kerholle, Korpiselkä-
seura ry:lle, Oulun Karjalaseu-
ra ry:lle, Oulun Sydänyhdis-
tykselle, Oulun Veturimiesten 
naiset ry:lle, Oulun Osuuspan-
kille ja työkavereilleni, kaikil-
le sukulaisilleni ja ystäville-
ni, ohjelman esittäjille, jotka 
muistitte minua niin monin eri 
tavoin juhlapäivänäni. Minä 
laulan kiitosta Herralle, Hän 
pitää minusta huolen. Ps. 13:6 

Heljä Rahikkala
Kempele

Kiitos rakkaat seurakuntalai-
set! Sydämestäni kiitän teitä 
kaikkia siitä että muistitte mi-
nua  syntymäpäivänäni. Kiitos 
lapsille hienoista lauluista ja 
Suzanaa ja Ivankaa makedo-
nialaisista lauluista.  Kiitos 
Jumalalle kaikesta hyvästä. 

isä Matti Wallgrén

Nöyrä kiitos metropoliitta 
Panteleimonille lukijaksi vih-
kimykseni johdosta.

Lukija Reijo Marjomaa

Lämmin kiitos isä Markolle 
ja Oulun ortodoksiselle seu-
rakunnalle 75-vuotispäivänäni 
saamasta huomionosoitukses-
ta. 

Maila Seppälä

Valokuva: Petri Aho


