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Esipaimenen sana

Ortodoksi.net uutisoi toukokuussa, kuinka Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan palkattujen työntekijöiden määrä vähenee. Vuoden 
2013 kirkolliskokous päätti talousarvion käsittelyn yhteydessä 
lakkauttaa Oulun hiippakuntasihteerin toimen taloudellisin pe-
rustein. Helsingin hiippakunnassa ei vastaavia leikkauksia ole 
tehty. Etelässä on kuitenkin vain kolme seurakuntaa enemmän 
kuin Oulun hiippakunnassa, mutta työntekijämäärä on kaksin-
kertainen. Olisi loogista, että tulevassa kirkolliskokouksessa teh-
täisiin vastaava korjausleikkaus myös Helsinkiin. On vaikea kä-
sittää, miksi noin suuri työntekijäjoukko tarvitaan lähes samalle 
työmäärälle kuin Oulussa? 

Työpaikkoja on seurakunnissa ollut tasaisin välein avoinna, 
mikä on aivan luonnollista. Perheellinen papisto haluaa huomi-
oida puolison elämäntilanteen ja toimii heille parhaalla tavalla, 
vaikka se ei olisikaan kirkon etu. Tiettyjen ikäluokkien eläkkeel-
le jääminen tekee joinakin vuosina selkeän piikin avoimiin työ-
paikkoihin. Tuleva vuosi on yksi niistä, sillä eläkkeelle jää useita 
kirkkoherroja. Voi olla, ettei kaikkiin paikkoihin ole kovin monta 
hakijaa. Valitettavasti ei tarjollakaan ole suurta joukkoa kirkko-
herran vaativiin töihin kykeneviä. 

Paikkoja on myös avoinna jokaisen seurakunnan vapaaehtoistyö-
hön. Tarvitaan jatkuvasti halukkaita antamaan lähimmäistukea 
tai kirkkokyytiapua ja sunnuntaille voi sopia vuoron kirkkokah-
vien keittäjänä tai ruoanlaittajana. Sekä keväällä että syksyllä on 
kysyntää talkooavusta pyhäkköjen ympäristön hoitoon. Vetoan 
teihin, hyvät Paimen-Sanomien lukijat, että tarjoudutte omilla 
kyvyillänne ja lahjoillanne auttamaan omaa seurakuntaanne. An-
tamalla aina saa. Auttamisesta saa 
hyvän mielen ja yhdessä tekemällä 
tulosta sekä juttuseuraa yksinäi-
syyteen.

Mikään ei täällä ajallisessa elämäs-
sä ole pysyvää. Ei ihmiset omilla 
paikoillaan eikä myöskään olosuh-
teet. On luonnollista ja hyvä, että 
kiertoa syntyy niin toimihenkilöi-
den kuin myös vapaaehtoistyötä 
tekevien keskuudessa. Muutos on 
aina mahdollisuus!

Piispa Arseni

Paikkoja avoinna

IC XC

Sisällyslue  elo

RADIO- JA TV-OHJELMAT

Ohjelmatiedot
ort.fi /radiotv

2  Esipaimenen sana

3  Päätoimittajalta

4  Kirkko opettaa

 Kirkko pukeutuu kauneuteen

5  Kirkko opettaa

 Kristuksen kirkastumisjuhla

6  Tie kirkon ykseyteen

 Timeline of Meeting between 

 Popes and Ecumenical Patriarchs

7  Näkökulma

 Mitä ekumenia on?

8  Professorin mietteitä

 Lämmin vai  kylmä?

9 Kanttorilta

 Minä veisaan ylistystä Herralle

10  Pyhät keskellämme

 Ihmeellinen näky

11  Kirkon koulu

 Kirkolla on profetaallinen 

 kutsumus

12 Hiippakuntasihteerin toimi

 päättyy elokuun alussa

13 Kirjojen maailma

14 Innostunut seurakunta  

 -hiippakuntapäivät 20.-21.9.2014

15 Kirkon kerho

Seurakuntien toimintakalenterit

16-19 Kajaanin seurakunta

20-22  Kiuruveden seurakunta

23-25  Lapin seurakunta

26-31  Oulun seurakunta

32-35  Vaasan seurakunta

36 Kaikkien pyhien sunnuntain 

 ikonista

Kansi: Paavi Franciscus ja Konstantino-

polin ekumeeninen patriarkka Bartolo-

meos I tapasivat toisensa Jerusalemissa 

25.5.2014. Tapaamisen yhteydessä he al-

lekirjoittivat yhteisen lausunnon, jonka 

keskeisenä sisältönä oli teologinen vuo-

ropuhelun tiivistäminen. Päämääränä on 

ehtoollisyhteyden palauttaminen katolis-

ten ja ortodoksien välillä. 

Lähde: www.apostolicpilgrimage.org  

2 Paimen-Sanomat 2/2014

Paimensanomat2_14.indd   2 30.5.2014   13:52:30



Julkaisija:
Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
seurakunnat / Paimen-Sanomat ry

Toimitus:
Päätoimittaja 
arkkimandriitta Andreas Larikka
P. 045 116 7766

Toimitussihteeri Johannes Mäntymäki
P. 040 419 4557

Toimituksen osoite:
Nummikatu 30 B 16, 90100  OULU
P.  040 861 8352 
sähköposti: paimensanomat@ort.fi 

SEURAKUNTALAISTEN 
osoitteenmuutokset päivittyvät automaat-
tisesti kirkon jäsenrekisteristä. Osoitteen 
muutoksia ei tarvitse erikseen ilmoittaa 
toimitukseen.

MAKSULLISET tilaukset 
paimensanomat@ort.fi 

Tilaushinnat:
- tilaushinta 15 € / vuosi
- tilausmaksut tilinumero 110750-1106102, 
viestiosaan   tilaajan nimi

Paino: Joutsen Median Painotalo, PL 52, 
90101 OULU

Taitto: Mira Tuovinen/Joutsen Median 
Painotalo

Seuraavan numeron PS 3/2014 aineisto
viimeistään keskiviikkona 3.9. klo 12 
osoitteeseen: paimensanomat@ort.fi 

Seuraava numero ilmestyy viikolla 39

Lehti netissä: 
ort.fi /hiippakunnat/oulu/paimen-sanomat

Facebookissa: 
facebook.com/paimensanomat

Päätoimittajalta

Paimen-Sanomat

Paimen-Sanomien tämänkertainen helluntainumero kattaa 
seurakuntaelämän ajallisesti kesästä syksyyn saakka. Tämän 
vuoksi lehden kokoaminen kiinnostavaksi, tasapainoiseksi, on 
ollut ehkä jopa aiempaa haastavampi tehtävä. Toivon, että lu-
kijat ottavat vastaan toimituksen aikaansaannoksen.

Uudistuva Paimen-Sanomat haluaa profi loitua ennen muu-
ta seurakuntien tiedotuslehtenä. Oleellista on yhä edelleen 
se, että seurakunnat tuottavat omasta piiristään seurakuntien 
elämää ja toimintaa koskevan aineiston. Näin voimme olla 
kaikkien Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien ja 
niiden jäsenten lehti. 

Helluntain evankeliumi (Joh. 7:37-52, 8:12) puhuu meille 
Kristuksesta ja ihmisistä Kristuksen sanan edessä. Se saa mei-
dät kysymään, miten me omalla kohdallamme suhtaudumme 
häneen, joka on elävöittävä voima, ihmisten kiistelyn kohde 
ja totuuden valo. Se saa meidät samalla kysymään, mikä on 
meidän suhteemme siihen pyhään Kirkkoon, joka tuo meille 
hänen sanomansa ja opettaa meitä hänen valtuudellaan. Olem-
meko Kirkon opetuksen valoa seuraavia ja Kirkon osoitta-
malla tiellä vaeltavia?

Kristus itse on Henkensä kautta Kirkossa voimana, valona 
ja johdattajana nytkin, tänä hämäännyttävän moninaisten ar-
vojen ja arvostusten ja ihmisviisauksien aikana, nyt ja aina. 

Tämä on ilon ja kiitollisuuden aihe helluntaijuhlana ja elä-
män kaikkina päivinä. 

Vietämme helluntaita, uuden luomisen juhlaa, ja sitä seuraa-
vaa Pyhän Hengen työn aikaa tilanteessa, jossa ulkoisen ja 
sisäisen maiseman autius on monella taholla kouriintuntuvaa 
todellisuutta ja ihmiset elävät, meillä ja muualla, monenlais-
ten vaikeuksien ja henkilökohtaisten ja yhteisten kriisien kes-
kellä. Helluntain sanoma voi olla vastaus tähän ihmisten ja 
luomakunnan hätätilanteeseen.

Kristinusko ei pyri vain erillisten ja eriytyvien yksilöiden pe-
lastamiseen, vaan pelastus on kokonaisvaltaista yhteen saatta-
mista. Toisin sanoen kokonaisuus pelastuu yksilössä, ja juu-
ri siksi yksilön pelastuminen on yhteyttä kokonaisuuteen ja 
kokonaisuuden avautumista elettäväksi.

Pyhän Hengen työ, uudistus ja pelastus eivät koske vain ih-
mistä, vaan myös maata, luontoa, kaikkea olevaista. Saam-
me viettää helluntaita yhdessä Jumalan koko luomakunnan 
kanssa ja yhdessä sen kanssa ylistää Jumalaa elämän lahjas-
ta, Hengen lahjasta, tulevan vapautuksen lahjasta. 

Andreas Larikka
Arkkimandriitta

Kajaanin kirkkoherra

PIISPANTALON KIRJALLISUUSPIIRI

Syyskuun 12. päivä klo 18.00 aloittaa toimintansa kirjallisuuspiiri, joka kokoontuu Oulun 

hiippakunnan piispan virka-asunnossa ositteessa Nummikatu 30 B 17. Syksyllä kokoonnutaan 

kolme kertaa keskustelemaan luettujen kirjojen synnyttämistä ajatuksista. Ensimmäisessä 

kokoontumisessa keskustelumme pohjana on Tito Collianderin teos ”Armahda meitä”. 

Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja mainitun teoksen tilaisuutta varten lukeneet ovat 

tervetulleita mukaan.
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Kirkkovuoden kierrossa on koittanut 
Helluntain juhla. Helluntain taustalla 
on juutalainen Shavout-juhla, jota vie-
tetään 49 päivää juutalaisen pääsiäi-
sen jälkeen. Juhlassa muistellaan sitä 
kuinka Jumala antoi juutalaiselle kan-
salle Mooseksen lain 10 käskyn muo-
dossa. Shavout-juhla on myös kesän 
alkamisen juhlaa. 

Omassa kristillisessä perinteessä pää-
siäiskausi päättyy helluntaihin: Pyhän 
Hengen vuodattamiseen ja Pyhä Hen-
gen päivään. Profeetta Joelin kirjassa 
on ennustus näistä tapahtumista sekä 
ennustus kansojen pelastuksesta. 

Tämän jälkeen on tapahtuva, että 
minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmi-
siin. Minä annan teidän nähdä merk-
kejä taivaalla ja maan päällä: verta, 
tulta ja savupatsaita. Aurinko pime-
nee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin 
koittaa Herran päivä, suuri ja pelotta-
va. Mutta jokainen, joka huutaa avuk-
seen Herran nimeä, pelastuu.
(Joel 3:1,3-5)

Pelastus Kristuksessa

Helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin 
apostolien päälle ja he lähtivät vie-
mään sanomaa ylösnousseesta Kris-

tuksesta kaikkien kansojen pariin. 
Kristuksen sanallista todistusta, Evan-
keliumia, ei viety vain tiettyjen kanso-
jen pariin vaan koko maailmaan ja kai-
kille kansoille. Pelastus oli siten mah-
dollinen jokaiselle heimolle ja kan-
sakunnalle, enää ei tarvittu erityistä 
temppeliä Jumalan asuinsijana vaan 
pelastus oli Kristuksessa. Helluntain 
merkitys on juuri siinä että kaikki kan-
sat ja koko maailma tulivat sen kautta 
osaksi Jumalan iankaikkista valtakun-
taa. Kristityt ovat aina ymmärtäneet 
olevansa uusi Israel, uusi liitto Juma-
lan ja ihmisen välillä joka tuli Kristuk-
sen lihaksitulemisen kautta mahdolli-
seksi. Kristinusko ei ole heimouskon-
to eikä kukaan synny kristityksi. Vas-
ta kasteessa meidät puetaan Kristuk-
seen, Hänen elämäänsä, kuolemaan-
sa ja ylösnousemukseen.

Jumalan luomakunta

Helluntain juhlassa on myös toinen 
ulottuvuus, sitä vietetään luomakun-
nan juhlana. Perinteemme mukaan 
juhlaa varten kirkko koristellaan koi-
vun oksilla ja kukilla. Kirkko koristel-
laan uuteen elämään ikään kuin antaen 
esimakua koko luomakunnan kirkas-
tumisesta ja sen tulevasta kauneudes-
ta. Kesäkausi alkaa helluntaista ja lop-
pukesästä saamme viettää toista luon-
toon liittyvää juhlaa, Kristuksen kir-
kastumista. Keväällä siunataan maa 
jotta se tuottaisi satoa ja loppukesästä 
tuodaan uutishedelmät kirkkoon siu-
nattaviksi ja nautittaviksi. Pyydäm-
me Kolmiyhteistä Jumalaa pyhittä-
mään ja siunaamaan maan piirin ja 
tekemään meistä Hänen työtoverei-
taan luomakunnan vartijoina. Juma-
la ei luonut maailmaa eikä ihmisiä ir-
rallisiksi itsestään vaan Hän loi mei-
dät osana suunnitelmaa pelastuksesta, 
jonka yhdyssiteenä on rakkaus. Elä-
mä ilman tuota yhdyssidettä on mah-
dollista ihmisen vapaan tahdon kaut-
ta mutta se tie ei johda pelastukseen 
vaan se voi johtaa kadotukseen psal-
min (73:18-20) sanoin : 

Kirkko pukeutuu kauneuteen
Kirkko opettaa

Romanialainen helluntai-ikoni. 
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Kirkko opettaa

Kirkastuminen - jumaloituminen

Kristuksen kirkastumisjuhla
”Oi Kristus Jumala, sinä kirkastuit 
vuorella, ja opetuslapsesi näkivät si-
nun kunniasi kykyjensä mukaan, että 
nähdessään sinut sitten ristiinnaulittu-
na ymmärtäisivät sinun kärsivän va-
paasta tahdosta ja saarnaisivat maail-
malle, että sinä olet totisesti Isän kirk-
kauden säteily”.

Perinteellisesti kirkkomme viettää elo-
kuun kuudentena Kristuksen kirkas-
tumisen juhlaa. Kristuksen kirkastu-
misen suurta juhlaa on idän kirkossa 
alettu viettää jo kristikunnan alkuvuo-
sisadoilta alkaen ja kirkon perinteessä 
se on ollut ja on edelleenkin kirkas-
tustapahtuman juhla. 

Mikä on sitten kirkastusjuhlan sano-
ma meille? Pyhän Johannes Krysos-
tomoksen mukaan kirkastumisessaan 
Kristus yhdisti Vanhan ja uuden lii-
ton, sekä ajallisen ja ajattoman yhdek-
si kokonaisuudeksi. Vuori oli Kristuk-
sen kirkastumisen paikkana ja kirkon 
perinteen mukaan se oli Taaborvuori. 
Kristus oli ottanut mukaansa opetus-
lapsista kolme, Pietarin, Jaakobin ja 
Johanneksen. Kristus antoi vuorella 
opetuslapsien nähdä oman jumalalli-
sen kirkastumisensa.  

Evankeliumin mukaan hänen muoton-
sa muuttui ja hänen kasvonsa loistivat 
kuin aurinko ja hänen vaatteensa tuli-
vat valkoisiksi kuin valo. Vanhan lii-
ton pyhät, Mooses ja Elia, puhuivat 
Kristuksen kanssa, ja näiden pyhien 
läsnäolo on todistuksena Vanhan ja 
Uuden liiton yhteydestä.

Mooses ja Elia saivat nähdä Kris-
tuksen ihmisyyden, jota he eivät ol-
leet nähneet, ja opetuslapset taas sai-
vat katsella Kristuksen jumaluuden 
kunniaa, jota he aikaisemmin eivät 
olleet käsittäneet. Herran palvelijoi-
na he kaikki olivat yhdessä Herran-
sa edessä muodostaen seurakunnan, 
sillä Kristus yhdisti molemmat liitot.

Kirkastusjuhlan sanoman painopiste 
on jumaluuden ilmestymisessä kuin 
myös siinä todistuksessa, että Jeesus 
Kristus on Jumalan Isän kirkkauden 
säteily. Pyhän Efraim Syyrialaisen 
mukaan Kristus osoitti kirkastumi-
sensa loistossa valtakuntansa ennen 
kuin hän jouti kärsimyksiin, voiman-
sa ennen kuin hän kuoli, ja kunniansa 
ennen kuin häntä pilkattiin. Kirkastu-
misen kunnia oli Kristuksen kunniak-
kaan ylösnousemisen ennakkokuvaus.

Kristuksen kirkastuminen oli ainutker-
tainen, mutta sanoma kirkastumisesta 
jatkuu juhlan hengellisessä ja liturgi-
sessa viettämisessä, sekä rukouksessa 
ja kirkastusikonin välityksellä. Kris-
tuksen kirkastumisen tapahtuma osoit-
taa meille ihanteeksi henkemme täy-
dellistymisen ja jumaloitumisen mah-
dollisuuden. Meidän henkemme vaa-
tetuksen tulee olla kirkastumisihmees-
sä mainitun kirkkauden kaltainen lä-
hestyessämme Jumalaa. Tämän hen-
gen kauneuden asteen Aadam oli me-
nettänyt, mutta Kristus palautti sen jäl-
leen ihmiselle. 
    

Metropoliitta Tiihon
(k.2000) 

Hartauskirjoitus Kristuksen 
kirkastumisjuhlana 

Teos: Rukoillen ja paastoten, 
Joensuu 1980

Sinä johdatat heidät liukkaalle polul-
le, he putoavat pettävään kuoppaan. 
Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, hei-
dän loppunsa on kauhea. Herra, kun 
sinä nouset, he ovat pelkkää tyhjää, 
kuin unikuva, joka herätessä katoaa.

Osalliseksi iankaikkisesta 
elämästä

Isä Alexander Schmemann on pu-
hunut ihmisestä liturgisena olentona 
jonka perimmäisenä tarpeena on kiit-
tää ja antaa Jumalalle kiitos kaikesta 
Hänen luomasta kauneudesta ja hy-
vyydestä. Luonnon moninaisuuden ja 
sen rikkauden kautta on helppo ym-

märtää Jumala kauneuden ja hyvyy-
den lähteenä. 

Helluntain iltapäivällä kirkoissamme 
luetaan polvirukoukset ja niiden kaut-
ta palataan pitkän pääsiäisajan jälkeen 
arkikauteen. Riemukas pääsiäiskausi 
on takana ja kesän paastoajat ja juh-
lat ovat edessä. Jumalan suunnitelma 
koko maailman pelastukseksi on teh-
ty täydeksi ja Pyhä Henki on lähetet-
ty maailmaan. 

Kirkon elämässä rukoilemme seuraa-
vaan pääsiäiseen saakka tuttua Tai-
vaallinen Kuningas-rukousta. Tämä 
rukous on jokaisen henkilökohtainen 

anomus siitä, että Pyhä Henki tulisi 
meidän päällemme, pyhittäisi ja puh-
distaisi meidät. Rukous on odotusta ja 
toivoa siitä että emme jäisi vaille Ju-
malan rakkautta vaan että tulisimme 
kaikki siitä osallisiksi ja iankaikkisen 
elämän perillisiksi. 

Taivaallinen Kuningas,  Lohduttaja, 
totuuden Henki,  joka paikassa ole-
va ja kaikki täyttävä,  hyvyyden lähde 
ja elämän antaja,  tule ja asu meissä  
ja puhdista meidät kaikesta synnin pa-
huudesta sekä pelasta, oi Hyvä, mei-
dän sielumme.

Kirkkoherra Matti Wallgrén
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The Visits of the 
Popes of Rome to 
Constantinople 
During the First 
Millennium
During the first millennium, 
there were no visits of the 
Primate of Constantinople to 
Rome because New Rome 
(Constantinople) had become 
the capital of the Empire.

536 The visit of Pope 
Agapetus of Rome to 
Constantinople

547 The visit of Pope 
Vigilius of Rome to 
Constantinople

711 The visit of Pope 
Constantine of Rome to 
Constantinople

The Efforts for 
Unification of the 
Two Churches 
After the Schism 
(1054)

1438–1439 The 
journey of Ecumenical 
Patriarch Joseph to Italy

The first contacts of Ecumenical 
Patriarch Athenagoras with the 
Roman-Catholic Church

1964 (5–6 
January) The 
Meeting of 
Pope Paul 

VI and Ecumenical Patriarch 
Athenagoras in Jerusalem

1967 (25 July) The visit of 
Pope Paul VI to the Ecumenical 
Patriarchate

 1967  
(26–28 
October) 
The visit of 
Ecumenical 
Patriarch 
Athenagoras 
to the Church 
of Rome

1979 (29–30 November) 
The visit 
of Pope 
John Paul 
II to the 
Ecumenical 
Patriarchate

1987 (3–7 December)  
The visit of Ecumenical 
Patriarch Dimitrios to the 
Church of Rome

1995 (27–30 June) The 
First Visit of Ecumenical 
Patriarch Bartholomew to the 
Church of Rome

2002 (23–25 January) The 
Second Visit of Ecumenical 
Patriarch Bartholomew to the 
Church of Rome

2004 (28 June–2 July) 
The Third Visit of Ecumenical 
Patriarch Bartholomew to the 
Church of Rome

2004 (26–27 November) 
The Fourth Visit of Ecumenical 
Patriarch Bartholomew to the 
Church of Rome

2005 (7–8 April) The 
Journey of Ecumenical 
Patriarch Bartholomew to the 
Church of Rome for the funeral 
service of Pope John Paul II

TIMELINE OF MEETINGS BETWEEN POPES AND ECUMENICAL PATRIARCHS

2006 (November 29–
December 1) The Visit of 
Pope Benedict XVI to the 
Ecumenical Patriarchate

2007 (21 October) 
Ecumenical Patriarch 
Bartholomew attends an 
Interfaith Peace Summit 
hosted by Pope Benedict XVI 
in Naples

2008 (6 March) 
Ecumenical Patriarch 
Bartholomew visits Pope 
Benedict XVI at the Vatican

2008 (28–30 June) 
Ecumenical 
Patriarch 
Bartholomew 
visits Pope 
Benedict XVI 
at the Vatican

2008  
(18 October) 
Ecumenical 
Patriarch 
Bartholomew 
participated 
in the XII 
Ordinary 
General 
Assembly of the Synod of 
Bishops at the Sistine Chapel

2011 (27 October) 
Ecumenical Patriarch 
Bartholomew attends an 

Interfaith Peace Summit hosted 
by Pope Benedict XVI in Assisi

2012 (10–11 
October) 
Ecumenical 
Patriarch 
Bartholomew 
visits the 
Church of Rome 
on the Occasion 
of the 50th Anniversary of 
Vatican Council II

2013 (19–20 March) 
Ecumenical Patriarch 
Bartholomew visits the Church 
of Rome for the inaugural mass 
of Pope Francis

2014 (25–26 May) 
Apostolic Pilgrimage of His 
Holiness Pope Francis and 
His All-Holiness Ecumenical 

Patriarch Bartholomew to 
Jerusalem to commemorate the 
50th anniversary of the historic 
meeting between Pope Paul 
VI and Ecumenical Patriarch 
Athenagoras

For a detailed version  
please visit:  
www.bit.ly/historic-meetings 

Graphic courtesy of United States Conference of Catholic Bishops, Catholic News Service, and Greek Orthodox Archdiocese. Photos courtesy of the Archives of the Greek Orthodox Archdiocese of America, N. Manginas, and Catholic News Service.

Tie kirkon ykseyteen
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Euroopan kaikkien ortodoksisten kirk-
kojen äitikirkko, ekumeeninen patri-
arkaatti on aina ollut tietoinen laajas-
ta roolistaan maailmassa ja ekumeeni-
sesta vastuustaan sanan monessa mer-
kityksessä. Ortodoksisten ja orien-
taaliortodoksisten kirkkojen välisten 
kirkkojen välisten yhteiskannanotto-
jen ohella tärkeimmät ja hedelmälli-
simmät keskustelut on käyty rooma-
laiskatolisen kirkon kanssa.  

Yhtenä tämän dialogin virstanpylvää-
nä oli patriarkka Athenagoraksen ja 
paavi Paavali VI:n tapaaminen Jerusa-
lemissa vuonna 1964, joka johti vuon-
na 1054 langetettujen panna- eli ana-
teemajulistusten mitätöimiseen. Vi-
ralliset kahdenväliset keskustelut or-
todoksisten kirkkojen ja roomalaiska-

tolisen kirkon välillä alkoivat vuon-
na 1980. Liikkeelle panneesta tapaa-
misesta on kulunut 50 vuotta, minkä 
vuoksi patriarkka Bartolomeoksen ja 
paavi Franciscuksen äskettäinen koh-
taaminen tapahtui juuri pyhiinvaelluk-
sen merkeissä Jerusalemissa.

Tapaamisen johdosta 25. toukokuuta 
annetussa julkilausumassa todetaan, 
että tämä tapaaminen oli uusi ja vält-
tämätön askel tiellä kohti ykseyttä, jo-

hon vain Pyhä Henki voi kirkot joh-
taa, mikä merkitsee yhteyttä hyväksyt-
tävissä olevan erilaisuuden puitteissa. 
Tietoisina siitä, että ykseys saa ilma-
uksensa rakkaudessa Jumalaa ja lä-
himmäistä kohtaan, on kirkkojen val-
misteltava sitä päivää, jolloin astumi-
nen yhteiselle ehtoollisaterialle on jäl-
leen mahdollinen. 

Paavin ja patriarkan mukaan kirkkojen 
on annettava yhteinen todistus Juma-
lan rakkaudesta ihmisyyden hyväksi 
ihmisen arvon kunnioittamiseksi, per-
heen pyhyyden puolustamiseksi sekä 
rauhan edistämiseksi kaikkialla maa-
ilmassa. Ihmissuvun tulevaisuus riip-
puu paljolti siitä, miten onnistumme 
suojelemaan Luojan meille antamaa 
luomakunnan lahjaa.   

Paavin ja Konstantinopolin 
patriarkan tapaaminen oli uusi 

ja välttämätön askel tiellä 
kohti ykseyttä, johon vain Pyhä 

Henki voi kirkot johtaa.
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Sana ”ekumenia” juontuu kreikan sa-
nasta oikoumene, joka sananmukaises-
ti tarkoittaa asuttua maanpiiriä. Kirkon 
historiassa sillä on tarkoitettu ”koko 
kirkkoa kattavaa”, ja viime vuosikym-
meninä sana on sisällöllisesti tarkoit-
tanut asennetta, joka korostaa ja toi-
voo kristittyjen ja heidän kirkkojensa 
yhteyttä. Perimmältään tällä tarkoite-
taan ykseyttä, miten viimeksi mainit-
tu sitten ymmärretäänkään. 

Käsitys kirkon pohjimmaisesta yksey-
destä pohjautuu Raamatussa lausut-
tuun apostoliseen tavoitteeseen: ”On 
vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin 
kuin myös se toivo, johon teidät on 
kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi 
usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, joka 
on kaikkien Isä!” (Ef. 4:4-6). Tämä 
toivo perustui Jeesuksen ylimmäispa-
pilliseen rukoukseen: ”Sen kirkkau-
den, jonka sinä olet antanut minulle, 
olen minä antanut heille, jotta he oli-
sivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. 
Kun minä olen heissä ja sinä olet mi-
nussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja sil-
loin maailma ymmärtää, että sinä olet 
lähettänyt minut ja että olen rakasta-
nut heitä niin kuin olet rakastanut mi-
nua”. (Joh. 17:22-23).

Ortodoksikirkot määrittelivät v. 1961 
ekumenian tavoitteiksi sen, että eku-
meeninen etsintä ”eheyttää kristillis-
tä mielenlaatua” ja auttaa löytämään 
uudelleen ”apostolisen perinteen”.  Si-
ten näiden kirkkojen mukaan saavu-
tettaisiin ”kristillisen uskon ja näyn 
täyteys”.

Miksi ekumenia ? 

Ekumeeninen pyrkimys kirkkojen yk-
seyteen on yhtä vanha kuin kirkon ha-
jaannuskin. Kohta kirkon jakaudut-
tua idän ja lännen katoliseen kirk-
koon etsittiin aina uudestaan keinoja 
sen korjaamiseksi. Eräänlaiseen sopi-

mukseenkin päästiin turkkilaisvaaran 
uhatessa Konstantinopolia 1400-lu-
vun puolivälissä. Yritys oli tosin po-
liittisesti motivoitu, eikä sopimus oi-
keastaan edes tullut voimaan, mutta 
sellaisenaankin se oli jakautumisen 
korjaamisyritys. Seuraavalla vuosi-
sadalla Tübingenin luterilaiset teolo-
git jopa koettivat lähestyä Konstati-
nopolin ekumeenista patriarkkaa sel-
vittääkseen eriäviä käsityksiä. Se oli 
kuitenkin vain yksityisten teologien 
puuhaa ja menetelmiltään epäonnis-
tunut. Nämä esimerkit vaikuttavat ny-
kynäkökulmasta naiiveilta, mutta ne 
kertovat silti siitä, ettei kirkon pirs-
toutumisen epäkohta ole ollut aikai-
semmilta kristityiltä piilossa. Tässä 
ei kuitenkaan ole mahdollista kerrata 
korjaamisyritysten historiaa.

Kirkkojen lähetystyön voimakas nou-
su 1800-luvulta alkaen nosti kirkko-
jen erillisyyden entistä kipeämmin 
esille. Miten uskontodistus voisi olla 
luotettava, jos todistajat ja heidän us-
konyhteisönsä kilpailevat keskenään, 
ovat jännittyneissä suhteissa toisiin-
sa ja opetuksessaan sanovat toistensa 
käsityksiä vääriksi? Tätä pohtimaan 
lähetysjärjestöt kokoontuivat v. 1910 
Edinburghin maailmanlähetyskonfe-
renssiin. Sitä pidetään ekumeenisten 
järjestöjen syntynä. 

Muita tunnettuja ekumeenisia järjes-
töjä ovat kirkkojen oppiin ja järjes-
tysmuotoon keskittyvä Faith and Or-
der (usko ja kirkkojärjestys) –liike ja 
Life and Work (elämä ja työ), jossa 
pohditaan kristillisen palvelun tehtä-
vää kansainvälisissä yhteyksissä, sekä 
eräät kristilliset rauhanjärjestöt. Näi-
den yhteensulautuma on v. 1948 pe-
rustettu Kirkkojen Maailmanneuvos-
to (lyh. KMN), jonka kokouksia pi-
detään yleensä ekumenian historian 
merkkipaaluina. 

Ennen Edinburghin konferenssia oli 
syntynyt yksityisten kristittyjen yh-
teyttä tavoittelevia järjestöjä. Niistä 
tunnetuimpia ovat Nuorten Miesten 
Kristillinen Yhdistys (NMKY) ja vas-
taava naisten (NNKY) asianomaisi-
ne liittoineen sekä Kristillinen Yliop-
pilasliitto. Ne eivät ole ekumeenisia 
siinä mielessä, että ne tavoittelisivat 
kirkkojen yhteyttä. Ne pyrkivät yksi-
tyisten kristittyjen yhteyteen, mutta 
silti niillä on ollut myös ekumeenis-
ta merkitystä.  

Mitkä ovat ekumenian 
mahdollisuudet? 

Juuri tällä hetkellä ekumenia tuntuu 
elävän jonkinlaista ”pysähtyneisyyden 
aikaa”. Se johtunee useista eri syistä.
 
Ensiksikin ekumeeninen tutkimus on 
pitemmällä kuin kirkkojen valmius ot-
taa huomioon sen tuloksia. Toiseksi on 
arvosteltu sitä, että varsinkin KMN:n 

Ekumenia – 
mitä ja miksi?

Näkökulma

Piispa Kalevi Toiviainen.
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Professorin mietteitä

Lämmin vai kylmä?
Eräänä päivänä pääsiäisen alla luin keittiönpöydän ääressä sanomaleh-
teä. Rauhallinen lukutuokio keskeytyi, kun silmääni osui ikävällä ta-
valla määritelmä kristinuskosta: Usko on kuin kananmuna. Ulkoa se on 
kylmä ja kuollut, mutta sisällä on toivo elämästä. ”Eihän se nyt näin voi 
olla”, parahdin vaistonvaraisesti puoliääneen. Ettäkö kristillisyydessä 
olisi elämää vain kätkettynä toivona? Lupaus sisäisen elämän mahdol-
lisuudesta ei paljon lohduta, jos ulkoinen vaikutelma on joka tapaukses-
sa kylmä ja eloton. Ei ihme, että meinasin tukehtua tähän lehdessä esi-
teltyyn kananmunaan (vertauskuvallisesti tietenkin, sillä eihän paaston 
aikana syöty munia).

Määritelmän ympärillä ollut juttu käsitteli kristillisyyttä myönteises-
ti. Arvelinkin toimittajan vain huolimattomuuttaan väittäneen ylösnou-
semuksen symbolina tunnettua kananmunaa koko kristillisen uskon ver-
tauskuvaksi. Tyynnytin mieleni ja luin lehden loppuun.

Uskon määritelmä jäi kuitenkin vaivaamaan mieltäni. Aloin pohtia, mi-
ten luonnehdintaa voisi uudelleenmuotoilla. Sanojen paikkaa vaihta-
malla päädytään seuraavaan: ”Ulkona on toivo elämästä, sisällä usko on 
kylmä ja kuollut.” Hyvänen aika, ei kelpaa! Tällainen uskohan on aivan 
kelvotonta. Ilmaisua on siis muokattava lisää. ”Usko on ulkoisesti elävä 
ja lämmin, sisällä piilee vaara kylmyydestä.” Tämähän kuulosta jo sel-
laiselta, johon voin ajatella yhtyväni. Se sopii myös kirkkomme askeet-
tiseen ja nöyrään henkeen.

Uskon määrittelystä innostuneena päätin tutkailla Raamattua, jossa kir-
joitetaan uskosta paljon. Uudessa testamentissa uskoon ja uskomiseen 
viitataan noin 600 kertaa. Tunnusomaisia uskon piirteitä ovat Uuden tes-
tamentin mukaan rohkea luottamus Jumalaan, Kristus-keskeisyys ja us-
kon ilmeneminen rakkauden teoissa.

Yksi kohta käsittelee kylmyyden ja lämpimyyden suhdetta. Ilmestys-
kirjassa (3:15–16) varoitetaan sekoittamasta kuumaa ja kylmää, ettei 
usko haalenisi. Olisiko niin, että uskossa on tärkeää rajoittaa kylmyyttä 
ja kasvattaa lämpöä? Silloin voidaan päätyä seuraavaan määritelmään: 
”Kristillinen usko karttaa kylmyyttä, sillä se pyrkii olemaan ulkoisesti 
ja sisäisesti lämmintä.” 

Minkähänlaisia reaktioita tämä määrittely herättää keittiönpöytien ää-
ressä, Oulun hiippakunnan alueella?

Pekka Metso
Teologian tohtori

Itä-Suomen yliopisto

yleiskokouksissa erilaiset sosiaalipo-
liittiset aiheet  ovat jättäneet varjoon 
keskeiset uskon sisältöä koskevat ky-
symykset. Monen mielestä nyt saat-
taa unohtua tärkein: vain kirkko ju-
listaa evankeliumia. Muita hoitavat 
monet muut, esimerkiksi YK. Kol-
manneksi on ”asioita, joita ilman ei”. 
Niinpä ollakseen uskottava ekume-
nian on edistyttävä viran keskinäisen 
tunnustamisen asiassa. Neljänneksi se 
ekumeeninen sysäys, jonka sai aikaan 
roomalaiskatolisen kirkon koolle kut-
suma Vatikaanin II konsiili eli kirkol-
liskokous vuosina 1962 - 1965, vai-
kuttaa jo käyttäneen työntövoiman-
sa lähes loppuun. Tuo kirkko itsekin 
näyttää ottaneen taka-askelia konsii-
linsa päätösten soveltamisessa.

Toisaalta juuri tuo konsiili todistaa, 
että jos jossakin on olemassa näky ja 
sen toteuttamiseen sopiva historialli-
nen hetki, ekumeeninen pysähtynei-
syys muuttuu nopeasti. Paimen-Sano-
mat tiesi tämän vuoden ensimmäises-
sä numerossaan kertoa, että jo vuosi-
kymmeniä valmisteltu yleisortodoksi-
nen kirkolliskokous eli synodi on to-
teutumassa vuonna 2016. Pyhän Hen-
gen avulla siitä voi tulla uudistava sy-
säys koko kristikunnalle ja kirkkojen 
ykseyspyrkimykselle.

Keskeistä on jokaisen kristityn ja hei-
dän kirkkonsa ekumeeninen mielen-
laatu. Siihen sopii suomalainen sanan-
lasku: ”Arvaa oma tilasi, anna arvo 
toisellekin”.

Kalevi Toiviainen
Mikkelin ev.lut. hiippakunnan 

piispa emeritus, virassa 
vuosina 1978-1993  
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En ota kantaa tässä tekstissä siihen, 
mitä kanttori harjotuttaa tai laulattaa 
kuorollaan: laulattaako hän yksiäänis-
tä znamennyiä tai bysanttilaista laulua, 
vai kenties ihan vain harmaata vigilia- 
ja punaista liturgiakirjaa vaiko sitten-
kin mahtipontista venäläistä konserttia. 
En pohdi myöskään sitä pitääkö kan-
saa laulattaa ja jos pitää niin milloin 
ja miten paljon. Kirjoitan tässä kant-
torin työstä ja kuorolaulusta, soinnis-
ta ja harmoniasta, kanttorin ja kuoro-
laisten oikeuksista sekä velvollisuuk-
sista ja vastuusta.

Ortodoksinen kirkko on laulava kirk-
ko. Jumalanpalveluksissa kaikki ruko-
ukset, anomukset, ylistykset ja veisut 
joko lauletaan tai resitoidaan eli käyte-
tään laulamalla lukemista. Tästä poik-
keuksena on papin saarna.  Lauletulla 
musiikilla on siis todella suuri osa kirk-
komme jumalanpalveluselämää. Seura-
kunnissamme on kuoroja, joissa lau-
laa vapaaehtoisia laulutaitoisia ihmisiä. 
Tämä on hyvä, sillä palveluksia on pal-
jon ja ne ovat joskus hyvinkin pitkiä. 
Olisi ikävää kanttorina laulaa kaikki 
palvelukset yksin. Toisinaan sekin on 
ihan mukavaa vaihtelua.

Kirkkolaulu rauhoittaa

Ortodoksiset jumalanpalvelukset ovat 
rukouksellisia, mieltä ja sielua rauhoit-
tavia. Jos veisut lauletaan epäpuhtaasti, 
lievästi kakofonisesti tai muuten epä-
määräisesti, jumalanpalvelukset eivät 
saavuta sitä, mitä niiden kuuluisi olla. 
Kaikenlainen musiikki vaikuttaa ihmi-
seen psykologisesti. Musiikkia on käy-
tetty terapiamuotona jo Vanhan Testa-
mentin aikoina (1.Sam.16:14-23). Har-
monisesti kaunis musiikki saa ihmisen 
rauhoittumaan, kun taas epävireinen 
ja kakofoninen musiikki saattaa aihe-
uttaa ihmiselle vastaavasti ahdistusta, 
tuskaista ja hankalaa oloa. Tämä pitää 
ottaa huomioon laulettaessa ortodok-
sisia veisuja.
 
Suomen ortodoksisessa kirkossa käy-
tettävä perus-kirkkolaulu on kirjoitet-
tu neli-ääniseksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että äänien välillä on tietty harmonia ja 
soinnutus. Tämän harmonian täytyisi 
kuorolaulussa tulla esille. En tarkoita 

tällä sitä, että joka kuorosta pitäisi löy-
tyä kaikki äänet: basso, tenori, altto ja 
sopraano tai että kaikkien äänien pitäi-
si olla edustettuna joka palveluksessa. 
Tarkoitan tällä sitä, että jos jumalanpal-
veluksessa on esim. sopraano ja basso 
paikalla, heidän ääniensä välillä tulee 
olla nuottiin kirjoitettu intervalli. (In-
tervalli (lat. intervallum = välimatka) 
on musiikillinen termi, joka kertoo kah-
den sävelen välisen korkeuseron.) Jos 
tämä intervalli on epäpuhdas, kuulos-
taa jumalanpalveluslaulu epävireisel-
tä ja sitä on raskasta laulaa ja kunnella.

Kanttori vastuussa 
kirkkolaulusta

Kirkkokuoron kanssa työskentely on 
kanttorin työtä. Uskon, että suurimmal-
la osalla kanttoreista on pontimena tä-
hän työhön halu ylistää Jumalaa ja tuo-
da Luojan antama laulunlahja Kristuk-
sen kirkon käyttöön. Jokaisesta kantto-
rista löytyy varmasti hippunen tervet-
tä ammattiylpeyttä omaa työtään koh-
taan, joka ilmenee haluna laulaa palve-
luksia mahdollisimman kauniisti, kehit-
tää kuoron sointia ja kehittyä omassa 
työssään. Kanttorit ovat musiikin am-
mattilaisia omalla alallaan. Heillä on 
suurin vastuu palveluksissa lauletta-
vasta kirkkolaulusta niin seurakunnal-
le kuin myös Jumalalle. 

Todennäköisesti yli 95% seurakuntiem-
me kuoroista koostuu amatöörilaula-
jista, joiden musiikillinen laulutaito, 
musiikin teoriataito tai nuotinlukutaito 
ovat hyvin vaihtelevat. Tämä on haas-
te, mutta ei ongelma. Se ei silti poista 
sitä tosiasiaa, että kirkkokuorolla täy-
tyy olla jokin musiikillinen taso. Ei rii-
tä, että kuorolaulajalla on halua laulaa, 
siihen tarvitaan myös taitoa kuulla mu-
siikkia oikein ja laulaa puhtaasti. Fakta 
on, ettei kaikille ole luotu musiikillis-
ta laulunlahjaa tai toisella lahja on hei-
kompi tasoisempi kuin toisella. Kantto-
rin vastuuseen kuuluu vaatia kuorolai-
siltaan riittävää osaamista ja velvolli-
suuksiin kuuluu harjoittaa kuoroa niin, 
että kaunis ja harmoninen musiikillinen 
taso saavutetaan. Tämä on myös kant-
torin oikeus ja hänelle täytyisi suoda 
se. Joskus tämä voi ikävä kyllä tarkoit-
taa myös sitä, että kanttori joutuu siir-

tämään henkilön, joka ei ylety musii-
killisesti riittävälle tasolle, kuorosta ru-
koilevan kirkkokansan puolelle. Kuo-
rolaisen vastuulla on ymmärtää ja hy-
väksyä nämä kanttorin oikeudet, vas-
tuut ja velvollisuudet sekä pohtia to-
della syvällisesti onko hänellä oikeas-
ti riittävää taitoa laulaa kirkkokuoros-
sa vai ei.

Kirkossamme on monta eri taiteenlajia 
edustettuna. Vertaan usein kirkkokuo-
rolaulua ikonimaalaukseen. Jos ihmi-
nen ei osaa maalata ikoneita, mutta ma-
laa silti, ei hän tuo ikoniaan kirkkoon ja 
vaadi, että tämä ikoni pitää laittaa iko-
nostaasiin esille. Tällaiselle ajatukel-
le saatetaan vähän jopa naurahtaa, ei-
hän kukaan niin hölmö ole. Kirkkoihin 
maalatut ikonit ovat kursseja käyneiden 
ikonimaalarien töitä. Omaksi iloksi toki 
voi maalata. Tätä ei edes kyseenalaiste-
ta. Mielestäni kirkkokuorolaulamiseen 
pätee samat säännöt. Jos ei osaa laulaa 
tai ei pysy äänessä, silloin voi toteuttaa 
itseään laulamalla kotonaan tai vaikka-
pa seurakunnan laulupiirissä. 

Kirkkolaulu ja kirkossa laulaminen he-
rättää paljon ajatuksia ja varsinkin tun-
teita. Pitää silti muistaa, että kaikki ih-
miset mahtuvat kirkkoon ja jumalan-
palvleuksiin. Kaikilla ihmisillä - py-
hää melua aiheuttavasta lapsesta euka-
ristiaa toimittavaan piispaan - on tärkeä 
paikkansa ja tehtävänsä kirkossa ja sen 
jumalanpalveluksissa. Mikään tehtävä 
ei ole toista parempi. 

Laura Aho
kanttori, TM

Vaasan ortodoksinen seurakunta

Minä veisaan ylistystä Herralle
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Ο παπα-Τύχων, ὁ γνωστός Ρῶσος 
ἀγειoρείτης ἠσυχαστής τῆς Καψάλας 
(1968), ὃταν λειτουργοῦσε, ἒλεγε 
στόν ψάλτη νά στέκεται ἒξω ἀπό τό 
ἐκκλησάκι, στόν μικρό διάδρομο, 
κι ἀπό κεῖ νά ἐκφωνεῖ τό <<Κύριε 
ἐλέησον>>. Ἢθελε νά εἲναι τελείως 
μόνος καί νά κινεῖται ἂνετα στήν 
προσευχή του.

Τήν ὣρα τοῦ χερουβικοῦ, ὁ παπα-
Τύχων μεταφερόταν σέ οὐράνιους 
κόσμους, καί παρέμενε ἐκεῖ γιά εἲκοσι 
ἓως τριάντα λεπτά. Ὁ ψάλτης ἒπρεπε 
νά ἐπαναλάβει τόν ὓμνο πολλές φορές 
μέχρι τή μεγάλη εἲσοδο.

- Τί ἒβλεπες καί τί ἂκουγες, γέροντα, 

τή μισή ἐκείνη ὣρα; τόν ρωτοῦσε μετά 
τήν λειτουργία.

Καί ὁ γέροντας ἀπαντοῦσε μέ τά 
χαριτομένα σπασμένα ἑλληνικά του:

- Χερουβείμ-Σεραφείμ δοξολογοῦσε 
Θεό. Ἐγώ πετάω, πά, πά, πά! Τήν 
ὣρα τοῦ χερουβικοῦ φύλακας ἂγγελος 
ἀνεβάσει. Μετά ἀπό μισή ὣρα 
φύλακας ἂγγελος κατεβάσει... Πώ, 
πώ, ἐγώ λειτουργήσει...

Ὁ παπα-Τύχων κοινωνοῦσε 
καθημερινά ἀπό τόν ἃγιο Ἂρτο. Ὁ ἲδιος 
δέν ἒψελνε ποτέ, πάντα λειτουργοῦσε.

Pyhät keskellämme

Ihmeellinen näky
Pappismunkki Tiihon oli tunnettu venäläinen kilvoittelija Krei-
kan Athoksen Kapsalassa (k.1968). Kerran toimittaessaan liturgi-
aa keljansa yhteydessä olevassa pikkukirkossa, hän käski kantto-
rin seisoa pyhäkkönsä ulkopuolella, pienessä käytävässä. Tämän 
tuli laulaa sieltä ”Herra armahda” - veisua.  Isä Tiihon halusi olla 
yksin ja liikkua vapaammin rukoillessaan. 

Kerubiveisun aikaan isä Tiihon siirtyi taivaallisiin maailmoihin, 
joissa hän oleskeli kahdestakymmenestä minuutista puoleen tun-
tiin. Kanttori joutui toistamaan veisun useasti ennen suurta saattoa.

- Vanhus, mitä sinä näit ja kuuntelit siinä puolessa tunnissa?, kant-
tori kyseli liturgian jälkeen.

Isä Tiihon vastasi hänelle huonolla kreikalla:

- Kerubim Serafi m ylisti Jumalaa. Minä lentää, oi, oi, oi! Kerubi-
veisun aikana suojelusenkeli nostaa ylös. Puolen tunnin jälkeen 
suojelusenkeli laskea alas..oi, oi, minä toimittaa...

Isä Tiihon nautti ehtoollista päivittäin. Hän itse ei koskaan veisan-
nut, vaikka toimittikin usein palveluksia.

Θαυμαστή θεοπτία

Tapaus on käännetty kreik-
kalaisesta kirjasta ”Ihmei-
tä ja paljastuksia pyhäs-
tä liturgiasta”. Julkaisijana 
on Paraklitoksen luostari. 
Käännös: Niko Pinnis. 

Venäläinen pappismunkki Tii-
hon oli ahkera kilvoittelija ja 
rukoilija.
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Kirkon koulu

Vanhan testamentin profeet-
ta toimi Jumalan ”puoles-
tapuhujana, suuna” aika-
laistensa parissa. Hänet oli 
kutsuttu Jumalan valtakun-
nan suurlähettilääksi. Juma-
la puhui profeetalle selkeäs-
ti ja ymmärrettävästi: ”Mi-
nulle tuli toistamiseen Her-
ran sana”. (Jer. 1:13) Pro-
feetta koki joskus fyysi-
sesti Jumalan Sanan sisim-
mässään  ”liekehtivänä tule-
na” (Jer.20:9), jonka vuok-
si hänellä oli sisäinen pak-
ko välittää sanomaa eteen-
päin. Pyhä apostoli Pietari, 
viitaten Vanhan testamentin 
profeetallisiin kirjoituksiin, 
toteaakin, että  ”Pyhän Hen-
gen johtamina ihmiset ovat 
puhuneet sen, minkä saivat 
Jumalalta. ” (2. Piet. 1:21) 

Jumalan suu ja ääni

Raamatun profeettoja kut-
sutaan  ”kirjaprofeetoiksi ”, 
sillä heidän toimintansa ja 
sanomansa on säilynyt kir-
jallisessa muodossa. Heis-
tä viimeisin, ”profeettain 
sinetti” Malakia, vaikutti 
400 eKr. Profeettojen ”toi-
menkuvat” liikkuivat lave-
alla sektorilla. He toimivat 
Israelin omanatuntona pal-
jastaen kansan synnit, hen-
gelliset hairahdukset ja ul-
kokultaisen Jumalan palve-
lemisen. ”Teidän rikkomuk-
senne erottavat teidät Juma-
lastanne. Teidän syntinne 
ovat saaneet hänet käänty-
mään pois, niin ettei hän tei-
tä kuule.” (Jes.59:2) Profee-

tat muistuttivat, että Jumala 
on myös oikeudenmukainen 
tuomari, vaatien kansaansa 
tilille teoistaan.  Niinpä he 
julistivat tuomioita kansan 
katumattomuuden tähden. 
He vaativat myös Jumalan 
käskyjen noudattamista. 

Jumalan rakkauden 
kuva

Profeettojen joukossa oli 
myös eräänlaisia ”houk-
kia”, joiden oma elämä toi-
mi kansalle peilinä. Jumala 
käski profeetta Hooseaa ot-
tamaan puolisokseen pros-
tituoidun naisen. Hän teki 
niin ja rakasti vaimoaan. 
Avioliitto kehittyi kuitenkin 
onnettomaksi, sillä vaimo 
oli miehelleen uskoton. Pro-
feetta sai kuitenkin Juma-
lalta käskyn rakastaa edel-
leen tätä murhetta ja petty-
mystä tuottavaa vaimoaan. 
Näin profeetan elämä toimi 
kuvauksena siitä ahdistuk-
sesta, jonka kanssa Juma-
la joutui elämään suhteessa 
omaan kansaansa. Pyhään 
elämään kutsuttujen jouk-
ko oli muuttunut välinpitä-
mättömäksi Jumalan ja hei-
dän välilleen solmitun lii-
ton suhteen. Profeetan suh-
de avioliittoonsa konkreti-
soi näin myös Kolmiyhtei-
sen Jumalan sydämen asen-
netta omiinsa. Vaikka kan-
sa oli hairahtunut kaidalta 
tieltä, ja oli heittänyt vihki-
sormuksensa nurkkaan, niin 
Jumalan rakkaus ei antanut 
periksi. Jumala on itsepäi-
nen! Hän etsi aktiivisesti 
erilaisia keinoja kutsua tuh-
laajapoikia ja tyttäriä palaa-
maan kotiinsa. Näin Hoose-
an elämästä muodostui kir-
jaimellisesti ”nahkakanti-
nen saarna”. 

Ilosanoman julistajia

Profeettojen toiminnan poh-
javireenä kulki sanoma Ju-

malan armahtavaisuudesta 
ja ihmisrakkaudesta. Hei-
dän julistuksensa konkreti-
soitui inkarnaatiossa, Juma-
lan lihaksitulemisessa, jol-
loin Hän itse,  Jeesuksessa 
Kristuksessa astui Taivaas-
ta alas, meidän arkemme 
keskelle. Profeetat julisti-
vat tätä ihmeellistä tapahtu-
maa jo satoja vuosia ennen 
sen toteutumista. ”Sillä lap-
si on meille syntynyt, poi-
ka on meille annettu, jonka 
hartioilla on herraus, ja hä-
nen nimensä on: Ihmeelli-
nen neuvonantaja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen isä, 
Rauhanruhtinas.” (Jes. 9:6) 

Kirkko - totuuden 
pylväs ja perustus

Ortodoksinen kirkko toi-
mii profeettojen tavoin ajal-
lisen ja iankaikkisen maa-
ilman rajapinnassa. Kirk-
ko on ”totuuden pylväs ja 
perustus” (1. Tim.3:15), 
enemmän kuin pelkkä ar-
voyhteisö. Se on toiminut 
Kristuksen  ”puolestapuhu-
jana ja suuna” yli kaksitu-
hatta vuotta eri sukupolvi-
en keskellä.  Kirkon tehtä-
vä on toimia Jumalan val-

takunnan suurlähettilää-
nä edelleen. Se on Juma-
lan rakkauden kuva ja ilo-
sanoman julistaja, jumalal-
linen yhteisö, jossa Pyhän 
Hengen armo vaikuttaa mo-
nin eri tavoin. Pyhien yhte-
ys, eli kirkko ei ole demo-
kraattinen, vaan teokraatti-
nen - Jumalan kuninkaal-
lisen valtakunnan ilmen-
tymä, joka elää tässä maa-
ilmassa, mutta ei ole tästä 
maailmasta. Sen yksi teh-
tävä on kulkea profeetalli-
sen kutsumuksensa mukai-
sesti myös tarvittaessa vas-
tavirtaan, suhteessa aikam-
me henkisiin ja hengelli-
siin virtauksiin. Maamme 
sekularisoituminen ja mo-
niarvoisuus tuovat myös 
mukanaan ilmiöitä, jolloin 
Kristuksen Kirkolta odote-
taan entistä enemmän pro-
feetallista rohkeutta toimin-
nassaan. Tähän kutsumuk-
seen kuuluu myös se pyhi-
en isien viitoittama, pasto-
raaliseen huolenpitoon liit-
tyvä terapeuttinen perinne, 
johon rovasti Jarmo Hakka-
rainen viittaa artikkelissaan. 
Se löytyy tämän lehden si-
vulta 17.  

 

Kirkolla on profeetallinen 
kutsumus

Profeetta Hoosea. 
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Jumala on itsepäinen!  
Hän etsii aktiivisesti 

erilaisia keinoja
 kutsua tuhlaajapoikia 

ja tyttäriä 
palaamaan kotiinsa.

Paimen-Sanomat 2/2014 11

Paimensanomat2_14.indd   11 30.5.2014   13:52:35



Kirkon hallinnon kehittämisen yhtey-
dessä on käyty keskustelua myös hiip-
pakuntien resursseista. Vuoden 2013 
kirkolliskokous päätti talousarvion 
käsittelyn yhteydessä lakkauttaa Ou-
lun ortodoksisen metropoliittakunnan 
hiippakuntasihteerin toimen taloudel-
lisin perustein. Toimeenpanevana ta-
hona kirkollishallitus päätti 3.2.2014 
pitämässään istunnossa käynnistää yh-
teistoimintamenettelyn toimenhalti-
jan kanssa. 

Yt-neuvotteluprosessin jälkeen hiip-
pakuntasihteeri Jukka Mäntymä-
ki vastaanotti irtisanomisilmoituk-
sen lauantaina 10.5.2014 Lapin seu-
rakuntatarkastuksen yhteydessä, Ro-
vaniemellä. 

Hiippakuntasihteerin toimi lakkaa 
olemasta 1.8.2014 lukien. Sitä ennen 
Mäntymäki pitää vuosilomat ja pitä-
mättömät vapaapäivät. Tämän joh-
dosta hänen kansliatyönsä päättyi 
19.5.2014 alkaen.

- Lähes kahdeksan vuotta metropolii-
tankanslian työyhteisön jäsenenä an-
taa laajan kattauksen havaintoja pää-
omaksi kirkon elämästä. Vuosista on 
muodostunut hyvä kokonaisuus, joka 
on opettanut paljon ”hiljaista tietoa”. 
Päällimmäisenä on kiitollinen mieli 
kirkollishallituksen suuntaan mahdol-
lisuudesta palvella kirkkoa ja metro-
poliitta Panteleimonille luottamuk-
sen osoituksesta päästä mukaan kir-
kon erikoisyksikön toimintatiimiin.
Yt-neuvottelut sujuivat hyvässä ja so-
puisassa hengessä. Toimen päätyttyä 
koitan saada taloudelliset puitteet jär-
jestymään, jotta voisin jatkaa hiljaisel-
le liekille jääneitä teologian opintoja-
ni, hiippakuntasihteeri Jukka Mänty-
mäki toteaa. 

Oulun ortodoksinen hiippakunta pe-
rustettiin ylimääräisen kirkolliskoko-
uksen päätöksellä vuonna 1979. Hiip-
pakunnan toiminta käynnistyi vuoden 
1980 alussa. Samaan aikaan perustet-
tiin myös hiippakuntasihteerin toimi. 
Siinä on toiminut neljä eri henkilöä: 

Raimo Huttu, Tapani Menschakoff, 
Marko Patronen ja Jukka Mänty-
mäki.

Oulun hiippakuntasihteerin toimen 
lakkauttamisen myötä vakanssi siir-
tyy Suomen ortodoksisen kirkon his-
toriaan.
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Hiippakuntasihteerin toimi 
päättyy elokuun alussa

Hiippakuntasihteeri Johannes 
Mäntymäki työpöytänsä äärellä.

KIITOS
Lämpimät kiitokseni muistamises-
ta merkkipäivänäni.

Maija Viippola, Oulu

Kiitos kirkollishallitukselle, piis-
poille, Oulun metropoliitan kans-
lialle, Oulun hiippakunnan seura-
kunnille ja kaikille yhteistyötahoil-
le menneistä vuosista. 

Hiippakuntasihteeri 
Johannes Mäntymäki  

Nöyrät kiitokseni KP Karjalan ja 
koko Suomen arkkipiispa Leolle 
ja Isä Antero Petsalolle minulle 
myönnetystä Pyhän Karitsan Ri-
tarikunnan I luokan mitalista.

Seija Koski-Viitajoki
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Kirjojen maailma

Heikki Makkonen:  Karjalaisesta pakolaispojasta papiksi ja 
professoriksi. Muistikuvia elämän pitkospuilta. Kuopio 2014. 
349 sivua. Runsaasti valokuvia.

Kirkossamme laajasti tunnettu rovasti Heikki Makkonen 
on kirjoittanut ja julkaissut omaelämäkertateoksen otsikol-
la Karjalaisesta pakolaispojasta papiksi ja professoriksi. Jo 
kirjan otsikointi kuvaa kattavasti kirjan teemaa, tiettyä ke-
hityskertomusta pakolaisperheen ja sitten siirtolaisperheen 
pojan kasvamisesta koulupohjaa kohentamalla ensin kirkon 
palvelijaksi ja myöhemmin yliopistouralle.

Kirja sisältää mielenkiintoista tietoa siirtokarjalaisten koke-
muksista. Isä Heikin varhaisvuosien ja työelämän ajan alun 
kokemukset peilaavat karjalaisortodoksisen väestön koke-
muksia laajemminkin. Lukija löytää kirjasta paljon hyvää 
dokumentointia, aikalaiskerrontaa, ortodoksisen väestön ja 
kirkon sodanjälkeisistä vuosista ja vuosikymmenistä. Kirk-
komme selviytyminen ja henkinen ja aineellinen kasvu ei-
vät ole itsestään selvyyksiä, vaan monien ponnisteluitten ja 
johdatuksen tulosta.

Toimiminen 15 vuoden ajan arkkipiispa Paavalin sihteerinä 
ja ylidiakonina on lyönyt voimakkaasti leiman isä Heikin elä-
mään ja toimintaan. Mielenkiintoisesti hän kuvaa myös seu-
rakuntaelämän iloja ja suruja kirkkoherrakaudeltaan 1980-lu-
vun Keski-Suomessa.

Ortodoksisen teologian opiskelun ja 
tutkimuksen saralla, josta Makkonen 
käyttää nimitystä teologiakoulutus, 
on Heikki Makkonen tehnyt uraa 
uurtavaa työtä Joensuun yliopistos-
sa. Muistelmateoksessa on kuitenkin 
ikävä sivumaku, joka liittyy Mak-
kosen kirpeisiin arvioihin linjaeri-
mielisyyksistä Joensuun teologian 
laitoksen kehitysvaiheissa. Makko-
nen jopa kyseenalaistaa kirkollisko-
kousedustajien arvostelukyvyn, kun 
nämä  valitsivat arkkipiispa Johan-
neksen ja metropoliitta Ambrosiuksen kirkko-
kuntaamme piispoiksi.

Makkonen kirjoittaa varsin sujuvaa tekstiä, joten lukukoke-
mus oli vaivaton. Jossakin määrin jäivät häiritsemään muun 
muassa kreikan- ja ruotsinkielisissä henkilönimissä esiinty-
vät epätarkkuudet. Joka tapauksessa tutustumisen arvoinen 
teos karjalaisuudesta, Suomen ortodoksisesta kirkosta ja yli-
opistomaailmasta kiinnostuneelle lukijalle.

Andreas Larikka

Pakolaispojasta papiksi ja professoriksi

Metropoliitta Panteleimon. Myllylahti Oy. Sivuja 213.

Olin yllättynyt kun entinen esimieheni, joka oli kirjoittanut 
aikaisemmin kirkon elämään liittyviä teoksia, sekä histori-
allisia ja hyvin kaunosieluisia romaaneja, siirtyikin yllättäen 
rikoksien ratkomiseen. Vuonna 2011 ilmestyi lajissaan en-
simmäinen rikosromaani Murha kirkonkylässä. Viime vuon-
na siirryttiin näyttämölle. Tunnustan, että minun on vaikea 
lukea piispan kirjoja neutraalisti. Tunnen kirjoittajan työto-
verina pitkältä ajalta. Hän on myös esitellyt romaaniensa ta-
pahtumapaikkoja syntymäpitäjällään Vieremällä. Aika ajoin 
saatan myös nähdä hänen teksteissään inspiraation lähteitä, 
kuten Komisario Palmun tai kuunnelmasarjasta Knalli ja Sa-
teenvarjo kiinniotetun kohellustunnelman. Joidenkin repliik-
kien äärellä voin kuulla metropoliitan äänen. 

Kirjan nimen mukaisesti kesken teatteriesityksen tapahtuu 
murha. Tarina lähtee etenemään kohti mysteerin ratkaise-
mista jouhevasti. Siihen on sekoitettu, savolaiseen tapaan, 
nimillä leikkimistä. Hulkkoset, Urhoset, Kyyhkyset ja muut 
lystikkäät nimet vakavan asian äärellä saavat lukijan huvittu-
maan. Kirjaan on kätketty muutama Panteleimonin lähisuku-
laisenkin nimi. Ortodoksinen kirkko on saatu myös mukaan 
juoneen. Teoksessa vilahtaa kanttori ja pappi suitsutusasti-
oineen. Kirja kuljettaa myös ortodoksisten hautajaisten tun-
nelmaan. Piispa laittaa papin suuhun opetusta Taivasten val-
takunnasta. Taitavaa! Evankeliumin jyväsiä pudotetaan dek-

karinlukijan ajatuksiin. Mur-
hatutkinnan metodien selvit-
telyssä on käytetty asiantun-
tija-apua. Sen tiedän ja se on 
myös sopivasti punottu teks-
tiin. Tosin poliisin tyyli selvit-
tää rikosta, muistuttaa välillä 
komisario Palmua. Lopulta, 
kuten yleensä dekkareissa on 
tapana, murhaaja löytyy, van-
gitaan ja lukija huokaisee hel-
potuksesta. Kirja päättyy raa-
mattusitaatteihin. 

Kokonaisuutena teos käsittelee raakaa tapahtumaa hienotun-
teisesti. Romaanin sisällöstä huomaa, että kirjoittaja on sie-
lunhoitaja. Hahmojen persoonallisuudet päästetään irti moni-
puolisesti. Karkeuksiakaan ei peitellä mutta se tehdään vain 
sen verran kuin on tarpeen. Kirja on mukavaa luettavaa. Se 
sopii hyvin bussi tai junamatkalle. Se ei ole liian pitkä ja kul-
jettaa hienostuneeseen jännityskertomukseen. Hyvää luke-
mista kesän yöttömiin öihin. 

Johannes Mäntymäki

Murha näyttämöllä
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INNOSTUNUT SEURAKUNTA -hiippakuntapäivät 20.-21.9.2014 
Kajaanin ortodoksisen seurakunnan pappilatalo 
Väinämöisenkatu 29  

 

Lauantai 20.9. 

14.00 Rukoushetki ja piispan tervehdys 
 

 

 

 

 

15.00 Kirkkolaulu rukoukseen innostajana 
    Kanttori Kaisa Mönttinen 

15.30 Tauko 

15.45 Uskon mysteeri – innoituksen lähde 
    Kirkkoherra Andreas Larikka  

16.30 Pyhät kilvoittelijat – innostajia 
    Piispa Arseni  

17.15 Kahvi 

18.00 Vigilia, Kristuksen kirkastumisen kirkko 

  

 

Tie 
Kirkkoon  

14.30 Eväät hyvään seurakunnan ilmapiiriin  
          Hannele Meskus 
          Hanketoiminnan johtaja, Raahen kaupungin keskushallinto     
          Terveydenhuollon maisteri  
          Työnohjaaja ja prosessikonsultti, CBC® ja CSLE® -tutkinnot 

Sunnuntai 21.9.  
9.30 Vedenpyhitys ja liturgia 
Kristuksen kirkastumisen kirkko 
12.00 Lounas ja seurakuntajuhla. Pappilatalo. 
Päätöspuhe: Piispa Arseni 

Tervetuloa pikalomalle kreikkaan

Zeppelin :
zeppelin@crecian.fi

Kauppakeskus Zeppelin
044 700 4002

www.crecian .fi

Oulu:
crecian@crecian.fi

kirkkokatu 55
08 3111 555

Rio Bravo Zeppelin
044 7004 002

zeppelin@riobravo.fi

Rio Bravo Oulu
044 7004 004

oulu@riobravo.fi

www.riobravo.fi

Ravintola Rio Bravo
Kauppakeskus Zeppelin

Tervetuloa hauskaan ja rentoon 
meksikolaiseen tunnelmaan!
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1. 1. Kor 15: 45 Aadamilla elävä
2. Mt 1: 2 Syntyi Jaakobille
3. Jer 49: 7 Loppunut ymmärtäväisiltä
4. 2. Aikak. 8: 11 Toi faaraon tyttären linnaan
5. Sananl. 11: 24 Saa yhä lisää
6. 2. Kun 3: 11 Saafatin poika
7. Joh 19: 17 Paikan nimi
8. Apt 9: 39 Tulivat Pietarin luo
9. Sananl. 30:25 Voimaton kansa
11. Mk 12: 7 Jää meille

RISTISANATEHTÄVÄ ON
ROVASTI RAIMO SISSOSEN

LAATIMA. 
VÄRITYSKUVA 

KYLLIKKI SUVANTO.
TEKIJÄOIKEUDET 

AINEISTOON OMISTAA MYÖS 
ORTODOKSISTEN

NUORTEN LIITTO, ONL RY.
MAINITUT OSAPUOLET 

OVAT ANTANEET LUVAN 
JULKAISEMISTA VARTEN. 

RISTISANATEHTÄVÄN
VASTAUKSET LÖYTYVÄT

PAIMEN SANOMIEN
FACEBOOK-SIVUILTA.

KIRKON KERHO
1.

2.

7.

9.

11.

8.

10.

3.

4.

5.

6.
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Kajaanin seurakunta

Paimen-Sanomien käsillä oleva numero ulottuu ajal-
lisesti helluntaista lähes Jumalanäidin suojeluksen 
juhlaan saakka. Helluntain jälkeen kirkko elää Pyhän 
Hengen ajassa ja niinpä kesän aikana vietetään mo-
nia pelastushistorian tärkeitä juhlia mutta myös pyhi-
en ihmisten muistopäiviä. Pyhät ihmiset muistuttavat 
meitä siitä, mitä Pyhä Henki kristityissä haluaa ai-
kaan saada. 

Kajaanin seurakunnassa vietetään, ennen seuraavan 
numeron ilmestymistä Petäjävaaran, Kuivajärven, 
Pesiön, Kajaanin, Paltamon, Kirkkoahon ja Ämmän-
saaren praasniekkoja. Myöhemmin syksyllä ovat 
vuorossa Sotkamon ja Kuhmon praasniekat. Olkoon 
tämä kirkkoherran tervehdys siis kaikille seurakunta-
laisille ja kirkkomme ystäville kutsu ja tervetulotoi-
votus kirkon juhlien jumalanpalveluksiin.

Merkittävää on myös se, että näitä rivejä lehdestä 
luettaessa on seurakuntamme saanut lisää papillista 
palveluresurssia diakonimme, isä Reijo Marjomaan 
saatua pappisvihkimyksen. Isä Reijo palvelee niin 
sanottuna ylimääräisenä 
pappina, ilman vakinaista 
papin työsuhdetta. Aitoa 
palvelumieltä hänessä ja 
Raakel-puolisossa on. Toi-
votamme uudelle papille 
iloa, voimia ja siunausta. 

Andreas Larikka 
Kajaanin ortodoksisen 

seurakunnan 
kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

Seurakunta elää

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

Kirkkoherra Andreas Larikka p. (08) 633 0310 tai 045 116 7766. 
Lomalla  9.-29.6. ja 7.-18.7.

Toinen pappi Kauko Ivanoff  p. 0400 275 111. Lomalla 21.7.- 22.8.

Kanttorin tehtävien hoitaja Hannakaisa Mönttinen p. 045 873 6889 

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

KAJAANIN 
SEURAKUNTA

Itä-Suomen yliopiston or-
todoksisen käytännöllisen 
teologian lehtori, rovasti 
Jarmo Hakkarainen vihit-
tiin papiksi Oulun katedraa-
lissa helluntaina 10.6.1984. 
Vihkimisen toimitti Oulun 
metropoliitta Leo. Hakka-
rainen kuuluu Kajaanin or-
todoksiseen seurakuntaan. 
Hän on opettanut ortodok-
sista teologiaa vuodesta 
1988 Joensuun yliopistos-
sa, joka muuttui myöhem-
min Itä-Suomen yliopis-
toksi.  

Rovasti Jarmo Hakkaraisen 
papiksi vihkimisestä 30 vuotta
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Oulun metropoliitan tehtävien hoi-
taja, Korkeasti Siunattu Joensuun 
piispa Arseni toimitti Kajaanissa li-
turgiapalveluksen 1.6. 2014, jonka 
yhteydessä hän vihki papiksi dia-
koni Reijo Marjomaan. 
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Kirkon 300-luvun suuret isät Basileios 
Suuri, Gregorios Teologi ja Johan-
nes Krysostomos tähdentävät ope-
tuksissaan raamatullisesti papin hy-
veellisen elämän tärkeyttä ja pitävät 
sitä välttämättömänä edellytyksenä 
pyhään pappeuteen pääsemiselle. Il-
man jumalallisia hyveitä papin elä-
mä ja paimentyö on menestyksetöntä 
jopa vaarallista ja tuhoisaa hänelle it-
selleen ja myös Kirkon hänen hengel-
liseen huolenpitoonsa ja ohjaukseen-
sa antamille ihmisille. Pyhät isät ke-
hottivat piispaa ja pappia opettamaan 
hengellistä laumaansa sekä saarnoil-
laan että elämällään. Pyhä Gregorios 
Teologi (k. 390) ilmaisee tämän aja-
tuksen täsmällisesti, kun hän sanoo, 
että paimenen tulee opettaa jumalal-
lisia hyveitä esimerkillään, jota hänen 
hengellinen laumansa voi jäljitellä ja 
seurata.

Rakkaus on tärkein 
papillinen hyve

Pyhä apostoli Paavali määrittelee en-
simmäisessä korinttilaiskirjeessään 
(1.Kor. 13:1-13) rakkauden korkeim-
maksi ja tärkeimmäksi kristilliseksi 
hyveeksi, hyveiden hyveeksi ja tois-
ten hyveiden alkulähteeksi ja täytty-
mykseksi. Pyhän apostolin pastoraa-
liseen opetukseen sitoutuen pyhät isät 
pitävät rakkautta Jumalaan ja lähim-
mäisiin tärkeimpänä papillisena hy-
veenä. Sekä pyhä Basileios Suuri (k. 
379) että pyhä Johannes Krysotomos 
(k. 407) opettavat, että suuri rakka-
us Jumalaan on välttämätön edelly-
tys Kirkon pappeuteen pääsemiselle. 
Pyhä Basilieos Suuri sanoo, että pa-
pin tulee todistaa elämässään Jumalan 
suuresta rakkaudesta, niin että papin 
lauma oppii hänen elämästään ja toi-

minnastaan, mitä rakkaus Jumalaan 
ja lähimmäiseen merkitsee. Ortodok-
sisen kirkon raamatullisen ja patris-
tisen opetuksen mukaan rakkaus Ju-
malaan ja lähimmäisiin liittyvät erot-
tamattomasti yhteen. Pyhä Basileios 
ilmaisee asian näin: lähimmäisen ra-
kastaminen on Kristuksen seuraajien 
korkein hyve ja pappi ilmaisee sitä sie-
lujen parantamisen, opettamisen ja it-
sensä uhraamisen virassa laumaansa 
puolustaessaan. Papin viran alkupe-
rä ja merkitys yhdistyy paikalliseen 
eukaristiseen yhteisöön. Papin olen-
nainen tehtävä on sakramentaalinen 
ja pastoraalinen. Hengellisenä isänä 
hänellä tulee olla hengellisen arvoste-
lukyvyn lahja. Jotta hän ei eksyttäisi 
laumansa jäseniä Kirkon elämän tieltä 
harhaan, hänen tulee olla hyvä ohjaa-
ja ja opettaja. Hänellä on oltava pas-
toraalinen kyky erottaa hengellinen 
isyys omista henkilökohtaisista haluis-
taan ja toiveistaan.

Sävyisyys, nöyryys ja 
järkkymätön usko

Kristus antoi opetuslapsilleen esimer-
kin todellisesta nöyryydestä, kun Hän 
sanoi heille: ”Ottakaa minun ikeeni 
harteillenne ja katsokaa minua: minä 
olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä 
”(Matt. 11:29). Pyhä Basileios Suu-
ri opettaa, että ilman kristillistä nöy-
ryyttä kaikki hyveet köyhtyvät ihmi-
sessä. Isät olivat yleisesti vakuuttu-
neita, kuinka vaikea papin on seura-
ta työssään Kristuksen nöyryyttä. Se 
vaatii jatkuvaa askeesia, itsekkään mi-
nän ristiinnaulitsemista ja itsensä uh-
raamista. Pyhä Basileios korostaa sä-
vyisyyttä välttämättömänä edellytyk-
senä Kirkon pyhän pappeuden viran 
menestykselliselle hoitamiselle.  Hän 

painottaa niin ikään kohtuullisuuden, 
palavan rukouksen ja järkkymättö-
män uskon hyveitä Kirkon paimenen 
olennaisina ja välttämättöminä tun-
nusmerkkeinä. 

Katumus on Jumalan ja 
ihmisen yhteistyötä

Bysanttilaisten pyhien isien perintees-
sä syntiä pidetään ihmissielun sairau-
tena, joka voidaan parantaa Kirkossa 
hengellisen terapian avulla. Ortodok-
sisessa terapeuttisessa perinteessä syn-
tiä ei nähdä pelkästään ihmisen rikko-
muksena ja kapinana, vaan hengelli-
sen elämän sairautena. Synti merkitsee 
ihmismielen lankeemusta, pimenemis-
tä, vankeutta ja kuolemaa. Synneistä 
vapautuminen tarkoittaa ennen muuta 
mielen kirkastumista Jumalan armon 
avulla, eli ihmisen vapautumista hi-
moista. Ihmisen parantuminen Kris-
tuksessa tarkoittaa mielen, sydämen ja 
ajatusten parantumista. Himojen pa-
rantaminen vaatii koko ihmiselämän 
kestävän kilvoituksen. Pyhä Johannes 
Krysostomos painottaa opetuksissaan 
katumusta ja hengellistä ohjausta syn-
nin ja himojen terapeuttisena hoito-
muotona.  Kirkkoisä uskoi voimak-
kaasti kahdenlaiseen katumukseen: 
ensimmäinen tarkoitti ihmisen katu-
musta Kirkon ja papin edessä ja toi-
nen katumuksen mukaisia kyynelei-
tä, almujen antamista köyhille, ruko-
usta ja paastoamista. Katumus on Ju-
malan ja ihmisen yhteistyötä. Jumalan 
rakastava armo kutsuu ihmisiä jatku-
vasti pois synnistä, mutta vastaus Ju-
malan kutsuun on ihmisen vapaan tah-
don ilmaus.  Katumuksen mysteerio 
on erottamaton osa Kirkon terapeut-
tista kutsumusta. Apostoli Jaakob kir-
joittaa: ”Tunnustakaa siis toisillenne 

Ortodoksinen pappeus liittyy 
Kristuksen palvelutehtävään

”Kenenkään ei pidä väheksy sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä 
puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa” (1. Tim. 4:12).
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Kajaanin seurakunta      

syntinne ja rukoilkaa toistenne puoles-
ta, että te parantuisitte” (Jaak. 5:16).

Ortodoksinen pappeus liittyy 
Kristuksen palvelutehtävään

Ortodoksisen kirkon opetus ja kasva-
tus yhdistyy kiinteästi katumukseen, 
mielenmuutokseen, kaikkien arvojen 
uudelleen arvioimiseen Kristuksessa. 
Tämä edellyttää, että pappi ei sitou-
du maailmaan, vaan Jumalan iankaik-
kisen elämän mahdollisuuteen. Papin 
tulee varjella elämässään pyhää pap-
peutta. Hänen tulee elää hyveellisesti. 
Ortodoksisen kirkon pappi ei ole tuo-
mari eikä äänetön todistaja. Hän on 
Kristuksen ikoni. Ortodoksinen pap-
peus yhdistyy erottamattomasti Kris-
tuksen palvelutehtävään. Pyhien isien 

näkemys papista oman heikkoutensa 
tiedostavana haavoittuneena paranta-
jana syventää ja laajentaa ortodoksi-
sen papillisen arvovallan diakoniaksi 
eli lähimmäisen palvelemiseksi Kris-
tuksessa. Kirkon paimentyö Kristuk-
sessa on papille tärkeä ja velvoittava 
virka. Ortodoksinen pappi antaa hen-
gellisille lapsilleen kirkollisen elämän 
mittapuun, ei niinkään ulkoisilla neu-
voilla, vaan sillä, mitä hän on ihmise-
nä. Pyhä Johannes Krysostomos opet-
taa, että pappi tarvitsee Kirkon sielun 
lääkärin ja parantajan virassa harkin-
takykyä, kärsivällisyyttä ja kestävyyt-
tä. Harkintakykyä hän tarvitsee, jotta 
hän kykenee tunnistamaan rippilap-
sensa sielun sairauden eli tekemään 
hengellisen diagnoosin. Kärsivällisyy-
den ja kestävyyden hyveitä pappi tar-

vitsee parantaessaan Kirkon pyhäs-
sä katumuksessa rippilapsiaan sielun 
sairauksista.  

Rovasti Jarmo Hakkarainen

Keräyksellä tuetaan lapsiperheitä Moldovassa.

 
Filantropian keräystili: FI53 5480 0520 0233 08  Viite: 12386

Filantropia tukee naisten 
työllistymistä ja perheiden 
toimeentuloa Moldovassa.

 Euroopan myllerrys vaikeuttaa 
erityisesti köyhien ihmisten 
elämää idän ja lännen rajalla. 

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

KESÄKERÄYS 

ORTODOKSISEN KIRKON 

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

JA LÄHETYSTYÖ 



Isä Andreas 
25 vuotta

kleeruksessa
Kajaanin kirkkoherra isä Andreas 
Larikka vihittiin diakoniksi Mik-
kelin ylienkeli Mikaelin kirkossa 
27.4.1989. Vihkimisen toimitti KS 
Joensuun piispa Ambrosius. Pa-
piksi hänet vihittiin 1991 ja arkki-
mandriitan arvon hän sai 1999.  Isä 
Andreas on työskennellyt uskon-
nonopetuksen, hiippakuntahallin-
non sekä seurakuntien eri tehtävis-
sä niin Itä-, Etelä- kuin Pohjois-Suo-
messa. Kajaanin ortodoksisen seura-
kunnan kirkkoherran toimessa hän 
aloitti 1.2.2011. 
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KAJAANI 
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 

KIRKKO
KIRKKOKATU 17 KAJAANI

Isännöitsijä Markku Mustonen p.0503847222

La 7.6. klo 17 vigilia
Su 8.6. klo 10 liturgia
Su 29.6. klo 10 liturgia
Ti 5.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus, 
vedenpyhitys ja ristisaatto
 Ke 6.8. klo 10 liturgia
La 16.8. klo 17 vigilia
Su 17.8. klo 10 liturgia
La 23.8. klo 17 vigilia
Su 24.8. klo 10 liturgia
 La 20.9. klo 17 vigilia
 Su 21.9. klo 10 liturgia

LASARI MUROMALAISEN 

TSASOUNA
KIRKKOAHONTIE 461 KAJAANI

Isännöitsijä Reijo Marjomaa p. 040 848 5380

La 30.8. klo 17 vigilia
Su 31.8. klo 10 liturgia

SOTKAMO 
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 

SUOJELUKSEN KIRKKO
RAUHANTIE 13 SOTKAMO

Isännöitsijä Andra Aldea-Löppönen 
puh. 044 202 7401
Ma 9.6. klo 10 liturgia
Su 15.6. klo 10 liturgia
La 9.8. klo 17 vigilia
Su 10.8. klo 10 liturgia
La 6.9. klo 17 vigilia

Su 7.9. klo 10 liturgia
Ti 30.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Ke 1.10. klo 10 liturgia vedenpyhitys ja 
ristisaatto

PYHITTÄJÄ ANDREI RUBLEVIN 

TSASOUNA
PETÄJÄVAARA, SOTKAMO

Omistaja Ralf Forsström

To 4.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
ristisaatto

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
KOULUKATU 47 KUHMO

Isännöitsijä Ritva Ivanoff  p. 0400 275 111

Su 8.6. klo 10 liturgia
Su 15.6. klo 10 liturgia
Su 22.6. klo 10 liturgia
La 19.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 20.7. klo 10 liturgia
La 30.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 31.8. klo 10 liturgia
 
SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
KESKUSKATU 1 SUOMUSSALMI

Isännöitsijä Matti Vainio puh. 050 462 2129

Ma 9.6. klo 10 liturgia
Su 29.6. klo 10 liturgia
Su 3.8. klo 10 liturgia
La 13.9. klo 17 vigilia
Su 14.9. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja
ristisaatto

PYHÄN NIKOLAOKSEN 

RUKOUSHUONE
KUIVAJÄRVENTIE 196 KUIVAJÄRVI

Isännöitsijä Jyrki Huovinen puh. 0400 284 711
Ti 24.6. klo 10 liturgia
La 5.7. klo 18 ehtoopalvelus
 Su 6.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
ristisaatto
Su 7.9. klo 10 liturgia

PALTAMO
JUMALANÄIDIN KUOLONUNEEN 

NUKKUMISEN RUKOUSHUONE
TALONPOJANTIE 3 PALTAMO

Pe 15.8. klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
vedenpyhitys

MUU TOIMINTA:

La 28.6. Suvenniemen perheleiri
La 26.7. Sotkamon monikulttuurinen tapah-
tuma
Ti 2.9. klo 17 Tie kirkkoon -tapahtuma seu-
rakuntasalissa, aiheena muistelukirja ja sen 
merkitys, kirkkoherra Andreas Larikka
19.-21.9. hiippakuntapäivät Kajaanissa

Pyhiinvaellusmatka Kajaanista Uuden-Va-

lamon ja Lintulan luostareihin 29.5. pe-

ruuntui vähäisen osallistumisen takia. Yri-
tämme uudestaan päivämatkaa PSHV:n vuo-
sijuhlan aikaan la 27.9. Ilmoittautumiset 5.9. 
mennessä kirkkoherran virastoon puh. 08 633 
030 tai 040 848 5380

 Toimintakalenteri

ANNA 

LEHDESTÄ 

PALAUTETTA:

PAIMENSANOMAT@ORT.FI

TAI

FACEBOOK.COM/

PAIMENSANOMAT

Paimen-Sanomien 

aikataulu

Paimen-Sanomat 

nro 3/2014 

aineiston jättöpäivä

viimeistään 

keskiviikkona 3.9. klo 12 

Lehden julkaisu viikolla 39
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  Kiuruveden seurakunta      

Kristuksessa rakas hengellinen lapseni, seurakuntam-
me kauniit kirkot ja tsasounat kutsuvat sinua talkoo-
työhön. Pienessä seurakunnassamme ei ole ollut varaa 
palkata kanttoria. Niinpä kanttorintehtävät on hoidettu 
kirkkokuorolaisten, laulajien ja lukioiden yhteistyöllä 
niin Kiuruvedellä kuin myös muualla seurakuntamme 
alueella. Tietysti se on vaatinut papilta paljon työtä ja 
osaamista, kun hän ohjaa myös laulupaikan tapahtu-
mia. 

Myös muissa seurakunnan toiminnoissa on turvau-
duttu aina talkootyöhön ja talkoohenkeen. Seurakun-
talaiset ovat tehneet monenlaisia korjaus ym. töitä 
seurakunnan tiloissa pyytämättä palkkaa työstään. Sii-
voustalkoita pidetään kaikissa temppeleissä ja niiden 
piha-alueilla.

Temppelien ylläpito ja korjaustyöt ovat hyvin kallii-
ta seurakunnalle. Kirkkokunta on antanut kiitettävästi 
varoja kirkkojen ja tsasounien korjauksiin ja uudistus-
työhön. Uudistetun Karvoskylän kirkon rukoilijat ovat 
hyvä esimerkki talkootyöstä. Kirkosta tuli läheisem-
pi ja rakkaampi suurelle joukolle miehiä. Nyt juma-
lanpalveluselämään ja muuhun kirkon toimintaan on 
siellä osallistunut paljon seurakuntalaisia. Viimeksi 
korjasimme Pyhäsalmen tsasounaa ja tässä työssä teki 
talkooporukka hyvää jälkeä. Nyt on vuorossa Kytö-
kylän tsasounan korjaustyöt. Pyhäsalmessa laitettiin 
sisäseiniin ja kattoon lisäeristyksiä ja paneli ym. Nyt 
työt alkavat Kytökylässä ulkovuorauksen purkutyöllä. 
Seinät korjataan ja lisäeristetään sitten myös sisäpuo-
lelta ja pinnoitetaan panelilla.

Tähän Kytökylän projektiin toivon kaikkien seurakun-
talaisten ja tsasounan ystävien osallistuvan yli seura-
kuntien rajojen. Tsasounassa on jo talkooporukalla 
tehty aikaisempina vuosina suuria projekteja. Nyt tu-
levana kesänä tsasounan isännöitsijä ja arkkitehtimme 
Pekka Taskinen ohjaavat kaikkia innostuneita talkoo-
työhön. Kaikista meistä on apua. Tarvitaan miehiä ja 
naisia purkutyöhön ja rakentamiseen. Tarvitaan henki-
löitä kahvinkeittoon ja ruuan laittoon, siivoamiseen ja 
kaupassa käynteihin jne. Ja tietysti jokaisen läsnäolo 
kannustajana ja innostajana on tärkeää. Myös rahaa 
voi lahjoittaa puutavaran ja rakennustarvikkeiden han-
kintaan. Ennen kerättiin tukkipuita seurakuntalaisten 
metsistä tsasounan rakentamiseen. Nyt hankitaan pyö-
röpanelia sahalta ja ”tukkipuut” voi seurakuntalaiset 
antaa rahana tsasounan tilille.

Seurakunnan histo-
riasta tekeillä oleva 
kirja on myös mei-
dän kaikkien yhtei-
nen talkootyö. Joko 
Sinä kävit läpi ko-
tiarkistosi kuvama-
teriaalin. Löysitkö 
historiatietoja var-
haisesta seurakun-
tayöstä isä Olavin ja 
isä Mikaelin ajoilta. 

Jumalan siunausta 
sinulle ja kaikille 
rakkaillesi. 
Hyvää kesää ja 
innostusta talkoo-
työhön seurakun-
tamme hyväksi.

Antero Petsalo

Kirkkoherran  tervehdys

KKKiiiirrjjjjooiiiitttttteelllee oommiiiiaa mmuuiiiissttteelllmmiiiiaa 
jjumalanpalveluksista lapsuutesi ajoiltaa 

tai muuta seurakuntaamme liittyvää 
tietoa. Lähetä kuvat ja kirjoitelmasi 

ssssseeeeeuuuuurrrraaaaakkkkuuuuunnnnnnnnaaaaannnn vvvvviiiirrrraaaaassssstttttoooooooooonnnn....

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

Virasto avoinna ke klo 11 - 13. Virasto on suljettuna 29.5. -10.6.2014, 
11.7. – 5.8.2014 ja 26.9. – 7.10.2014

Kirkkoherran sielunhoitotunnit Kiuruveden Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
keskiviikkoisin klo 11 - 13.KIURUVEDEN 

SEURAKUNTA
Kirkkoherra Antero Petsalo, Luhtapolku 3, 74700 KIURUVESI. Gsm 050 527 1026, e-mail: antero.petsalo@ort.fi 
Lomalla 30.5. - 5.6.2014, 23. – 24.6.2014 ja 16.7. – 11.8.2014

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

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

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

KIURUVESI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
NIEMISTENKATU 6

Isännöitsijä Aune Lipitsäinen 050 919 5973

La 14.6. klo 17 Ehtoopalvelus
La 28.6. klo 17 Vigilia
Su 29.6. klo 10 Liturgia
Su 13.7. klo 10 Liturgia
To 14.8. klo 17 Vigilia
Pe 15.8. klo 9 Liturgia, Jumalansynnyttäjän 
Neitseen Marian kuolonuneen nukkuminen
Su 24.8. klo 10 Liturgia
Su 7.9. klo 10 Liturgia
Su 21.9. klo 10 Liturgia

KARVOSKYLÄ

PYHÄN KRISTUKSEN 

KIRKASTUMISEN KIRKKO
JOKIKYLÄNTIE 7

Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen 040 5706 936

La 7.6. klo 18 Juhlavigilia 
Su 8.6. klo 10 Liturgia, Pyhän Kolminaisuu-
den päivä, Helluntai
Su 6.7. klo 10 Liturgia, kotiseutuviikko
La 12.7. klo 17 Ehtoopalvelus
Ti 5.8. klo 17 Juhlavigilia, praasniekka
Ke 6.8. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, praas-
niekka
Su 17.8. klo 10 Liturgia
La 20.9. klo 17 Ehtoopalvelus

MUUT TILAISUUDET, TERVETULOA

Ma 1.9. klo 18 Ekumeeniset eloseurat, Niva-
lan kotiseutumuseo Katvala
Ti 16.9. klo 17.30 Kiuruveden tiistaiseura
La 20.9. klo 15 Samovaarikerho

PYHÄSALMI

PROFEETTA ELIAN RUKOUSHUONE
VESITORNINTIE 15

Isännöitsijä Marja-Leena Maksimainen 
040 708 8751

Su 15.6. klo 10 Liturgia
La 5.7. klo 17 Vigilia
Su 20.7. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, praas-
niekka
La 16.8. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 31.8. klo 10 Liturgia
La 6.9. klo 17 Vigilia

KYTÖKYLÄ

JUMALÄIDIN SYNTYMÄN 

RUKOUSHUONE
KYTÖKYLÄNTIE 724

Isännöitsijä Pekka Hytönen 044 545 4100

Kesäkuukausina talkookokoontumisia tsa-
sounan kunnostustöiden takia.
Su 7.9. klo 18 Vigilia
Ma 8.9. klo 10 Liturgia, Jumalansynnyttäjän 
Neitseen Marian syntymä, praasniekka

PYHÄNTÄ
LEIVISKÄ

La 23.8. klo 10 Liturgia ja vainajien muisto-
palvelus

RETKET JA MUUT 

KESÄTAPAHTUMAT
Pe 6.6. – Su 8.6. Seurakuntaretki Suistamol-
le, lähtö Nivalasta

PYHÄJÄRVEN TIISTAISEURA JÄRJESTÄÄ 

SEURAKUNNALLISEN KESÄRETKEN SU 

27.7.2014 SALAHMILLE JA IISALMEEN.

Ohjelmassa: Salahmilla osallistuminen Li-
turgiaan, toim. Metropoliitta Panteleimon 
ja Iisalmessa Tutustuminen ja ruokailu Ar-
toksessa
ENNAKKOILMOITTAUTUMISET   tarkempia 
matkasuunnitelmia varten 20.6. mennessä, 
jonka jälkeen tiedotetaan aikataulu ja mak-
sutiedoista!
Tiedustelut: Marja-Leena Maksimainen
p.040 7088751, sähköp. marja-leena.
maksimainen(at)outlook.com tai Jarmo 
Pylkkönen p 040 5706936, sähköp. jarmo.
pylkkonen(at)kotinet.com
TERVETULOA MUKAAN

KIURUVEDEN TIISTAISEURA 

kokoontuu Pyhän Nikolaoksen kirkon
srk-salissa
Ti 16.9. klo 17:30
Ti 7.10. klo 17:30
Ti 28.10. klo 17:30
Ti 18.11. klo 17:30
Ti 19.11. klo 17:30
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Kristuksen kirkastumisen kirkko, Nivalan Karvoskylässä.
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Kiuruveden seurakunta

Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan 
historiatyön käynnistäminen

Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneu-
vosto nimesi joulukuussa 2013 historiatoimikunnan val-
mistelemaan seurakunnan historian vuosilta 1950 – 2015. 
Seurakunnanneuvosto päätti 20.3.2014 historiatoimikun-
nan esityksen mukaisesti palkata historian kirjoittajaksi 
YTT, FM Jaana Luttisen Iisalmesta.

Runsaasti kuvitetun historiateoksen lähtökohta on esittää 
mahdollisimman kattava kuvaus seurakunnan elämästä ja 
pyhäköistä. Kirjassa luodaan katsaus myös seurakuntalais-
ten lähtöalueeseen Raja-Karjalassa. Historiassa hyödynne-
tään arkistoaineiston lisäksi muistitietoa, lehtijuttuja ja va-
lokuvia. Seurakunnan toimintaa valotetaan myös tilastoin. 

Historiatoimikunta pyytää seurakuntalaisia sekä muitakin 
tahoja etsimään kuva-aineistoa sekä seurakunnan toiminta-
ajalla että ennen seurakunnan perustamista tapahtuneesta 
kirkollisesta toiminnasta. Kuva-aineiston kerääminen on 
jo käynnistynyt ja sitä tallennetaan sähköiseen muotoon.
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Kuvassa arkkipiispa Paavali vihkimässä Karvoskylän tsa-
sounaa v. 1962. Kiuruveden seurakunnan historiaan kai-
vataan erityisesti vanhoja valokuvia seurakunnan alku-
ajoilta 1950- ja 1960 luvuilta.

Nivalan Karvoskylällä Kristuksen kirkastumisen kirkon pääsiäisyön juma-
lanpalveluksen toimitti Oulun metropoliitan tehtävien hoitaja, Joensuun 
piispa Arseni, kanssapalvelijanaan rovasti Kauko Makkonen. Olena Mik-
hailova johti kirkkolaulua. Palveluksissa oli mukana noin 50 henkilöä. 

KUVAT EILA MARKKINEN
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Lapin seurakunta      

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

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

Kanslia avoinna: Kesäaikana kanslia avoinna sopimuksen mukaan
lappi@ort.fi 

Kanslian puhelinpäivystys ma-pe klo 9-12.30 (016) 312 361

Kirkkoherra  Viatcheslav (Slava) Skopets (1.9.2014 asti) 0400 178 744.
Lomalla 23.6.–6.7.2014 ja 4.–31.8.2014

Toinen pappi Rauno Pietarinen, kirkkoherran sijaisena (4.8.2014 alkaen) 
050 3099120. Lomalla 13.–19.10.2014

Ivalon kanttori Anneli Pietarinen 040 7479628. Lomalla 22.9.–29.9.2014.

Diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Marja Patronen 0400 986912

Seurakunnan tarkastuksessa kuunneltiin luottamusmiesten näkemyksiä 
seurakuntaelämään liittyen.

Liturgia Rovaniemen Pyhän apostoli Andreaksen kirkossa, jonka jälkeen 
piispa Arseni toimitti seurakunnan kokouksen.

Toimitettiin piispa Arsenin johdol-
la kahdessa osassa, 19.- 21.3.2014 ja 
10.–11.5.2014. Tarkastuksessa todet-
tiin, että seurakunnan talous on ollut 
tarkastusaikana (2009–2013) epäva-
kaa. Rovaniemellä sijaitseva seura-
kunnan entinen keskustalo oli pahois-
sa homeongelmissa. Seurakunta pää-
tyi rakentamaan uuden. Petsamo-sali 
valmistui vuonna 2011 mutta sen ra-
kennuskustannukset ylittyivät. Tämä 
johti seurakunnan kielteiseen talous-
kehitykseen. Tarkastusaikana seu-
rakunnan hallinto on joutunut teke-
mään vaikeita säästö- ja leikkauspää-
töksiä. Tarkastushetkellä seurakunnan 
taloustilanteessa on näkyvissä elpymi-
sen merkkejä. Seurakunnan hallintoa 
on hoidettu vaikeasta tilanteesta huo-
limatta hyvin. Kiinteistöistä todettiin, 
että Ivalon Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko ja Sevettijärven Pyhän Trifon Pet-
samolaisen kirkko ja niiden yhteydes-
sä olevat seurakuntasalit tulee pikai-
sesti saattaa kuntoarviointiin. Sevetti-
järven seurakuntasalissa epäillään ho-
meongelmia. Tarkastusseurue kehot-
ti kartoittamaan tilanteen. Seurakun-
ta ilmoitti, että Rovaniemellä, Pyhän 
apostoli Andreaksen kirkossa remon-
toidaan pyhäkön sisätiloja. Kirkkoher-
ra ilmoitti irtisanoutuvansa tehtäväs-
tään, jonka johdosta toimi on julistet-
tu avoimeksi. Lisätietoja tästä löytyy 
seurakunnan internetsivuilta.

Johannes Mäntymäki
hiippakuntasihteeri

Lapin ortodoksisen seurakunnan tarkastus 
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Lapin seurakunta      

Tämä kevät oli Lapin ortodoksisessa seurakunnassa täyn-
nä toimintaa ja tapahtumia. Pääsiäistä vietettiin sekä Ro-
vaniemellä että Ivalossa – molemmissa kirkot olivat täyn-
nä ihmisiä ja ylösnousemuksen iloa. Oli hienoa, että isä 
Raunon sanoma on saavuttanut niin monia pohjoisen alu-
een seurakuntalaisia ja tuonut heidät kirkkoon pääsiäise-
nä. Kirkkomme perinteiden juuret ovat Kristuksen ylös-
nousemuksessa ja tässä juhlassa oli erityisesti ilo nähdä 
kolttasaamelaisia seurakuntalaisia, sillä heidän kulttuu-
rillinen identiteettinsä pohjautuu vahvasti ortodoksisen 
kirkon perinteisiin. 

Rovaniemelläkin pääsiäinen keräsi runsaasti väkeä ja 
kirkko oli täynnä palveluksen loppuun saakka. Ilontäytei-
sen palveluksen jälkeen siirryimme jatkamaan juhlintaa 
Petsamo-salille, jossa diakoniatoimikunnan naiset olivat 
järjestäneet Meeri Ylinamman johdolla juhlatarjoilun. 

Taloudesta ja kiinteistöstä

Kirkkaan viikon koululaispalveluksien jälkeen siirryim-
me valmistelemaan valtuuston kokousta, joka pidettiin 
3.5.2014 Petsamo-salissa. Kokouksen suurimpia asioita 
olivat seurakunnan viime vuoden talous ja Rovaniemen 
kirkon uudistustyö. Korjaustoimenpiteiden johdosta seu-
rakunnan talous on alkanut vakaantua tämän vuoden aika-
na. Uskomme vakaasti, että säästötoimenpiteet tuottavat 
hyvää hedelmää ensi vuonna ja seurakunnan talous elpyy 
riittävälle tasolle vuoden 2015 alkuun mennessä. 

Seurakuntamme on saanut kirkkokunnalta avustuksen 
Rovaniemen kirkon uudistustyötä varten. Rovaniemen 
kirkon edellisestä remontista on jo  lähes 20 vuotta. Tuol-
loin asennettu ilmastointilaitteisto ei enää vastaa nykyajan 
tarpeita ja kirkon sisäseinätkin ovat ehtineet nokeentua. 
Liikuntarajoitteisten seurakuntalaisten kirkkoon pääsyä 
helpottamaan asennetaan nykyajan vaatimukset täyttävä 
invaliuska ja kirkon eteiseen asennetaan kiinteät naulakot 
nykyisten irrallisten oksanaulaukoiden tilalle. Piispa Ar-
seni on tutustunut valtuuston hyväksymään uudistussuun-
nitelmaan ja siunannut töiden aloittamisen.

Seurakunnan tarkastus

Seurakunnassa toimitettiin toukokuun alkupuolella la-
kisääteinen viisivuotistarkastus piispa Arsenin johdolla. 
Luottamushenkilöiden kokouksessa tehtiin katsaus ku-
luneisiin viiteen vuoteen ja mietittiin, minkälaisia mah-
dollisuuksia ja haasteita seurakunnalla on edessä päin. 
Kokouksessa käytiin hyvää ja avointa keskustelua eri 
osa-alueista; erityistä huomiota kiinnitettiin uskonnon-
opetukseen ja diakoniatyöhön. 

Seurakunnan entinen uskonnonopettaja Olli Koskela on 
nyt saanut opettajan pätevyyden ja on opintovuoden jäl-
keen valmis palaamaan opettamaan Rovaniemen alueen 
lapsia. Koulut eivät kuitenkaan ole halukkaita käyttämään 
pätevää uskonnonopettajaa, vaan pyrkivät järjestämään 
ortodoksisen uskonnon opettajiksi koulujen omia opetta-
jia, joilla ei kuitenkaan ole pätevyyttä opettaa ortodok-
sista uskontoa. Tilanne on surullinen, sillä Rovaniemellä 

on pätevä ja töihin valmis opettaja, joka jää näin ollen 
työttömäksi eivätkä Rovaniemen lapset saa laadukasta 
uskonnonopetusta. Toivottavasti seurakunta ja koulujen 
rehtorit löytävät toimivan ratkaisun tähän syntyneeseen 
ongelmaan.

Diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Marja Patronen oli 
huolissaan diakoniatoimikunnan tulevaisuudesta. Dia-
koniatoimikunta on tehnyt todella paljon vapaaehtoista 
työtä minun toimikauteni aikana. Ihmiset ovat vaihtuneet 
jonkin verran, kuten pitääkin tapahtua tällaisissa tehtävis-
sä, jotta kukaan ei väsyisi liikaa. Ensi vuonna diakonia-
toimikunnassa on taas edessä kolmen paikan vaihto ja 
puheenjohtaja Marja toivoi, että kaikki vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneet ottaisivat häneen yhteyttä. Rovaniemeläiset 
ja inarilaiset, jotka olette kiinnostuneet vapaaehtoistyöstä 
ja haluatte antaa oman panoksenne seurakuntatyöhön, ot-
takaa rohkeasti yhteyttä Marjaan.

Äitienpäivänä pidettiin Rovaniemellä seurakuntakokous, 
jossa tehtiin yhteenvetoa viisivuotistarkastuksen tulok-
sista. Kokouksessa ilmoitin myös, että olen muuttamassa 
perheeni kanssa Helsinkiin, minkä vuoksi tehtäväni päät-
tyy elokuun lopussa. Olen toiminut Lapin ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherrana 5½ vuotta ja tulen aina muis-
tamaan lämmöllä näitä vuosia: olen tutustunut todella mo-
neen ihanaan ihmiseen; olen syventänyt tietojani koltta-
saamelaisesta kulttuurista ja kielestä ja kokenut ne elävä-
nä seurakuntalaisten kautta; olemme toteuttaneet yhdessä 
monia projekteja, rakensimme Petsamo-salin vanhan 
virkatalon tilalle, järjestimme seminaareja, hiippakunta-
päiviä ja lukemattomia muita tapahtumia, kävimme mie-
leenpainuvilla pyhiinvaelluksilla Suomessa ja ulkomailla, 
ja ennen kaikkea olemme kokeneet seurakuntana monia 
siunauksellisia hetkiä. Näistä vuosista tulen kiittämään 
iankaikkista Jumalaa ja teitä kaikkia seurakuntalaisia. 
Muutoksista huolimatta seurakunta on turvallisissa käsis-
sä; piispa Arseni ja seurakunnanneuvosto ryhtyivät heti 
toimeen uuden ty öntekijän saamiseksi. 

Lapin kesäyöt alkavat olla parhaimmillaan ja kesä-heinä-
kuussa kierrän entiseen tapaan seurakunnan kaikki pyhä-
köt ja toimitan niissä palveluksia. Toivon, että ehdin ta-
vata mahdollisimman monia teistä näiden kesäkuukausi-
en aikana. Pidän kesän päätteeksi sunnuntaina 3.8.2014 

toimitettavan liturgian 
jälkeen läksiäiset ja halu-
an toivottaa teidät silloin 
tervetulleiksi Petsamo-
salille.

Perheeni juuret ovat sy-
västi Lapissa, joten tulem-
me palaamaan tänne myös 
jatkossa, ja uskon, että ta-
paamme teitä aina välillä.

Slava Skopets
kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys
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 Toimintakalenteri

ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 

KIRKKO
OUNASVAARANTIE 16, ROVANIEMI

Isännöitsijä Laura Katriina Aura 040 7597029

La 14.6. klo 10 Liturgia ja kristinoppileirin 
päätösjuhla
Su 15.6. klo 10 Liturgia
La 21.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 22.6. klo 10 Liturgia, piispa Arseni
La 28.6. klo 18 Vigilia
Su 29.6. klo 10 Liturgia, p. Apostolien Pieta-
rin ja Paavalin juhla
Su 20.7. klo 10 Liturgia
La 2.8. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 3.8. klo 10 Liturgia, piispa Arseni, i Slavan 
läksijäiset
La 16.8. klo 18 Vigilia
Su 17.8. klo 10 Liturgia
La 6.9. klo 18 Vigilia
Su 7.9. klo 10 Liturgia
La 20.9. klo 18 Vigilia
Su 21.9. klo 10 Liturgia

Ivalon papisto Rovaniemellä:
La 14.6. klo 10 kristinoppileirin päätöslitur-
gia ja –juhla
La 28.6. klo 18 vigilia (p. Apostolien Pietarin 
ja Paavalin juhla)
Su 29.6. klo 10 liturgia (p. Apostolien Pieta-
rin ja Paavalin juhla)
Su 3.8. klo 10 liturgia ja isä Slavan läksiäiset
La-su 16.-17.8. vigilia ja liturgia
La-su 6.-7.9. vigilia ja liturgia
La-su 20.-21.9. vigilia ja liturgia

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO, 
RANTATIE 22

Ke 4.6 klo 10 aamupalvelus ja klo 17 ehtoo-
palvelus
To 5.6. klo 10 liturgia ja klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.6 klo 10 liturgia, ei ehtoopalvelusta
To 19.6 klo 10 aamupalvelus ja klo 17 ehtoo-
palvelus
Ma 23.6. klo 17 vigilia (Johannes Kastajan 
syntymä)
Pe 27.6. klo 17 suuri ehtoopalvelus (P. Sergei 
ja Herman Valamolaisten juhla)
Ke 2.7 klo 10 liturgia ja klo 17 ehtoopalvelus
To 3.7. klo 10 aamupalvelus ja klo 17 ehtoo-
palvelus
La 26.7. klo 18 vigilia (isä Slava)
Su 27.7. klo 10 liturgia (isä Slava)
Ke 30.7. (liturgia Männikön palvelukodissa) - 
klo 17 ehtoopalvelus
To 31.7. klo 10 aamupalvelus ja klo 17 eh-
toopalvelus
Ti 5.8. klo 17 vigilia (Kristuksen kirkastumi-
nen)
Ke 6.8. klo 10 liturgia (Kristuksen kirkastu-
minen)
Ke 6.8. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.8. klo 10 aamupalvelus ja klo 17 ehtoo-
palvelus
Ke 13.8. klo 10 liturgia ja klo 17 ehtoopalvelus

To 14.8. klo 10 aamupalvelus
klo 17 vigilia (Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkuminen, Uspenie)
Ke 20.8. (liturgia Männikön palvelukodissa) - 
klo 17 ehtoopalvelus
To 21.8. klo 10 aamupalvelus ja klo 17 eh-
toopalvelus
La 23.8. klo 18 vigilia
Su 24.8. klo 10 liturgia
Ke 27.8. klo 10 liturgia ja klo 17 ehtoopalvelus
To 28.8. klo 10 aamupalvelus (ei ehtoopal-
velusta)
Ke 3.9 klo 10 liturgia ja klo 17 ehtoopalvelus
To 4.9. klo 10 aamupalvelus ja klo 17 ehtoo-
palvelus
Su 7.9. klo 17 vigilia (Neitsyt Marian synty-
män juhla)
Ke 10.9 klo 10 aamupalvelus ja klo 17 suu-
ri ehtoopalvelus
To 11.9. klo 10 liturgia (P. Sergei ja Herman 
Valamolaisten juhla)
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 17.9 (liturgia Männikön palvelukodissa)  
-klo 17 ehtoopalvelus
To 18.9. klo 10 aamupalvelus ja klo 17 eh-
toopalvelus
Ti 30.9. klo 17 vigilia (Neitsyt Marian suoje-
lusjuhla)
Ke 1.10. klo 10 liturgia (Neitsyt Marian suo-
jelusjuhla)
klo 17 ehtoopalvelus
To 2.10. klo 10 aamupalvelus ja klo 17 eh-
toopalvelus

MÄNNIKON PALVELUKOTI, IVALO
Ti 24.6. klo 10 liturgia (p. Johannes Kastajan 
syntymä)
Ke 30.7. klo 10 liturgia
Ke 20.8. klo 10 liturgia
Ke 17.9 klo 10 liturgia

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN 

JA PYHITTÄJÄ TRIFON 

PETSAMOLAISEN KIRKKO
SIIKAJÄRVENTIE 64

Isännöitsijä Ritva Kytölä 040 7651614

La 7.6. klo 18 vigilia (P.Kolminaisuuden juh-
la, kirkon praasniekka)
Su 8.6. klo 10 liturgia (P.Kolminaisuuden juh-
la, kirkon praasniekka); liturgian jälkeen ve-
denpyhitys ja ristisaatto Boriksen ja Darjan 
mökille, missä lounas ja ohjelmaa.
La 5.7. klo 18 vigilia
Su 6.7. klo 10 liturgia
La 2.8. klo 10 liturgia
Pe 29.8. klo 15.15 litania Sarmijärvellä mat-
kamiehen ristillä.
Pe 29.8. klo 16.30 ehtoopalvelus (p. Trifonin 
pyhiinvaellus)
Su 14.9. klo 10 liturgia (Ristin ylentämisen 
juhla)

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON 

PETSAMOLAISEN KIRKKO 
SEVETTIJÄRVENTIE 9065

Isännöitsijä Tanja Sanila 040 7072661

Pe 13.6. klo 12 rukouspalvelus
La 21.6. klo 18 vigilia
Su 22.6. klo 10 liturgia
La 12.7. klo 9 liturgia (isä Slava)
Su 31.8. klo 9 liturgia (p. Trifonin pyhiinva-
ellus)
Ma 8.9. klo 9 liturgia (Neitsyt Marian synty-
mäjuhla)

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 

TSASOUNA
Isännöitsijä Mikko Rantala 0400 308950

Su 15.6. klo 10 liturgia
Ke 23.7. klo 18 vigilia (p. Boris ja Gleb, kappe-
lin praasniekka) isä Slava
To 24.7. klo 10 liturgia (p. Boris ja Gleb, kap-
pelin praasniekka) isä Slava
Pe 15.8. klo 10 liturgia (Neitsyt Marian kuo-
lonuneen nukkuminen, Uspenie)
Pe 29.8. klo 14 rukoushetki (p. Trifonin py-
hiinvaellus)
La 13.9. klo 18 vigilia (Ristin ylentämisen juh-
la)

TAPAHTUMIA

TRIFONIN PYHIINVAELLUS 2014

Pe 29.8.
klo 14.00  Rukouspalvelus, Keväjärven pyhi-
en Boriksen ja Glebin tsasouna 
klo 15.15  Litania muistoristillä Sarmijärvellä 
klo 16.30  Ehtoopalvelus, Nellimin pyhän Kol-
minaisuuden ja pyhittäjä Trifonin 
kirkko. 
klo 18.00  Kyläjuhla ruokailuineen Nellimin 
satamassa.

La 30.8.
klo 10.00  Päiväjuhla Sevettijärven koululla
klo 13.30  (Norjan aikaa) Vainajien muistopal-
velus, vedenpyhitys ja akatistos pyhittäjä Tri-
fonille. Pyhän Georgioksen kappeli, Neiden, 
Norja.

Su 31.8.
klo 10.00  Liturgia, pyhittäjä Trifonin kirkko, 
Sevettijärvi. Liturgian jälkeen lounas seura-
kuntasalilla. 
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Oulun seurakunta 

Oulun seurakunnan kesää sävyttää praasniekkojen 
eli kirkollisten juhlien paljous. Kesä onkin otollinen 
aika hengellisen elämän syventämiselle lomailun ja 
rentoutumisen ohessa. Pyhiinvaellus lähikaupungin 
tai -kunnan pyhäkköön on samalla matka omaan 
sisimpään. On hienoa, että monien alueidemme py-
häköiden temppelijuhlat ajoittuvat kesäaikaan. Ke-
säkauden praasniekoista on kerrottu tarkemmin ss. 
30-31.

Helluntain jälkeinen aika on kirkossa Pyhän Hengen 
aikaa. Henki ohjaa rukoustamme ja jumalanpalve-
lustamme: ”…emme osaa rukoilla oikein, ellet sinä, 
Herra, ohjaa Pyhällä Hengelläsi”, todetaan eräässä 
kirkon rukouksessa. 

Kesällä seurakuntaelämän ”tohina” hiljenee muuta-
maksi kuukaudeksi. Toimintapiirit ja hallintoelimet 
keskeyttävät toimintonsa nauttiakseen kesästä pitkän 
talven jälkeen. Työntekijät lomailevat kukin vuorol-
laan omistautuakseen perheilleen ja kootakseen voi-
mia tulevaa kirkkovuotta varten.  Seurakuntakeskuk-
sen keittiö on suljettu. Ahkera keittiöväkemme on 
vetäytynyt kesän viettoon. Kattilatkin lepäävät.  

Lapsia ja nuoria kootaan leireille. Niissä he saavat 
perehtyä oman kirkkonsa elämään. Toivottavasti he 

samalla huomaavat, miten pyhä kirkkoäiti heitä ra-
kastaakaan ja haluaa antaa heille hyvän elämän.
Myös avioliittoon vihkimisiä on kesäkaudella talvea 
enemmän. On hienoa olla yhdistämässä puolisoja py-
hään avioliittoon ja iloita yhdessä heidän kanssaan. 

Liturgia ei lakkaa kesälläkään. Jumalanpalvelukset 
ovat kirkon elämän hengitystä, ja ilman hengitystä 
ei voi elää.  

Tänä kesä iloitsemme seurakunnassamme siitä, että 
meillä on uusi pappi. Nyt voimme palvella kirkko-
amme, sen jäseniä ja ystäviä, leveämmällä rintamalla 
kuin toviin.

Suokoon Jumala, että 
tämä helluntaiaika ja kesä 
olisivat uusi alku mones-
sa mielessä.

Marko Patronen
kirkkoherra 

Kirkkoherran tervehdys

Kirkon elämä kesällä

OULUN SEURAKUNTA

Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirasto avoinna arkisin 
klo 9-12 (kesäaikana 7.7. – 10.8. ke-pe klo 9-12).

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

Kirkkoherra Marko Patronen, p. 044 5115 742
2. pappi Tuukka Rantanen, p. 044 5115 744
Kanttori Reijo Kinnunen, p. 044 5115 743
2. kanttori Helena Matsi, p. 044 5115 748
Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko, p. 044 5115 745

Papiston ja kanttorien vapaapäivät maanantaisin ja tiistaisin.

Vuosilomat:
Kirkkoherra Marko Patronen 3. -31.7.
Kanttori Reijo Kinnunen 9. – 27.6
2. kanttori Helena Matsi 7.7. – 10.8.
Kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila 7.7. – 10.8.   

Torikatu 74
90120 Oulu
p. 044 5115 741
oulu@ort.fi 
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Oulun ortodoksinen seurakun-
nanvaltuusto valitsi teologian 

maisteri Tuukka Rantasen 
(s. 1976) Oulun ortodoksisen 

seurakunnan  2. papin toimeen. 
Papinvaali pidettiin 25.5.2014. 
Pastori Rantanen oli toimen

 ainoa hakija. 

Seurakunnan toisen papin toimeen 
kuuluvat papilliset tehtävät pääsään-
töisesti Oulun seudulla ja Meri-La-
pissa. Lisäksi hän vastaa kirkollisesta 
kasvatuksesta ja tiedotuksesta.

Pastori Tuukka Rantanen muuttaa per-
heineen Ouluun kesäkuun alussa, ja 
aloittaa työt seurakunnassa helluntai-
na 8. kesäkuuta. Uuden papin terve-

tulojuhla pidetään Kemissä kirkos-
sa Johannes Kastajan syntymäjuhla-
na 24.6.2014 klo 9.30 alkavan juma-
lanpalveluksen yhteydessä. Virallinen 
toimeen asettaminen on Oulun Pyhän 
Kolminaisuuden katedraalissa alku-
syksystä.

Oulun ortodoksinen seurakunta

Pastori Tuukka Rantanen 
Oulun seurakunnan 2. papiksi

Kuka?
- Piispa Arseni vihki papiksi maaliskuussa. 

- Valmistui teologian maisteriksi Itä-Suomen 
yliopistosta huhtikuussa. 

- Opintojensa ohella toiminut Suomen orto-
doksisen kirkon osa-aikaisena tiedottajana.

- Työskenteli seitsemän vuotta toi-
mittajana ja juontajana Radio Deissä 
Helsingissä, ja on tehnyt töitä myös Sa-
nomalehti Keskipohjanmaassa ja pää-
kaupunkiseudun sairaaloissa.

– Perheeseeni kuuluu vaimoni Miia 
ja kolme lasta, joista vanhin on jo ai-
kuistunut ja asuu Helsingissä. Lapsista 
keskimmäinen, Nooa, menee syksyllä 
neljännelle luokalle ja tyttäremme Elsa 
esikouluun. Miia on ammatiltaan lähi-
hoitaja, ja hänkin varmasti löytää töitä 
Oulun seudulta. Toisaalta hän on pohti-
nut opintojensa jatkamista hammashoi-
don puolella.

– Länsirannikko on meille tuttua seutua, 
mutta Oulussa emme ole aiemmin asu-
neet. Vaimoni juuret ovat Kokkolassa, 

ja itse olen elänyt nuoruuteni Pietarsaaressa. 
Vaikka olen syntyjäni tamperelainen, meri 
on ollut minulle aina tärkeä elementti ja on 
hienoa päästä Oulussa jälleen sen äärelle. 
Luonnossa liikkumisen lisäksi harrastuksiini 
kuuluvat lukeminen ja musiikki eri muodois-
saan. Meillä asustaa myös kaksi lemmikki-
gerbiiliä, Ella ja Luppis.

– Tapaamisiin kirkossa – myös nyt kesällä! 

Pastori Tuukka Rantanen (vas.) jakamassa ehtoollista.
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OULU

PYHÄN KOLMINAISUUDEN 

KATEDRAALI
TORIKATU 74

Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745

Pe 6.6. klo 18 panihida, sielujen lauantai, Ou-
lujoen hautausmaan ortod. osasto, piispa Ar-
seni
La 7.6. klo 18 vigilia, piispa Arseni
Su 8.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, ka-
tedraalin praasniekka, helluntai, piispa Arseni
Su 8.6. klo 14 helluntain suuri ehtoopalvelus, 
polvirukoukset, piispa Arseni
Ma 9.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä
La 14.6. klo 18 vigilia
Su 15.6. klo 10 liturgia
Su 22.6. klo 10 liturgia
Ma 30.6. klo 10 liturgia, kristinoppileirin aloi-
tus
Su 6.7. klo 10 liturgia, kristinoppileirin päätös
La 12.7. klo 18 vigilia
Su 13.7. klo 10 liturgia
La 19.7. klo 18 vigilia
Su 20.7. klo 10 liturgia
La 26.7. klo 18 vigilia
Su 27.7. klo 10 liturgia 
Pe 1.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, ristin 
esiintuominen 
La 2.8. klo 18 vigilia
Ti 5.8. klo 18 vigilia
Ke 6.8. klo 10 liturgia, maan hedelmien siu-
naaminen, Kristuksen kirkastuminen 
Su 10.8. klo 10 liturgia
To 14.8. klo 18 vigilia
Pe 15.8. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen
La 16.8. klo 18 vigilia
Su 17.8. klo 10 liturgia 
Ke 20.8. klo 18 ehtoopalvelus, ekaluokkalais-
ten siunaaminen koulutaipaleelle 
La 23.8. klo 18 vigilia
Su 24.8. klo 10 liturgia
La 30.8. klo 18 vigilia
Su 31.8. klo 10 liturgia
Ke 3.9. klo 18 akatistos
To 4.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 6.9. klo 18 vigilia
Su 7.9. klo 10 liturgia
Su 7.9. klo 18 vigilia
Ma 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
syntymä
Ke 10.9. klo 18 akatistos
To 11.9. klo 18 akatistos
La 13.9. klo 18 vigilia
Su 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
Ke 17.9. klo 18 ehtoopalvelus
To 18.9. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 24.9. klo 18 ehtoopalvelus
To 25.9. klo 18 ehtoopalvelus 
La 27.9. klo 18 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia

MAIKKULAN ENTINEN KASARMI
MAIKKULANRINNE 42, OULU

La 6.9. klo 12 alkaen Maikkulan praasniekka:
Vedenpyhitys Maikkulan kappelissa
Litania matkamiehen ristillä
Muistokäynti Vienan pakolaisten muistoki-
vellä. Kirkkokahvi

MUHOS

KOORTILAN TOIMINTAKESKUS
KOORTILANTIE 30

Isännöitsijä Seija Pirttikoski p. 040 758 5463

La 2.8. klo 9 liturgia
La 30.8. klo 9 liturgia
La 27.9. klo 9 liturgia

HAUKIPUTAAN MARTINNIEMI

PIETARIN JA PAAVALIN SEKÄ 

ARSENI KONEVITSALAISEN 

RUKOUSHUONE
MARTINNIEMENTIE 206

Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054

Ke 11.6. klo 18 suuri ehtoopalvelus
To 12.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, ru-
koushuoneen praasniekka
La 9.8. klo 10 liturgia
La 13.9. klo 10 liturgia

KEMI

JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
LEHTOKATU 31

Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052    

Ma 23.6. klo 18 vigilia, piispa Arseni
Ti 24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, Jo-

hannes Kastajan syntymä, kirkon praasniek-
ka, piispa Arseni
To 14.8. klo 18 vigilia
Pe 15.8. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen 
Pe 29.8. klo liturgia, Johannes Kastajan mes-
tauspäivä
Ke 3.9. klo 18 akatistos
Ke 10.9. klo 18 akatistos
Ke 17.9. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 24.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 27.9. klo 18 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia

TORNIO

APOSTOLIEN PIETARIN JA 

PAAVALIN KIRKKO
LUKIOKATU 1

Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995

La 7.6. klo 10 liturgia, vainajien muistopäivä
Su29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
apostolien Pietarin ja Paavalin muisto, kir-
kon praasniekka, piispa Arseni
Su 17.8. klo 10 liturgia 
La 13.9. klo 18 vigilia
Su 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen

VIHANTI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 

SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
VANHA OULUNTIE 26

Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

Ti 24.6. klo 10 liturgia
Ma 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
syntymä
Ti 30.9. klo 18 vigilia 
Ke 1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, ru-
koushuoneen praasniekka
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Oulun seurakunta                                                                              

Piispa Samuel ja rouva Hannele Salmi piispa Arsenin pääsiäisvastaanotol-
la Oulussa 23.4.2014.
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RAAHE

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 

TEMPPELIINKÄYMISEN 

RUKOUSHUONE
BRAHENKATU 2

Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316

Su 29.6. klo 10 liturgia, apostolien Pietarin ja 
Paavalin muisto
Su 31.8. klo 10 liturgia
Su 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen 

TERVOLAN VAREJOKI

PYHITTÄJÄ TRIFON 

PETSAMOLAISEN RUKOUSHUONE
TSASOUNANTIE 34

La 12.7. klo 10 liturgia, Petsamo-tapahtuma

KUUSAMO

EV. LUT. SEURAKUNTATALON 

TAKKAHUONE

(KIRKON LÄHELLÄ)

La 23.8.2014 klo 11 liturgia; klo 14 rukous-
palvelus matkamiehenristillä Sänkikankaalla

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN 

RUKOUSHUONE 
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
MATKAILUTIE 249

La 28.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, ruko-
ushuoneen vihkiminen, piispa Arseni

TAIVALKOSKI

JALAVAN KAUPPAKARTANON 

KAHVILA

MIKONKUJA 2

Ma 30.6. klo 17 ehtoopalvelus, kirkkokahvi ja 
praasniekkajuhla

PUDASJÄRVI

AITTOJÄRVEN KOULU
HILTUSENTIE 12

Su 3.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, kirk-
kokahvi ja praasniekkajuhla 

KUOROT JA KERHOT

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

Katedraalikuoron toiminta kesällä ja alku-
syksystä 2014
Harjoitukset alkavat syyskuussa. Niitä pide-
tään keskiviikkoisin illan jumalanpalveluksen 
jälkeen n. klo 18.45.
Tarkemmin harjoituskerroista seuraavassa 
numerossa (PS 3/14), joka ilemestyy syys-
kuun 2014 lopussa.

Kaikkia ortodoksisesta kirkkolaulusta kiin-
nostuneita uskontokuntaan katsomatta pyy-
detään ottamaan yhteyttä kanttoriin, p. 044 
5115 743 tai kirkkoherranvirastoon, oulu@
ort.fi . 

KIRKKOKERHO OULUSSA

Kirkkokerho kokoontuu joka sunnuntai Ou-
lun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) klo 
10.-10.45.  Ohjelmassa on ohjattua askarte-
lua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon jäl-
keen mennään katedraaliin ja osallistutaan 
pyhään ehtoolliseen yhdessä vanhempien 
kanssa. Kerho on tarkoitettu lapsille.
Kirkkokerho on kesätauolla. Seuraavan kerran 
kerho kokoontuu su 31.8.2014 klo 10-10.45.
Tiedustelut: Anne Patronen, p. 040 540 8943, 
email: annepatronen0@gmail.com

PERHEKERHO OULUSSA  

Perhekerho kokoontuu torstaisin Oulun seu-
rakuntakeskuksessa (Torikatu 74) kerhohuo-
ne 2:ssa torstaisin klo 10-12. Kerho on tarkoi-
tettu lapsille, heidän vanhemmilleen, isovan-
hemmilleen kummeilleen ja ystävilleen. Oh-
jelmassa aina yhteinen rukous, tarjoilua, leik-
kiä ja aikuisille mielenkiintoisia keskusteluja. 
Tervetuloa solmimaan ystävyyssuhteita per-
hekerhoon. 
Perhekerho on kesätauolla. Seuraavan ker-
ran kerho kokoontuu to 4.9.2014 klo 10-12.
Tiedustelut: Anne Patronen, p. 040 540 8943, 
email: annepatronen0@gmail.com

NUORTENKERHON 

KOKOONTUMISET ALKUSYKSYSTÄ 

2014

Kerho on kesätauolla syyskuuhun asti. Tar-
kemmat tiedot alkusyksyn kokoontumisis-
ta löytyy loppukesästä seurakunnan netti-
sivuilta www.oosrk.fi  . 
Nuortenkerho on tarkoitettu lähinnä yläas-
teikäisille ja sitä hieman vanhemmille nuoril-
le. Kerho alkaa jumalanpalveluksella klo 18, 
jonka jälkeen siirrytään kerhohuoneeseen. 

        Toimintakalenteri 
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Koululaisliturgia Oulussa 23.4.2014.
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Kerhossa pelaillaan ja vietetään rentoa yh-
dessäoloa pienen purtavan kera.

KATEKUMEENIKURSSI 2014-2015

Katekumeenikurssi on tarkoitettu ortodoksi-
seen kirkkoon liittymistä harkitseville.  Kurssi 
alkaa lokakuussa ja päättyy pääsiäisenä mir-
hallavoitelun sakramenttiin ja ortodoksisen 
kirkon täyteen jäsenyyteen. Kurssissa pereh-
dytään ortodoksisen hengellisyyden, teolo-
gian ja kulttuurin perusteisiin. Tarkempia tie-
toja loppukesästä seurakunnan nettisivuilla: 
www.oosrk.fi  . Kurssin vetäjä toimii isä Tuuk-
ka Rantanen, p. 044-5115 744, tuukka.ranta-
nen@ort.fi  . 

OULUNSEUDUN RAAMATTUPIIRI

Piiri on tarkoitettu kaikenikäisille Raamatus-
ta kiinnostuneille. Kesätauko päättyy syys-
kuussa. Lisätietoja loppukesästä seurakun-
nan nettisivuilla www.oosrk.fi  .

KESÄN TAPAHTUMIA LAPSILLE JA 

NUORILLE

Päiväleiri ala-aseteikäisille Oulun seurakun-
takeskuksessa ma-pe 2.-6.6.2014. Ilmoittau-
tumisaika on jo päättynyt. 

MERI-LAPIN KUORO JA 

LASTENKERHO

Kuoro ja kerho ovat kesätauolla syyskuuhun 
asti. Harjoitus- ja kokoontumisaikataulut ovat 
luettavissa loppukesästä seurakunnan netti-
sivuilla www.oosrk.fi  . 

Русскоязычный православный вечер
состоится в приходском зале г. Оулу (To-

rikatu 74) в среду 10.9. Вечерня в соборе 
в 18 ч. Беседа в приходском зале после 
службы.

Добро пожаловать!

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

OULUN TIISTAISEURA
Elisabet Lampinen, tiistaiseuran sihteeri
p. 040-7327239
Kokoontumisajat syyskaudella  19.8, 2.9, 16.9, 
30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11 ja 9.12.2014.

MERI-LAPIN TIISTAISEURA
Lisätietoja tiistaiseuramme toiminnasta.
Kerttu Junnonen
p. 050 355 6580, kerttu.junnonen@gmail.com 

MARTINNIEMEN TIISTAISEURA
Tiedustelut: Raili Kolehmainen, 
puh. 040 725 5535  

VIHANNIN TIISTAISEURA

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

Muut tiistaiseurat: www.oosrk.fi  . 

KESÄN 2014 KRISTINOPPILEIRI

Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
15 vuotta täyttäville nuorille kristinoppilei-
rin  30.6 – 5.7.2014 (ma-la) Hietasaaren leiri-

keskuksessa (Hietasaarentie 19,  90510 Oulu). 
 Kristinoppileirin päätösliturgia on sunnuntai-
na 6.7.2014 klo 10 Oulun Pyhän Kolminaisuu-
den katedraalissa (Torikatu 74).
Ilmoittautuminen leirille on jo päättynyt.

KESÄN 2014 PRAASNIEKKOJA 

OULUN SEURAKUNNASSA

OULU
Pe-ma 6.-9.6. Helluntai, Oulun Pyhän Kolmi-
naisuuden katedraalin praasniekka (Torika-
tu 74, Oulu)

•pe 6.9. klo 18 muistopalvelus Oulujoen hau-
tausmaan ortod. osastolla
•la 7.6. klo 18 vigilia katedraalissa, piispa Arseni
•su 8.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, juh-
lalounas, katedraalin praasniekka, piispa Ar-
seni
•su 8.6. klo 14 helluntain suuri ehtoopalve-
lus, polvirukoukset
•ma 9.6. klo 9 liturgia katedraalissa, Pyhän 
Hengen päivä

HAUKIPUDAS
Ke-to 11.-12.6. Pyhittä Arseni Konevitsalaisen 
muisto, Haukiputaan rukoushuoneen praas-
niekka (Martinniementie 206, Haukipudas)

•ke 11.6. klo 18 suuri ehtoopalvelus
•to 12.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, ru-
koushuoneen praasniekka

KEMI
Ma-ti 23.-24.6. Johannes Kastajan syntymä-
päivä, Kemin kirkon praasniekka (Lehtoka-
tu 31, Kemi)

•ma 23.6. klo 18 vigilia, piispa Arseni
•ti 24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, juh-
lalounas, piispa Arseni

Oulun seurakunta                                                                                        
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Liturgia Kalajoen tsasounalla 9.5.2014. Pyhäkkö vihitään käytöön 28.6.2014 klo 10.00, liturgian yhteydessä.
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         Toimintakalenteri 

Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen sMBR Oy

Pitkäaikaisella kokemuksella mm. perukirjat, 
perinnönjaot, testamentit ym.

 Torikatu 18 4 C, 4 krs.  90100 Oulu
 Puh. +358 400 693 806

   www.heikkikukkonen.com

Assyrialais-ortodoksisen kirkon Euroopan hiippakunnan piispa Mar Odishon vieraili Oulussa 24.4.2014. 
Hänen seurueeseensa kuului isä Nilos Tukholmasta. Heidän lisäkseen ryhmäkuvassa Suomen orto-
doksista kirkkoa edustavat piispa Arseni ja kirkkoherra Marko Patronen. Piispa Mar Odishon vierai-
li seurakunnassa uudelleen kastejuhlan merkeissä 19.5.2014. Mukana olivat myös Oulun ortodoksisen seu-
rakunnan kirkkoherra Marko Patronen ja rovasti Veijo Koivula Oulun luterilaisesta seurakuntayhtymästä.

B
A

S
H

A
R

 IS
H

A
Y

A

Ekumeeninen luentosarja ”Vuoropuhelua” avaa kuulijoille ortodoksi-
sen, katolisen ja luterilaisen näkökulman alustajille läheisiin aiheisiin. 
Näkökulmia teemaan on hyvin monia lähtien sananmukaisesta aina fi -
losofi seen saakka ja myönteisessä mielessä myös kristillisten yhteisö-
jen väliseen vuoropuheluun.

Kaikille avoimet ja ilmaiset Suomen tietokirjailijat ry:n ja Oulun orto-
doksisen seurakunnan yhteistyössä järjestämät yleisöluennot pidetään 
Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa osoitteessa Torika-
tu 74 keskiviikkoiltaisin alkaen klo 18.00.

17.9. kirjailija ja fi losofi  Torsti Lehtinen
15.10 kirjailija Marjatta Jaanu-Schröder
12.11. kirjailija ja pastori Jaakko Heinimäki 

Vuoropuhelua - korkeatasoinen 
luentosarja Oulussa

KALAJOEN SÄRKÄT

Pyhän Nikolaoksen rukoushuone
 (Matkailutie 249)

•la 28.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, ruko-
ushuoneen vihkiminen, piispa Arseni

TORNIO

Su 29.6. Apostolien Pietarin ja Paavalin päi-
vä, Tornion kirkon praasniekka

•su 29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
kirkkokahvit, piispa Arseni 

TAIVALKOSKI

Jalavan kauppakartanon kahvila 
(Mikonkuja 2)

•ma 30.6. klo 17 ehtoopalvelus, kirkkokahvi 
ja praasniekkajuhla

PUDASJÄRVI

Aittojärven koulu (Hiltusentie 12)

•su 3.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
kirkkokahvi ja praasniekkajuhla 

MAIKKULAN PRAASNIEKKA

Maikkulan entinen kasarmi
Maikkulanrinne 42, Oulu

La 7.9. klo 12 alkaen Maikkulan praasniekka:

•vedenpyhitys Maikkulan kappelissa
•litania matkamiehen ristillä
•muistokäynti Vienan pakolaisten muisto-
kivellä
•kirkkokahvi
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Vaasan seurakunta 

Kesä on edessä, tuo ‘suvi suloinen’ niin kuin tutus-
sa virressä lauletaan. Kevättalvella käytiin maassa 
keskustelua onko sen laulaminen kouluissa enää sal-
littua. Ajatus suvivirren kieltämisestä tuntui järjettö-
mältä, ikään kuin se jollain lailla uhkaisi lapsia pak-
kosyöttämällä heille kristillisiä arvoja. Epäilen kyllä 
että moni muu asia uhkaa Suomen lapsia ja nuoria 
huomattavasti enemmän kuin suvivirsi. No, järki 
voitti ja suvivirttä saadaan jatkossakin laulaa, päätet-
tiin ihan eduskunnassa. 

Nyt seuraa pieni raportti seurakuntasalin tilanteesta. 
Betonilattia on valettu ja on paraikaa kuivamassa. 
Sen jälkeen päästään kattorakenteisiin ja sisätilatyöt 
voivat alkaa.  Vanhasta salista jäljelle jää periaat-
teessa vain ulkoseinät, jotka nekin lopuksi verhotaan 
puukehikolla ja niihin istutetaan köynnöskasveja. 
Viimeisimmän tiedon mukaan pääsemme todella-
kin vasta jouluksi kotiin noin puolen vuoden pääs-
tä.   Saimme myös vastikään hyviä uutisia. Anoimme 
avustusta seurakunnan eri kohteisiin aikaisemmin 
tänä vuonna ja kirkollishallituksen päätökset julkais-
tiin äskettäin.  Seurakuntasalin remonttiin saimme 
avustusta 65 000 €, uskonnonopetukseen 11 000 € ja 
yleistä seurakunta-avustusta 18 000 €. Muutama muu 
avustuskohde sai myös korvamerkittyä rahaa.  On to-
della hienoa että Vaasan seurakuntaa tuetaan näinkin 
merkittävillä avustuksilla.  Se on luottamusta siihen, 
että ortodoksinen kirkollinen elämä jatkuu Pohjan-
maalla ja pohjalaisella ortodoksisuudella on myös 
tulevaisuus. Hienoa! 

Kesä on tullut ja kesän kirkolliset juhlat. Palveluslis-
tassa ovat kaikki kesän tapahtumat. Tervetuloa kirk-
koon myös kesäkaudella! Erityisesti toivon, että hei-
näkuun praasniekat saisivat kirkkokansaa liikkeelle. 
Ortodoksista elämää on koko seurakunnan alueella, 
ei ainoastaan Vaasassa! 

Församlingsalens renovering pågår som bäst. Som 
det ser ut nu, får vi fl ytta tillbaka först till jul. Kans-
liet fi nns i Hovrätssesplanaden 19 tills vi får komma 
hem. Men vi har också fått trevliga  nyheter. Kyr-
kostryrelsen i Kuopio beslöt att vår församling får 
stöd närmare 100 000 €  både till renoveringen, reli-
gionsundervisningen och som allmän stöd i försam-
lingsarbete. Hjälpen tar vi med  glädje emot. Stödet 
täcker inte alls alla kostnder för renoveringen men är 
en utmärk hjälp i det hela. 

Sommaren har kommit och sommarens olika kyrkli-
ga händelser. Vi förrätter liturgi två gånger helt på 
svenska (i Harr-
ström på lördag 2.8. 
klockan 10 och i 
Jakobstad på lördag 
30.8. klockan 10) 
men det läses böner 
på svenska också i 
andra gudstjänster. 
Välkommen att ta 
del av församlingens 
sommarhändelser! 

Matti Wallgrén 

Kirkkoherran tervehdys

Pohjanmaan ortodoksisuudella 
on tulevaisuus!

VAASAN SEURAKUNTA

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

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

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

Kirkkoherra isä Matti Wallgren puh. 0206 100499. Lomalla 16.6.–15.7.

2. pappi: isä Aleksej Sjöberg puh. 0400 761 718. Lomalla 21.7.–19.8.

Kanttori: Laura Aho, puh: 0206100497. Lomalla 16.6.–15.7.
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Vaasan seurakunnan ilonaiheena oli viisi kirkkoon liittyjää suurella viikolla.
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Kanttorin työkaluja.

Suurella viikolla Kristuksen hautakuvan kanto Vaasan 
kirkon ympäri.

Herran pääsiäinen.

Herran pääsiäinen.

Kristus nousi kuolleista!
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Vaasan seurakunta                                                                                        

VAASA

VAASAN P. NIKOLAOKSEN KIRKKO
KASARMINTORI, VAASA 

isännöitsijä: Kari Leino, puh. 040 8744 240

Ke 4.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su 8.6. klo 10 liturgia ja polvirukoukset, Hel-
luntai
Ke 11 6. klo 18 ehtoopalvelus
Su 15.6. klo 10 liturgia, kristinoppileirin pää-
tösjuhla
Ke 18.6. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 25.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su 29.6. klo 10 hetkipalvelus
Ke 2.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 6.7. klo 10 hetkipalvelus
Ke 9.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 13.7. klo 10 liturgia kahdella kielellä slaavi/
suomi,  Литургия на двух языках (финский 
/ cлавянский)
Ke 16.7. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 23.7. klo 18 ehtoopalvelus
La 26.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 27.7. klo 10 liturgia
Ke 30.7. klo 18 ehtoopalvelus

1.-31.8. tiistaista lauantaihin ehtoopalve-

lus klo 18, ellei toisin mainita

Su 3.8. klo 10 hetkipalvelus
Ti 5.8. klo 18 vigilia
Ke 6.8. klo 10 liturgia, Kristuksen kirkastu-
minen
Ke 6.8. klo 18 Jumalanäidin avuksihuutoka-
noni eli paraklesis
To 7.8. klo 20 akatistos luomakunnalle
Su 10.8. klo 10 hetkipalvelus
Ti 12.8. klo 18 paraklesis
Ke 13.8. klo 18 paraklesis
To 14.8. klo 18 vigilia
Pe 15.8. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen
Su 17.8. klo 10 aamupalvelus
Ti 19.8. klo 18 EI ehtoopalvelusta
Su 24.8. klo 10 hetkipalvelus
Su 31.8. klo 10 liturgia kahdella kielellä (suo-
mi/ruotsi) , liturgi på två språk (fi nska/svens-
ka)

1.9. alkaen ehtoopalvelus joka ilta (myös 

sunnuntai- ja maanantai-iltaisin) klo 18, 

ellei toisin mainita

Ke 3.9. klo 18 rukoushetki ja kotieläinten siu-
naus
Su 7.9. klo 10 hetkipalvelus
Su 7.9. klo 18 vigilia
Ma 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
syntymä
La 13.9. klo 18 vigilia
Su 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
Su 21.9. klo 10 hetkipalvelus
Su 28.9. klo 10 liturgia

Björköby, Raippaluoto /Björköby, Replot 

lintutornilla, tavataan parkkipaikalla
Su 31.8. klo 15 akatistos luomakunnalle
 

PIETARSAARI

PYHÄN PROFEETTA ELIAN JA 

PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
TSASOUNANPOLKU 2

Su 15.6. klo 10 hetkipalvelus
Su 22.6. klo 10 liturgia
La 19.7. klo 18 vigilia
Su 20.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja veden-
pyhitys, P. Eliaan praasniekka
Su 10.8. klo 10 hetkipalvelus
Pe 29.8. klo 10 liturgia
La 30.8. klo 10 liturgi på svenska
Ma 1.9. klo 18 rukoushetki ja kotieläinten siu-
naus
Ma 8.9. klo 10 liturgia 
Su 14.9. klo 10  hetkipalvelus
Su 28.9. klo 10 liturgia

KOKKOLA

PYHIEN SIMEONIN JA HANNAN 

RUKOUSHUONE
KATARIINANKATU 3

Isännöitsijä Nadesda Kurki

Su 1.6. klo 10 liturgia
La 5.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 6.7. klo 10 liturgia
Su 24.8. klo 10 liturgia
Ke 3.9. klo 18 akatistos
La 6.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 7.9. klo 10 liturgia
Ke 17.9. klo 18 akatistos

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM 

SAROVILAISEN RUKOUSHUONE
KOULUKATU 7 

isännöitsijä Irma Koskela

To 26.6. klo 10 liturgia
Pe 18.7. klo 18 vigilia
La 19.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja veden-
pyhitys, p. Serafi min praasniekka
Su 10.8. klo 10 liturgia
Su 7.9. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

SEINÄJOEN EV.LUT 

SEURAKUNNAN SRK-SALI
ALAKULJUNKATU 2

Su 1.6. klo 10 liturgia

LAPVÄÄRTTI

PYHIEN MIRHANTUOJIEN 

TSASOUNA, 
PERUKSENTIE 247

isännöitsijä Nina Jolkkonen-Porander

Su 13.7. klo 18.00 Akatistos
Su 3.8. klo 10 liturgia
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Lasten liturgia.
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        Toimintakalenteri 

HARRSTÖM
P. RISTIN ESIINTUOMISEN 

TSASOUNA
JUTHNYSTUVÄGEN 16, HARRSTRÖM 

(KORSNÄS) 

Lö  2.8. klo 10 liturgi på svenska

KAUHAJOKI
KAUHAJOEN EV LUT 

SEURAKUNNAN VIRASTOTALON 

KOKOUSHUONE
KYNTÄJÄNTIE 1

Su 24.8. klo 10 liturgia

PRAASNIEKKA-HEINÄKUU
Seurakunnassamme on heinäkuun aikana 
kaksi praasniekkaa: Lapualla ja Pietarsaaressa. 
Lapuan pt.Serafi m Sarovilaisen praasniekka 
alkaa pe 18.7. klo 18 juhlavigilialla. Itse juh-
laliturgia ristisaaton ja vedenpyhityksen kera 
toimitetaan la 19.7. klo 10 alkaen.
Pietarsaaren profeetta Elian praasniekka al-
kaa la 19.7. klo 18 juhlavigilialla. Juhlaliturgia 
ristisaaton ja vedenpyhityksen kera toimite-
taan su 20.7. klo 10 alkaen.
Kaikki innolla mukaan. Tervetuloa! 

TAITEIDEN YÖ VAASASSA
Torstaina 7.8. Vaasan kaupungissa on Taitei-
den yö-tapahtuma. Tapahtuman kunniaksi 
myös p. Nikolaoksen kirkon ovet ovat auki 
ja toimintaa on iltapäivästä lähtien. Ohjelma 
tarkentuu lähempään. Ilta huipentuu Kiito-
sakatistokseen klo 20. 

LUONTORETKI BJÖRKÖBYN 

LINTUTORNILLE SUNNUNTAINA 

31.8. 
Patriarkka Bartholomeos on siunannut kirk-
kovuoden ensimmäisen päivän luomakun-
nalle. Tämän kunniaksi teemme pienen ret-
ken luonnon kauniille lintutornille Raippa-
luodon Björköbyhyn. Lähtö p. Nikolaoksen 
kirkolta klo 14. Retki toteutetaan yksityisau-
toilla. Lintutornilla toimitetaan Kiitosakatistos 
klo 15. Omia eväitä voi ottaa mukaan.

PALAVA PENSAS-OPINTOPIIRI 
Aikuisten opintopiiri Palava Pensas kokoon-
tuu 12.8. alkaen tiistaisin klo 18 alkavan eh-
toopalveluksen jälkeen pyhän Nikolaoken 
kirkon kryptassa. Opintopiirissä keskustel-
laan kirkon opetuksesta ja vähän opetuk-
sen vierestäkin. Piiri on avoin kaikille. Terve-
tuloa! Opintopiirin vetäjänä toimii TM Simo 
Haavisto.

VAASAN VENÄJÄNKIELINEN   

ORTODOKSIAKERHO/ 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КРУЖОК Г. 

ВАСЫ
Русскоязычный православный кружок 
г. Васы собирается в Свято-Никольском 

храме (Kasarmintori) в четверг 4.9. Вечерня 
в храме в 18 ч. Беседы на русском языке 
после службы.
Тема беседы – православная икона. Добро 
пожаловать!

ORTODOKSINEN USKO JA KIRKKO 

TUTUMMAKSI AIKUISILLE
Kokkolan pyhien vanhurskaiden Simeonin 
ja Hannan rukoushuoneessa keskiviikkoisin 
3.9.  ja 17.9. akatistoksen jälkeen n. klo 18.45. 
Iltojen teemat: ortodoksinen ikoni, ja litur-
gia. Tervetuloa!

KATEKUMEENIOPETUSRYHMÄT 
aloittavat syyskuussa sekä Vaasassa että Kok-
kolassa 
Ortodoksiseen kirkkoon liittyville järjestetään 
katekumeeniopetusta. Jos kirkkoonliittymi-
nen kiinnostaa, tulee ottaa yhteyttä pappei-
hin ja sopia tapaamisesta. Papit kertovat li-
sää ja heidän kauttaan tullaan opetukseen. 
Ortodoksiseen kirkkoon liittyville järjestetään 
syksyllä katekumeeniopetusta sekä Vaasas-
sa että Kokkolassa.  Ensimmäinen tapaami-
nen on Vaasan p. Nikolaoksen kirkossa kes-
kiviikkona 3.9. klo 17.00. Opettajana toimi-
vat isä Matti Wallgren (0503520735) ja kant-
tori Laura Aho. Kokkolan pyhien vanhurskai-
den Simeonin ja Hannan rukoushuoneessa 
on ensimmäinen tapaaminen keskiviikkona 
3.9. klo 17. Opastajana ortodoksiseen uskoon 
toimii isä Aleksej Sjöberg (puh 0400 761 718).

KOTIELÄINTEN SIUNAUKSET 

PIETARSAARESSA JA VAASASSA 
1.9. klo 18.00 toimitetaan kotieläinten siuna-
us Pietarsaaren rukoushuoneella. 
3.9. klo 18 toimitetaan Vaasan p. Nikolaoksen 
kirkossa rukoushetki ja kotieläinten siunaus.
Kaikki karvattomat ja karvalliset kotieläimet 
ovat tervetulleita. Eläinten tulee olla joko ko-
passa tai kytkettynä. Tervetuloa!

VAASAN KIRKON NIKOLAOS-

KUORO
Nikolaos-kuoro aloittaa toimintansa 3.9. klo 
18 rukoushetken jälkeen pyhän Nikolaoksen 
kirkossa. Uusia laulajia otetaan laulukokeen 
kautta. Henkilökohtainen laulukoeaika sovi-
taan kanttorin kanssa. 

SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISTYÖ
Kutsun teidät kaikki, vapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneet tapaamiseen su 14.9. Kokoonnum-
me Pyhän Nikolaoksen kirkon kryptassa litur-
gian jälkeen, n. klo 12.30. Tapaamisessa kerro-
taan mm. siitä, minkälaista vapaaehtoistyötä 
seurakunnassamme on tarjolla. 

PIETARSAAREN PERHETAPAHTUMA
Pietarsaaren p. Profeetta Elian tsasounalla jär-
jestetään perhetapahtuma kaikille 0-12-vuo-
tiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen 28.9. 
Tapahtuma alkaa liturgialla klo 10, jonka jäl-
keen on ruokaa ja askartelua. Kaikki innol-
la mukaan! 

Lisätietoja toiminnasta antaa kanttori Laura 
Aho puh. 0206 100 497 tai laura.aho@ort.fi 

OSOITTEITA: 
Pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Kasarmintori, Vaasa
Pyhittäjä Serafi m Sarovilaisen rukoushuone, 
Koulukatu 7, Lapua
Profeetta Elian tsasouna, Tsasounanpolku 2, 
Pietarsaari
P. Vanhurskaiden Simeonin ja Hannan ruko-
ushuone, Katariinankatu 3, Kokkola
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He kaikki ovat Pyhän Hengen armolahjojen kautta ky-
enneet nousemaan langenneesta tilastamme kohti py-
hyyttä siten noudattaen Jumalan käskyä: ”Olkaa pyhät, 
sillä minä olen pyhä” (1.Piet. 1:16, 3. Moos. 11:44). 
Heidän uskonsa on jokaiselle kristitylle esimerkkinä 
ja rohkaisuna, ja siten kirkko juuri tänä ajankohtana 
varustaa meidät tulevaa arkista kilvoittelua varten pa-
lauttamalla mieliimme pyhien isien ja äitien innoittavan 
muiston.

Päivän ikonografi a juontaa juurensa viimeisen tuomi-
on kuvallisista esityksistä 1000-luvun loppupuolelta 
ja 1100-luvulta. Tuo-
miopäivään viittaavat 
yksityiskohdat – sielujen 
punnitseminen, demonit 
ja helvetti – puuttuvat 
kuitenkin Kaikkien 
pyhien ikonista, ja 
nähtävillämme on vain 
taivaallinen sotajouk-
ko. Tämä kuvatyyppi 
tunnettiin Bysantissa 
1200–1300 -luvuilta 
lähtien ja se levisi laajal-
ti myös länteen. Se antoi 
katsojalle optimistisen 
näyn riemuitsevasta seu-
rakunnasta ja vahvisti 
uskoa pyhien esirukouk-
siin, joiden avulla ikonin 
edessä hiljentyvä löytäi-
si tien kuvan alaosassa 
olevaan paratiisiin.

Kuvan yläosassa näem-
me Kristuksen kunni-
assaan valtaistuimella 
kaksiosaisen kultaisen 
mandorlan ja evankelis-
tojen symbolien ympä-
röimänä. Hänen molem-
milla puolillaan seisovat 
Jumalansynnyttäjä ja 
Johannes Edelläkävijä 
esirukousasennossa. 
Kristuksen yläpuolella 
on ylienkeli ja alapuolella 
viimeiselle tuomiolle Kris-

tusta varten valmistettu valtaistuin, jota Aadam ja Eeva 
polvistuen kumartavat. He pitelevät vesikannua, joka on 
yksi Neitsyt Marian ennuskuvista ja inkarnaation sym-
boleista. Suuressa ympyrässä keskushenkilöiden mo-
lemmin puolin seisovat sitten taivaallisen Jerusalemin 
asukkaat: enkelit, profeetat ja muut Vanhan testamentin 
hahmot, apostolit, piispat ja papit, marttyyrit ja mun-
kit sekä naispyhät. Vaikka heitä ei ole nimetty, monet 
voidaan silti tunnistaa; esimerkiksi toiseksi ylimmässä 
rivissä oikealla on ensimmäisenä Nooa arkkeineen. 
Kaikki henkilöt on kuvattu tummansinistä tähtitaivasta 
vasten, ja ylimpänä kaikkia loistavat aurinko ja kuu.

Alaosa käsittää siis 
näkymän paratiisista. 
Idyllisessä maisemas-
sa keskellä on viisas 
ryöväri risteineen. Val-
taistuimillaan istuvat 
vasemmalla Abraham ja 
oikealla Jaakob pidel-
len helmoissaan lepo-
paikkansa löytäneiden 
vanhurskaiden sieluja. 
Ikonin yläkulmissa ovat 
Daavid ja Salomo, jotka 
pitelevät kirjakääröjä. 
Tekstit liittyvät kiinteästi 
ikonin teemaan, sillä 
Daavidin käärössä lukee 
”Vanhurskas iloitsee 
Herrassa” (Ps. 33:1), ja 
Salomon ”Vanhurskaat 
elävät iankaikkisesti, 
ja Herrassa on heidän 
palkkansa” (Viis. 5:15). 
Näin ikonimme antaa 
lupauksen, että vanhurs-
kaiden tavoin Kristus 
tekee meidätkin uudeksi. 
Saamme puhdassydämi-
sinä nähdä Hänen kas-
vonsa ja ylistää Häntä 
iankaikkisesti ikonissa 
kuvattujen pyhien tavoin 
(Matt. 5:8, Ilm. 22:4, 
7:9–11).

Diakoni Osmo Kurola 

Kaikkien pyhien sunnuntain ikonista

Epeiroslainen ikoni 1600-1700 – lukujen vaihteesta.  Drandaki, 
Anastasia 2002 Greek Icons 14th – 18th century. The Rena An-
dreadis Collection. Skira. Milano. S. 247.

Viikon kuluttua helluntaista vietetään Kaikkien pyhien sunnuntaita, joka päättää pääsiäisestä alka-
van juhlakauden. Muistelemme tuona päivänä siis kaikkia pyhiä; sekä niitä, jotka tunnemme, että 
niitä, jotka ovat yksin Jumalan tiedossa.
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