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Kuva: Juha Sarkkinen

Jumalanäidin paasto on elokuussa 1.–14.8.
Se valmistaa hänen kuolonuneen nukkumisen
juhlaansa, jota vietetään 15. elokuuta.

Apostolinkyytiä Ateenassa

Hyvää helluntain juhlaa!

V

uosi 2015 jää Oulun hiippakunnassa historiaan monien uusien henkilövalintojen vuotena. Jokaisessa seurakunnassa on muutoksia tai niitä tapahtuu
kuluvan vuoden aikana. Pohjois-Lappiin valitaan uusi työpari ja Lapin seurakunnan keskuspaikka Rovaniemi saa toivottavasti kaipaamaansa apua

kirkkolaulun suhteen. Kajaanissa vaihtuu tänä vuonna kirkkoherra, Vaasan seurakuntaan
valittiin äskettäin uusi, Oulussa puolestaan aloittaa kesäkuussa uusi kanttori Juhani Matsi
ja Kiuruveden seurakunta lakkautetaan vuoden 2015 lopussa. Neuvottelut Kiuruveden
seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan juuri tätä kirjoitettaessa (20.4.2015) ovat
kesken. Varmaa on kuitenkin se, ettei seurakunta jatka itsenäisensä enää ensi vuonna.
Muutos on tapahtunut myös hiippakunnassa uuden piispan aloitettua työnsä vuoden
alussa.
Kirkollista työtä tehdään pitkäjännitteisesti, mikään hyvä ei synny nopeasti, eivätkä
muutokset saa olla hätiköityjä tai pikaisesti tehtyjä. Tämä on jokaisen uuden työntekijän hyvä pitää mielessään. Toisaalta kirkon elämässä emme saa jäädä paikalleenkaan.
Kulunut klisee, ”jatketaan siitä mihin eilen jäätiin”, ei saa, eikä sen tule olla kantava aja-

Kuva: Pentti Potkonen

tus kirkon elämässä. Voidaankin sanoa, että tietyllä tavalla kirkon elämään kuuluu aina
tasapainoilu. Meidän tulee olla uskollisia kirkon traditiolle ja elämälle mutta samalla
olla näkemässä ajan haasteet ja uskaltaa tarttua niihin. Kuinka mahdollisimman hyvin
voimme palvella Jumalaa, kirkkoa ja kansaa tässä ajassa niin, että kirkon sanoma Ylösnousseesta Kristuksesta saavuttaisi yhä useamman ja antaisi elämälle suunnan? Tätä
kysymystä on hyvä pohtia. Nyt kun uudet työntekijät aloittavat työssään, toivon heille
viisautta ja rohkeutta toteuttaa kirkon perustehtävää omien vahvuuksiensa puitteissa.
Toivon että seurakunnat ja seurakuntalaiset antavat uusille työntekijöille kaiken tuen ja
kannustuksen, minkä he tarvitsevat. Hiippakunnan piispana uskon ja luotan koko hiippakunnan työntekijöiden haluun toimia yhteisen päämäärän saavuttamisessa.
Olen alkuvuodesta päässyt vierailemaan kaikissa hiippakuntamme seurakunnissa ja haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia, joita olen tavannut. Vastaanotto on ollut
sydämellinen ja tunnelma rauhallisen valoisa. Oulun hiippakunta on minulle jo entuudestaan tuttu mutta vasta paimenmatkojen yhteydessä olen ymmärtänyt kuinka jokaisella
alueella on aivan omat erityispiirteensä – ja haasteensa. Ennen muuta hiippakuntaamme
leimaa valtavat etäisyydet ja tavallaan marginaalissa oleminen. Nämä tekijät tekevät Oulun hiippakunnasta ainutlaatuisen ja positiivisella tavalla haasteellisen. Tämän haasteen
olen nyt ottanut ilomielin vastaan. Kuten yllä totesin, mitään uudistuksia ei saa tehdä
hätiköiden. Vasta tämän muutosten vuoden jälkeen on hyvä ryhtyä hahmottelemaan
hiippakuntamme tulevaisuutta ja sen suuntaa.
Kevät on jo saapunut ja kesä kolkuttelee ovella. Kesä on perinteistä praasniekkaaikaa. Tapaamisiin kesän juhlissa! Elokuussa järjestetään Lappeenrannassa Kirkkopäivät,
jossa toivon myös näkeväni Oulun hiippakunnan väkeä.
Siunattua, aurinkoista ja kirkollista kesää!
Oulun metropoliitta Elia
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Taivaankappaleiden
liike – hymni Luojalle
Kesän kynnyksellä, helluntaina, kirkkovuosi julistaa Jumalan pelastustekoja.
Kukkaan puhkeava Pohjolan luonto iloitsee siitä elämän täyteydestä,
johon paastokevät johtaa ja jonka ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen avaa.
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Kuva: Johannes Mäntymäki

Luoja ja luomakunta

Synnin haavoittama ihminen on vääristynyt irvikuvak-

Raamattu alkaa luomiskertomuksesta. Se kertoo, että elämä on

seen. Hän ei olekaan luomiskertomuksen tarkoittama viljelijä ja

lähtöisin Jumalasta. Kaikki olemassa oleva on käsin kosketel-

varjelija, vaan omistaja ja hyväksikäyttäjä, riistäjä ja turmelija,

tavaksi tullutta Jumalan rakkautta. Kaikki luotu kuuluu yhteen

saastuttaja ja tuhoaja. Hän ei ole Luojansa kuva ja työtoveri, vaan

– taivas ja maa, aika ja ikuisuus ovat samaa syntyperää. Eläimillä,

turmeluksen ja kuoleman asialla, pahan kumppani.

kasveilla, kaikilla olioilla ja kaikella aineellisella on alkuperässään

Ihminen on menettänyt kyvyn nähdä, että kaikki Luojan

ja olemuksessaan yhteys Luojaansa. Siksi kaikki olevainen on

luoma on hyvää. Luomakunnasta tulee ihmiselle vihamielinen

lähtökohtaisesti hyvää ja pyhää. Alkuaineitten, taivaankappaleit-

ja pelottava, koska ihminen ei itse enää kykene olemaan luoma-

ten, kivien, kasvien, eläinten ja ihmisten elämän liike on hymni

kunnan yhteys Jumalaan. Hän näkee ilmakehän, vesistöt, metsät,

Luojalle.

suot ja kotieläimet omaisuutena, joita voi käsitellä pelkkä ihmisen

Yhteys ja osallisuus ovat kirkon opettajien mukaan koko luo-

lyhytnäköinen hyöty mielessä. Muiden luotujen kohteleminen ih-

makunnan olemassaolon keskeinen periaate. Ihmiskunta, kasvit

misen rajattoman ahneuden kohteina on ekologista pahuutta. Sen

ja eläimet ovat olemassa osallisina Jumalan energioista, Hänen

seuraukset vaikuttavat ihmisten ja koko luomakunnan elämään,

teoistaan. Niiden elämän tarkoitus on kehittyä yhä lähempään

nyt erityisesti ilmastonmuutoksen kautta.

yhteyteen Hänen kanssaan. Osallisuuden ja vuorovaikutuksen
periaate koskee myös luotujen suhdetta toinen toisiinsa.

Patriarkka Bartolomeos on todennut, että ihmiskunnan kriisi
ei ole pelkästään ekologinen, vaan moraalinen. Sama itsekkyys ja
hyödyntavoittelu, jolla ihmiskunta kohtelee luonnonympäristöä,

Ihminen – luomakunnan pappi

koskee myös rikkaiden suhdetta köyhiin ihmiskunnan sisällä. Ih-

Ihminen on luotu luotujen joukossa, hän on eläinten ja kasvien

misen sivilisaatio kasvaa ja kehittyy hyökkäämällä aggressiivisesti

kumppani. Kirkkoisä Basileios Suuri kutsuu ihmistä uskovaksi ja

muuta luomakuntaa vastaan ja valtaamalla siltä elintilaa.

rukoilevaksi eläimeksi ja puhuu muista luontokappaleista veljinä
muussakin aineellisessa luomakunnassa. Samalla ihminen kuuluu

Kristus avaa
uuden yhteyden

myös henkisten olentojen luomakuntaan ja on siinä suhteessa en-

Ortodoksinen usko perustuu siihen, että Jumala syntyi ihmiseksi,

kelien kaltainen.

tuli yhdeksi luoduistaan. Jumalan Poika syntyi Ihmisen Pojaksi.

ja sisarina ihmisen rinnalla. Ihmisessä sykkii sama elämä kuin

Ihmisen alkuperäinen tehtävä on pukea sanoiksi luomakun-

Äärellinen kantoi ääretöntä, aine tuli pyhyyden paikaksi. Syntiin

nan kiitos Luojalleen, olla luomakunnan pappi. Eläimillä, kasveilla

ja kuolemaan langennut elämä kohtasi sitä ylläpitävän voiman.

ja aineella on olemuksessaan yhteys Luojaansa, ja ihminen voi

Jumalan nöyryys ja itsensä tyhjentäminen voittivat ihmisen ylpey-

sanoillaan ja teoillaan ilmaista sitä yhteyttä. Samalla ihminen on

den ja itsekeskeisyyden. Elämä itse naulittiin ristiin ja kidutettiin

Jumalan läsnäolon kanava, kun ihmisen sanojen kautta Jumalan

kuoliaaksi, ja Hänen kuolemansa voitti kuoleman, kärsimyksen ja

Sana tulee lausutuksi ääneen. Luomistyönsä jatkoksi Jumala kut-

synnin.

sui ihmisen antamaan eläimille nimet ja tulemaan luomakunnan

Ylösnousemuksessa alkuperäinen yhteys Luojan ja luotujen

viljelijäksi ja varjelijaksi. Luomistyö jatkuu luonnon kiertokulussa

välillä palautui. Luomakunta pelastuu yhdessä ihmisen kanssa,

ja maailmanhistorian tapahtumissa. Siinä liikkeessä ihmisen teh-

koska aine on Jumalan luomaa ja pelastusteot tapahtuvat aineessa.

tävä on olla Luojan työtoveri.

Ylösnousemuksen valossa luomakunta näyttäytyy jälleen Jumalan
lahjana ja mahdollisuutena olla yhteydessä Luojaan.

Synti särkee yhteyden
Paratiisissa Jumala antoi ihmiselle vain yhden käskyn. Se oli käs-

Kilvoitus ja kohtuus

ky paastota ja olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta. Mutta

Kristuksen risti ja ylösnousemus haastavat elämäntavan muu-

ihminen halusi tulla Jumalan kaltaiseksi ilman Jumalaa ja rikkoi

tokseen. Kristinuskoon kuuluu aina askeesi, paasto, parannuksen

paastokäskyn. Ihminen käytti väärin Jumalalta saamaansa vapaut-

teko ja kilvoitus. Silloin usko ja ihanteet määräävät elämäntavan

ta, ja se johti itsekeskeisyyteen ja kieltäytymiseen yhteydestä. Ne

suunnan. Se tarkoittaa kunnioitusta kaikkea luotua kohtaan ja

nähdään ortodoksisessa opetuksessa kaiken synnin taustalla, kai-

kohtuutta siinä, kuinka luomakunnan hedelmiä käytetään. Pyhät

ken pahan ytimessä. Synti on itsekeskeisyyden vääristämä suhde

kilvoittelijat antavat esikuvan siitä, että tällainen elämäntapa on

Jumalaan, toiseen ihmiseen ja muuhun luomakuntaan. Se johtaa

mahdollinen ja että se on ihmisen pelastuksen tie. Ihmisen kyky

eroon ja vihollisuuteen, pirstoutumiseen, pelkoon ja tuhoon. Syn-

viljellä ja varjella luomakuntaa voivat kirkastua, palautua elämää

nin tulos on kuolema, jossa elämän perusteet hajoavat.

palvelevaksi luovuudeksi, Luojan työtoveruudeksi.

... jatkuu seuraavalla sivulla
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ILMOITTAUTUMINEN

Ortodoksiset kirkkopäivät
Lappeenrannassa 28.–30.8.

Uuden testamentin mukaan kirkon ja kristittyjen on oltava
maailmassa suola ja hiiva, muistutus ja ärsyke jostain paremmasta. Ympäristöasioissa seurakuntien ja luostarien tulisi olla
yhteisöjä, joista näkyy, mihin suuntaan ihmiskunnan tulisi muuttaa suhdettaan ympäristöön.
Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksessa käytetään monia
aineita. Rukouksessa on mukana vettä, öljyä, viiniä, vehnänjyviä,
metsän ja peltojen satoa sekä suitsutuspihkaa, hiiltä, eri metalleja, puuta ja kankaita. Ikonissa kivi-, kasvi- ja eläinkunnan aineet
yhdistyvät väreiksi ja viivoiksi, jotka puupinnalle tai kiviseinälle
piirtää ihmisen käsi. Kirkkorakennus on luomakunnan ylistysvirsi, jossa rakennusaineet yhtyvät ihmisen työhön. Liturgian
ytimessä, pyhässä ehtoollisessa, leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, aine tulee yhteydeksi Luojan ja luodun
välille. Näissä yhteyksissä on tärkeää, että Jumalaa kunnioitetaan
puhtailla ja luonnonmukaisilla aineilla ja materiaaleilla. Kirkon
tehtävä on johtaa luomakunta takaisin yhteyteen Jumalan kanssa,
yhteiseen kosmiseen liturgiaan.

Kiitos ja liturgia
Eukaristia on kiitos, jonka ihminen lausuu koko luomakunnan
puolesta. Kiittäessään Jumalaa ihminen ottaa vastaan elämän

KÄYNNISSÄ

Elokuussa järjestettävät kirkkopäivät kokoaa yhteen lapsia, nuoria
ja aikuisia. Kirkkopäivien teema, Ihmisten kirkko, kääntää katseen
lähimmäisyyden, vapaaehtoisuuden ja diakonian merkitykseen.
Juhlapaikkana toimii Lappeenrannan historiallinen ja kaunis
Linnoituksen alue.
Kirkkopäiville on tarjolla kolme erilaista lippupakettia:
VIP-paketti: Sisältää viikonloppuun osallistumisen lisäksi ruokailut
ja kaikki maksulliset tapahtumat. Paketin hinta 80 €.
Viikonloppu-paketti: Sisältää viikonlopun osallistumisen ja ruoat.
Paketin hinta on 30.4. asti 45 €.
Lauantai-paketti: Sisältää osallistumisen lauantaille ja päivän ruoat.
Hinta 30 €. Liput maksullisiin tapahtumiin voi ostaa tapahtumapaikalta noin tuntia ennen esityksen alkua.
Lapset 5-12v: Sisältää osallistumisen kirkkopäiville ja viikonlopun
ruoat. Hinta 25 €.
Lippupaketit ovat henkilökohtaisia. Lapset 0–4v osallistuvat kirkkopäiville ilmaiseksi, mutta heidätkin pitää ilmoittaa osallistujiksi.
Kirkkopäiville ilmoittaudutaan ennakkoon, joko oman seurakunnan
kautta tai sähköisellä lomakkeella netissä. Ilmoittautuminen on
sitova.
A) Ilmoittautuminen suoraan Kirkkopäiville,
käytä LYYTI-ohjelmaa, joka löytyy osoitteesta
www.ortodoksisetkirkkopaivat.fi.
B) Ilmoittautuminen seurakunnan kautta, ota yhteys
kotiseurakuntaasi
C) Nuoret ilmoittautuvat suoraan omaan seurakuntaansa.
Sellainen nuori, joka esim. asuu ulkomailla tai ei muutoin
voi osallistua seurakuntansa kautta, voi olla yhteydessä
suoraan ONL:oon: onl(at)ort.fi
Kirkkopäiville tarvitaan myös vapaaehtoisia eri tehtäviin.
Vapaaehtoisten ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmän tapahtumasivun kautta. Vapaaehtoiset työntekijät saavat palkaksi kirkkopäiväpassin.
Majoitusjärjestelyistä jokainen vastaa itse.

lahjan, voiton synnistä ja kuolemasta, ja astuu ylösnousemuksen
valoon. Aidoimmin eukaristia toteutuu pyhässä ehtoollisessa, kun
aine – leipä ja viini - tulee Kristuksen ruumiiksi, yhteydeksi Luojan ja luodun välille. Liturgiassa pyydetään Jumalaa uudistamaan
koko kosmos, ei vain minua tai meitä. Se on yhteyden juhlaa, elämän tanssia. Kun tunnustamme kaikkien ja kaiken keskinäisen
riippuvuuden, kosmisen liturgian, silloin alamme löytää ratkaisuja ekologiseen kriisiimme.
Liturgiassa kirkko rukoilee maailman puolesta: että Pyhä
Henki tulisi ja pyhittäisi läsnäolollaan kaiken ihmiselämän ja
koko luomakunnan. Pyhyys muuttaa ja kirkastaa langenneen ja
kärsivän maailman elävien maaksi, Jumalan
läsnäolon paikaksi. Eukaristia on esimakua
Taivasten valtakunnasta. Se, kertoo, että ih-

KOKOUSKUTSU
Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja
lähetystyö Filantropia ry:n vuosikokous pidetään
lauantaina 23.5. klo 16
Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalin
seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) Oulussa.

misen mukana sinne pääsee koko aineellinen
luomakunta. Kristuksen ihmeet, joilla hän
kosketti ihmisen kärsimystä ja kuolemaa,
hänen ruumiillinen ylösnousemuksensa ja
taivaaseen astumisensa lupaavat, että kaiken
elämän päämäärä on Jumalan kirkkaudessa.

Heikki Huttunen, rovasti
pääsihteeri, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Kuva: ekumenia.fi
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Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat. Kokouksen jälkeen juhlavigilia.
Sunnuntaina juhlaliturgian jälkeen kirkkokahveilla
ohjelmaa helluntain hengessä.
Lämpimästi tervetuloa!

Toimituksen kynästä

Apologetiikka

set syvenevät. Sekularisoituminen, sekä

seurakunnissa. Vuonna 2013 hiippa-

Suomenkieleen sana tulee kreikkalaises-

erilaisten uskontojen ja aatteiden vaiku-

kuntaneuvosto hyväksyi myös toiminta-

ta ilmaisusta apologia (απολογια), joka

tus nostaa tarvetta ortodoksisen uskon ja

ohjelman, jonka nimi on: ”Pienryhmän

tarkoittaa kritiikin kohteeksi joutuneen

opin kirkastamiselle. Suurta kiitollisuutta

ja yhteisöllisyyden kehittäminen.” Ta-

näkemyksen puolustamista. Keittiöapolo-

voi osoittaa niitä tahoja kohtaan jotka

voite- ja toimintaohjelmien valmistuttua

getiikka on monessa suomalaisperheessä

tekevät tätäkin työtä kirjoittamalla. Pap-

niiden toimeenpanoa seurakunnissa

viimeistään siinä vaiheessa tuttua, kun jo-

pismunkki Serafim Seppälä on avannut

seurattiin aktiivisesti hiippakuntakansli-

ku perheenjäsen alkaa puhua terveellisen

teoksillaan monenlaisia ikkunoita itäisen

asta käsin. Startti asioiden kehittämiselle

ruokavalion puolesta. Hän joutuu perus-

kristikunnan suuntaan. Useat kirkkomme

oli innostunutta. Toivottavasti kehitystyö

telemaan tietynlaisten ateriavalintojen

sidosryhmät tuottavat ortodoksista kir-

edelleen jatkuu ja saamme kuulla hyviä

viisautta suhteessa toisenlaisia jääkaappi-

jallisuutta myös tällä saralla luettavaksem-

uutisia myös tältäkin sektorilta. Uusia ja

filosofeja vastaan.

me. Erityisen maininnan haluan antaa

innokkaita soluja ja pienryhmiä tarvitaan,

viime vuonna ilmestyneelle aikuiskasva-

jotka omalta osaltaan kulkevat polkuina

isät joutuivat samantapaiseen tilanteeseen

tuksen oheismateriaalikirjalle ”Seiso-

kirkon sakramentaaliseen elämään.

puolustaessaan kristinuskoa erilaisten

kaamme hyvin”, jota rohkenisin kutsua

aatteiden, uskontojen ja filosofisten näke-

kirkkomme tietolippaaksi, joka omalla

Rukoilkaamme Herraa…

mysten keskellä. Isien laatimien rajan-

tavallaan liikkuu myös apologetiikan

”…Tasavallan presidentin, julkisen vallan

vetojen myötä syntyi vakiintuneita lin-

alueella.

ja kaikkien maamme vastuunkantajien

Kirkon varhaisina vuosisatoina pyhät

puolesta.” (Piispainkokous v. 2009, uu-

jauksia siihen, millainen oppi edustaa

Oulun ortodoksisen
hiippakunnan strategia

distettu sanamuoto) Uusi eduskunta ja

taan poikkeaa siitä. Jakamattoman kirkon
seitsemän ensimmäistä kirkolliskokousta

Oulun ortodoksinen hiippakuntaneu-

keissa olosuhteissa. Muistakaamme heitä

(325–787 jKr.) hyödynsivät tätä varhai-

vosto laati vuonna 2012 yhdessä seura-

rukouksin.

sempaa apologeettista perinnettä vahvis-

kuntien kanssa yhteisen tavoiteohjelman

taessaan isien näkemyksiä oikeaksi ja

seurakuntatyön kehittämiseksi vuoteen

P.S. Seurakuntalehtemme kehittäminen

taistellessaan samassa hengessä harha-

2017 saakka. Strategiassa kannetaan

on päättymätön prosessi. Paimen-Sano-

oppeja vastaan.

huolta muun muassa yhteiskunnan

mien ulkoasu uudistui sanomalehti-

kirkon näkemystä ja millainen puoles-

hallitus aloittavat toimintakautensa vai-

Apologetiikka ei ole kadonnut min-

pirstaloitumiskehityksestä ja sen heijas-

mallista aikausilehtiformaattiin reipas

nekään. Vuonna 1919 Suomen ortodok-

tumisesta kirkon toimintaympäristöön.

vuosi siten, numerosta 1/2014. Tämän

sisen kirkon pappisseminaari, päivittä-

Tämän johdosta ortodoksisen identiteetin

lehden taiton on tehnyt graafinen suun-

essään opetussuunnitelmaansa, katsoi

selkiyttäminen ja kirkkoon sitouttaminen

nittelija Marja Sarkkinen, jolle esitän

parhaaksi nostaa pastoraalisten oppi-

todetaan yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi.

toimituksen kiitokset paneutumisesta

aineiden joukkoon apologetiikan. Se

Opetuksen monipuolistaminen ja syven-

lehden ulkoasuun. Olisi myös mukava

nähtiin tarpeelliseksi uskonnollisen

täminen tulevat tähän liittyen tärkeiksi

saada myös lukijapalautetta siitä millai-

vähemmistöaseman vuoksi. Nyt, ajan-

instrumenteiksi. Apologetiikka kulkee

selta uusi lehti tuntuu.

laskun kääntyessä 2020-luvun suuntaan,

tällä saralla luonnollisena osana.

apologetiikalle löytyy tarvetta enemmän

Toiseksi samanvertaiseksi kehitys-

kuin koskaan. Suomi monikulttuuristuu

poluksi strategia nostaa yhteisöllisyyden

vauhdilla. Postmodernin ajan vaikutuk-

ja pienryhmätoiminnan kehittämistyön

Johannes Mäntymäki
Toimitussihteeri
paimensanomat@ort.fi
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Pyhän Hengen kirkko
Elämme kirkkovuodessa Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaa. Helluntain liturgiassa kuulemme kuinka apostolit
saivat Pyhän Hengen tulisten kielten muodossa, ja liturgian jälkeen toimitettavassa suuressa ehtoopalveluksessa
polvistumme rukoilemaan, että synneistämme huolimatta Jumala vuodattaisi Henkensä meidänkin päällemme.
Helluntain jälkeinen päivä on omistettu kirkkokalenterissa kokonaan Pyhälle Hengelle.

Pyhä Henki vaikuttaa kirkossa kuitenkin
jatkuvasti, ja tulemme osallisiksi hänen
läsnäolostaan jokaisessa jumalanpalveluksessa. Pääsiäiskautta lukuunottamatta
rukoilemme päivittäin: ”Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, Totuuden Henki, tule
ja asu meissä...” Kun pappi siunaa suitsutuksen, hän lausuu rukouksen jossa
anotaan Jumalaa ottamaan suitsutusuhri
vastaan suloisena tuoksuna ja pyydetään: ”lähetä meille kaikkein pyhimmän
Henkesi armo”. Suitsutus on siis aina Pyhän Hengen läsnäolon näkyvä ja aistittava
merkki.

Liturgian jatkuva helluntai
Kirkkaimmin helluntain jatkuva läsnäolo
näkyy ja kuuluu kirkon keskeisimmässä

Kuva: Oulunseudun Ikonimaarit ry:n kuva-arkisto, valokuvaaja Juha Sarkkinen

jumalanpalveluksessa, liturgiassa. Rukoilemme yhä uudestaan, että ”armosi hyvä

siksi myös Kristuksen Hengestä. Juuri

mättömämmän – mysteerin äärellä ollaan,

Henki tulisi meidän, näiden esillä olevi-

hän tekee meidät Kristuksen ruumiin

kun Pyhän Jumalan Henki liturgiassa

en lahjojen ja koko kansasi päälle.” Kun

eläviksi jäseniksi. ”Rukoilkaamme, että

laskeutuu alas meidän syntisten kristit-

osallistumme Kristuksen ruumiista ja

ihmisiä rakastava Jumalamme... lähettäisi

tyjen päälle, ja sanoinkuvaamattomassa

verestä, kyse ei ole vain Pojasta, sillä läs-

meille jumalallisen armonsa ja Pyhän

rakkaudessaan asuu sisimmässämme.

nä ovat kaikki Jumalan persoonat, myös

Hengen lahjan... Anokaamme uskon

Tätä jokaisessa liturgiassa tapahtuvaa hel-

Pyhä Henki sekä Isä, jolle epikleesis -ru-

yhteyttä ja Pyhän Hengen osallisuutta.”

luntain ihmettä voi kuvailla osuvasti isien
sanoin ”Pyhän Hengen kenosikseksi”.1

kous osoitetaan: ”Lähetä Pyhä Henkesi
alas meidän yllemme ja näiden esillä ole-

Pyhän Hengen kenosis

vien lahjojen ylle... Ja tee tämä leipä sinun

Kenen osallisuutta me rukouksissamme

oli läsnä luomisessa yhdessä Isän ja Pojan

Kristuksesi kalliiksi ruumiiksi... Ja mi-

siis todella anomme? Sitä on suorastaan

kanssa. Hän on vaikuttanut ja vaikuttaa

tä tässä maljassa on, sinun Kristuksesi

pelottava ajatella. Helluntaina alas las-

maailmassa monin eri tavoin, on puhunut

kalliiksi vereksi... muuttaen ne Pyhällä

keutunut Pyhä Jumala on yhä täällä, ja

profeettojen kautta sekä mahdollistanut

Hengelläsi.”

uskomme mukaan hän ei ole jokin Juma-

pyhien tekemiä ihmeitä ja voimatekoja.

lan persoonaton voima, vaan Herra itse,

Inkarnaatio tapahtui juuri Pyhän Hengen

anota vain ehtoollisaineiden ylle, vaan

Taivaallinen Kuningas, Majesteetti jonka

ja Neitsyt Marian kautta, ja Pyhän Hen-

aina myös koko kirkkokansan päälle.

läsnäolo täyttää kaikkeuden, ”hyvyyden

gen voimalla ihmiseksi tullut Kristus teki

Siksi ehtoolliseen osallistumisen jälkeen

lähde ja elämän antaja”, kuten veisaamme.

tunnustekonsa. Vapahtaja lupasi rukoilla

Pyhän Hengen laskeutumista ei siis

laulamme: ”...otimme vastaan taivaallisen

Leipä ja viini tulevat mystisesti euka-

Pyhä Henki lähtee Isästä ikuisesti, ja

Isää lähettämään seuraajilleen toisen

Hengen.” Osallistuessamme Kristuksen

ristiassa Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.

Puolustajan, ja kirkkomme katkeamaton

ruumiseen ja vereen tulemme osalli-

Samankaltaisen – ja kenties vielä käsittä-

traditio halki vuosisatojen on tämän lu-

1

Yleensä kenosis (kreik. κένωσις, tyhjentäminen) viittaa Kristukseen, joka tyhjensi itsensä (Fil.2:7) taivaallisesta kunniastaan, alentui ottamaan orjan muodon ja syntyi ihmiseksi.
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Kuva: Johannes Mäntymäki

pauksen täyttymistä – Pyhä Henki on johtanut
ja johtaa yhä kirkkoa kaikkeen totuuteen.

”Vaeltakaa Hengessä”

Professorin mietteitä

Kun Henki helluntaina laskeutui ”kaiken lihan
päälle” (Apt. 2:17, 37–39), tuli jokaiselle joka te-

Rajankäyntiä

kee parannuksen ja kastetaan kirkon jäseneksi
mahdolliseksi saada Pyhän Hengen lahja. Kirkossa tämä muodostui myöhemmin omaksi
toimituksekseen, mirhallavoitelun sakramentiksi, jossa kastettu saa ”Pyhän Hengen lahjan

Alkuvuodesta ainakin Etelä-Suomen, Savon ja Pohjois-Karjalan päivälehdissä

sinetin.” Se, että kastettu ja mirhavoideltu tu-

jaettiin näkyvästi mielipiteitä ortodoksisen kirkon sisäisestä tilanteesta. Hel-

lee Pyhän Hengen temppeliksi ei silti tarkoita,

singin luterilaisen piispan vierailu Uspenskin katedraalin alttarissa synnytti

etteikö tuo temppeli voisi raunioitua ja jäädä

voimakkaita reaktioita. Eteläisten hiippakuntien esipaimenet kommentoivat eri

autioksi – mikäli ihminen vapaasta tahdostaan

foorumeilla tapahtuman merkitystä ja esittivät toimittajille käsityksiään orto-

niin valitsee. On mahdollista murehduttaa

doksisen yhteisön tilasta. Näkemysten perusteella toimittajat maalasivat kuvan

Jumalan Henkeä ja ”sammuttaa” hänen työnsä

kahtiajakautuneesta kirkosta. Yhtäällä ovat edistysmieliset ja ajassa kiinni olevat,

omassa elämässään (Ef. 4:30, 1 Tess. 5:19).

toisaalla taantumukselliset ja ajan vaatimuksia ymmärtämättömät.

Kirkon askeettisessa perinteessä elämän

Pyynnöstä annoin minäkin toimittajille muutaman asiantuntijalausunnon.

päämääräksi nimetään usein yksinkertaisesti

Kohun laannuttua ja kommenttipyyntöjen jo lakattua vasta havahduin siihen,

”Pyhän Hengen saaminen”, mikä ei merkitse

mikä itseäni jupakassa eniten häiritsi. Oivalsin, että lehtien palstoilla puhuttiin

etteikö Pyhä Henki jo olisi läsnä kristityn

kirkosta, jota ei todellisesti ole olemassakaan. Keskenään taisteleva, kahtiajakau-

elämässä, vaan tulemista Hengen täyteydestä

tunut, omaa perinnettään ymmärtämätön, ajan vaatimukset sivuuttava, luteri-

osalliseksi yhä runsaammassa määrin. Pyhän

laisia karsastava, ja mitä kaikkea vielä. Minä en tunnista Suomen ortodoksista

Hengen läsnäolon täyteyden määrä onkin

kirkkoa näiden tunnusmerkkien perusteella. Väitteet jakaantumisesta ja ghettou-

paljossa riippuvainen siitä, mitä ihminen itse

tumisesta ovat mielestäni vailla pohjaa. Harmittaa, että tavoitin tämän ajatuksen

tahtoo – joskin myös ”Tuuli puhaltaa missä tah-

pari viikkoa liian myöhään.

too”, kuten Kristus opettaa (Joh. 3:8). Mutta kun

Ortodoksit ovat Suomessa pieni, yhden prosentin vähemmistö. Asumme ha-

joku todella tavoittelee Kristuksen kaltaisuuteen

jallamme ympäri Suomea aina Ahvenanmaalta (sielläkin kuulemma on ainakin

kasvamista, Pyhä Henki tekee sen mahdolli-

yksi ortodoksi) pohjoisimpaan kolkkaan. Emme muodosta muusta Suomesta ja

seksi ja pyhittää kilvoittelijaa: ”Antakaa Hengen

sen kulttuurista tai yhteiskunnasta erillistä saareketta. Olemme osalliset kaikesta.

ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne,

Omastamme luopumatta olemme sopeutuneet enemmistön keskuuteen.

oman itsekkään luontonne haluja.” (Gal. 5:16)

Ortodoksinen identiteetti ei rakennu siitä, että olisimme jotakuta vastaan.

Pyhän Hengen osallisuus on tarjolla jokai-

Päinvastoin. Oman erilaisuutemme kautta ymmärrämme monimuotoisuutta

selle kirkon jäsenelle, sillä eukaristia on hellun-

kenties paremmin kuin keskivertokansalainen. Kun osaamme hyväksyä oman

tain mysteerin jatkuvaa läsnäoloa. Jos rakkaus,

erilaisuutemme, tulemme toimeen eri lailla erilaisten kanssa. Ei ole olemassa or-

nöyryys, totuus ja kauneus saavat sijaa sisim-

todoksista ghettoa.

mässämme ja meille syntyy yhä syvempi halu

Tämä ei tarkoita, etteikö kirkossamme olisi eri tavoin ajattelevia ortodokseja.

elää pyhää elämää, sen vaikuttaa Kristuksen

Tunnustaudun heti yhdeksi heistä, olen omalla tavallani erilainen. Jokainen on

Henki, jonka hedelmää kaikki hyvä elämässäm-

erilainen. Erilaisuus ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti uhka ykseydelle. Kirkos-

me on. Rukoilkaamme siis täydestä sydämes-

sa toteutuu sovitettu erilaisuus. Se ei ole ristiriitojen erilaisuutta vaan yhteyttä

tämme ja täydellä ymmärryksellämme – ja

erilaisuudessa. Yhteisen uskon tunnustaminen liturgiassa ja yhteisestä maljasta

erityisesti silloin kun sitä vähiten ansaitsisim-

osallistuminen todistavat, että kirkko ei ole jakautuneisuuden vaan yhteyden ja

me: ”Lohduttaja, Totuuden Henki, tule ja asu

osallisuuden kirkko.

meissä. Puhdista meidät kaikesta synnin pahuu-

Haasteena on elää, toimia ja puhua tavalla, joka osoittaa sitoutuneisuutta ja

desta, sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme.”

vastuuta sovitetun erilaisuuden hyvinvoinnista kirkossamme.

Tuukka Rantanen
pastori, Oulu

Pekka Metso
teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto
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Teksti: Osmo Kurola • Kuva: Kimmo Kurola

Jumalansynnyttäjä ”Siunattu taivas”
Kemin Pyhän Johannes Edelläkävijän syntymän kirkon alttarin seinällä on pienehkö puulle maalattu,
ikonografialtaan hieman erikoinen Jumalansynnyttäjän ikoni nimeltään ”Siunattu taivas”.

Kuten kuvasta voimme nähdä,

eräänä kevätiltana puutarhassa

sekä Jumalansynnyttäjä että hä-

ojentanut äitinsä sylissä kätensä

nen sylissään oleva Kristus on

kohti isäänsä, mistä taiteilija vai-

kuvattu suoraan edestä niin, että

kuttui niin, että lähetti Kiovaan

Kristus levittää kätensä kohti ru-

sähkeen, jossa hän ilmoitti otta-

koilijaa kuin sulkeakseen tämän

vansa työn vastaan. Kerrotaan

syliinsä. Ikonin kääntöpuolel-

myös, että rappauksen kuivu-

la on leimattu teksti ”Viipurin

essa katedraalin seinässä siihen

kreik. kat. seurakunta”, numero

oli Vasnetsovin tietämättä ih-

974, kirjaimet S.K. sekä kirjain-

meellisellä tavalla ilmestynyt

yhdistelmää AЧИ muistuttava

Jumalansynnyttäjän hahmo, jon-

merkintä.

ka sylissä Kristus ojensi käsiään
kuin syleilisi koko maailmaa.

Ikonografista ja
teologista taustaa

Verrattuaan tästä tehtyä piirrosta

Siunattu taivas -ikonia on maa-

tuaan niiden hämmästyttävän

lattu myös versiona, jossa Kris-

samankaltaisuuden taiteilija oli

tus ja hänen äitinsä näkyvät

ollut vaiti jonkin aikaa ja sitten

kokovartaloisina. Tällaisen
version, ja siten myös kuvamme, erään-

omaan luonnokseensa ja havait-

Ikoni Kemin kirkosta, venäläinen,
1800-luvun loppu – 1900-luvun alku.

lausunut: ”Se oli tilaus Jumalalta.” Näin hän päätyi tähän
ikonografisesti rohkeaan ratkaisuun.

laisena prototyyppinä voidaan silloin
pitää samannimistä ikonia, jossa Juma-

luvulla. Tuon aiheiston uskotaan saapu-

Erikoislaatuinen työ valmistui parissa

lansynnyttäjä seisoo kuunsirpin päällä

neen 1600-luvulla Puolasta Ukrainan,

vuodessa ja sitä ryhdyttiin kutsumaan ni-

kuninkaallisessa asussa kruunu päässään

Valko-Venäjän ja Liettuan kautta Venä-

mellä ”Siunattu taivas”.

sylissään samoin kruunattu Kristus. Hei-

jälle, missä siitä muodostui useita Juma-

tä ympäröi kultaa ja oranssia hehkuva ja

lansynnyttäjän ikonityyppejä, esimer-

Ikonin esikuvia

tulta leiskuva mandorla. Ikoni perustuu

kiksi juuri kruunattua Mariaa esittävä

Voi olla, että Vasnetsovin maalaus on

Ilmestyskirjan tekstiin ”Taivaalla näkyi

Siunattu taivas.

ollut esikuvana monille samankaltaisille,
siis alkuperäistä Siunattu taivas -tyyppiä

suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään

Vasnetsovin työ Kiovassa

yksinkertaisemmille töille ja myös Kemin

päällä seppeleenä kaksitoista tähteä….

Venäläinen taidemaalari Viktor

kirkon ikonille, jossa tosin siis Kristuksen

Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on

Vasnetsov (1848–1926) maalasi vuosi-

vasen käsi ei ojennu ylös vaan vasem-

paimentava maailman kansoja rautaisella

na 1884–1889 freskoja Kiovan Pyhän

malle. On mielenkiintoista havaita, että

sauvalla” (Ilm. 12: 1, 5). Pelkistetyimmis-

Vladimirin katedraaliin. Yksi niistä on

Kemin kirkon ikonissa Jumalansynnyt-

tä tämännimisistä ikoneista mandorla siis

apsiksessa oleva Jumalansynnyttäjän

täjän maforin ja Kristuksen viitan reuna-

puuttuu ja taivaasta on näkyvissä vain pil-

kokovartalokuva, jossa Marian sylissä ole-

koristenauhan väritys on samankaltainen

viä, joiden päällä ”arkiseen” asuun puettu

van Kristuksen vasen käsi on kohotettuna

ikonimaalari Alipin vuonna 1878 maa-

Jumalansynnyttäjä Kristus sylissään sei-

ylöspäin, oikean osoittaessa puolestaan

laaman Valamon Jumalanäidin ikonin

soo. Kemin kirkon ikonista pilvetkin on

sivulle aivan kuin Kristus olisi vauhdilla

kanssa. Näin on otaksuttavissa, että tai-

jätetty pois.

tulossa katsojaa vastaan. Kerrotaan, et-

teilijalla on ollut myös tämä ikoni ver-

tä kirkon kaunistamiseen kutsun saanut

tailukohteena työtä tehdessään. Olisiko

naishahmo Kristuksen kirkkoa symboloi-

taiteilija oli joutunut luopumaan työstä

mahdollista, että Kemin kirkon ikoni olisi

vana kuva-aiheena yleistyi Saksassa 1400-

poikansa sairauden takia. Tämä oli sitten

maalattu Valamossa?

Kruunattu ja sädekehällä varustettu
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Papin tervehdys

Valoa kohti

Muutoksen tuulet puhaltavat maailmalla ja

KAJAANIN SEURAKUNTA

meidän seurakunnassa. Uutiset väkivallan
lisääntymisestä maailmassa saattavat herättää
hämmennystä ja jopa pelkoa. Myös oman
kirkon piiristä on kantautunut ikäviä ja
hämmentäviä uutisia. Uutisten ja huhujen-

Kajaanin ortodoksisen
seurakunnan kirkkoherranvirasto
Kauppakatu 10, PL 51, 87101 KAJAANI
p. 045 606 2197
kajaani@ort.fi, www.ort.fi/kajaani

kin perusteella muodostetaan omaa mielipidettä puolesta ja vastaan. Erityisesti vaikeissa
tilanteissa meidän on aina pidettävä mielessä
Kristuksen opetus Jumalan ja lähimmäisen
rakastamisesta, eikä itsekkyydelle pidä antaa
tilaa. Vaikka olisi näennäistä voimaa ja valtaa-

Kirkkoherranvirasto on avoinna
ti klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–15.00,
to klo 12.00–17.00
Palvelut puhelimella arkisin
klo 8.00–16.00

kin, vihan valtaan ei saa antautua. Myöskään
tuomitseminen ei kuulu meille ihmisille.
Jatkuvasti on rukoiltava – niin hyvinä kuin
huonoina aikoina – ja antauduttava Pyhän Hengen johdettavaksi. Rakkaus ja
rukous kulkevat käsi kädessä. Silloin kuljemme kaikki kohti valoa ja lopulta rakkaus voittaa kaiken pahuuden.
Suomen suloinen suvi on tulossa. Vähitellen talvi ja jää ovat antaneet läm-

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä
(ma-pe klo 9–15)
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi
Reijo Marjomaa, vt. kirkkoherra
p. 040 848 5380

mölle ja valolle periksi. Muuttolinnut saapuvat luottavaisina ja kukat kukkivat
pian täydessä loistossa. Hyönteiset heräävät taas talvihorroksestaan. Suuri ihme
tapahtuu jälleen, emmekä kaikki edes huomaa sitä.
Tulevakin kesä on temppelijuhlien ja praasniekkojen valoisaa aikaa. Iloit-

Hannakaisa Mönttinen, kanttorin
tehtävien hoitaja
p. 045 873 6889

kaamme kaikki näistä juhlista, tästä kesästä ja näistä valon päivistä Jumalaa
kiittäen.

Reijo Marjomaa, pastori
kirkkoherran tehtävien hoitaja
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KAJAANIN SEURAKUNTA

KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

KAJAANI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17, KAJAANI
Isännöitsijä Markku Mustonen
p. 050 384 7222
TOUKOKUU
Ke 13.05. klo 10 liturgia
La 16.05. klo 17 vigilia
Su 17.05. klo 10 liturgia
La 23.05. klo 17 vigilia
Su 24.05. klo 10 liturgia

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Andra Aldea-Löppönen
p. 044 202 7401

HEINÄKUU
Su 26.07. klo 10 liturgia
ELOKUU
Ke 05.08. klo 17 suuri ehtoopalvelus
To 06.08. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja
ristisaatto
Su 16.08. klo 10 liturgia

LOKAKUU
Su 04.10 klo 10 liturgia

Pe 22.05. klo 17 yleinen muistopalvelus
Su 06.09. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja
ristisaatto

SOTKAMO

KESÄKUU
Su 14.06. klo 10 liturgia
Su 28.06. klo 10 liturgia

SYYSKUU
La 26.09. klo 17 vigilia
Su 27.09. klo 10 liturgia

LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 461, KAJAANI
Isännöitsijä Reijo Marjomaa
p. 040 848 5380

TOUKOKUU
To 14.05. klo 10 liturgia
La 30.05. klo 17 vigilia
Su 31.05. klo 10 liturgia
ELOKUU
Su 09.08. klo 10 liturgia

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47, KUHMO
Isännöitsijä Ritva Ivanoff
p. 0400 275 111
Ma 11.05. klo 9.30 liturgia
Su 19.07. klo 10 liturgia
La 22.08. klo 10 liturgia
Su 20.09. klo 10 liturgia
Pe 25.09. klo 17 ehtoopalvelus

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1, SUOMUSSALMI
Isännöitsijä Matti Vainio
p. 050 462 2129
Ti 12.05. klo 9 liturgia
Su 05.07. klo 10 liturgia
Su 13.09. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja
ristisaatto

SYYSKUU
Pe 25.09. klo 12 rukouspalvelus
Ke 30.09. klo 17 suuri ehtoopalvelus

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
Kuivajärventie 196, KUIVAJÄRVI
Isännöitsijä Jyrki Huovinen
p. 0400 284 711

LOKAKUU
To 01.10. klo 10 vedenpyhitys, liturgia
ja ristisaatto

La 11.07. klo 18 ehtoopalvelus
Su 12.07. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys

PYHITTÄJÄ ANDREI RUBLEVIN
TSASOUNA
Petäjävaara, SOTKAMO
Omistaja Ralf Forsström

PALTAMO
PALTAMON EV.LUT. SEURAKUNTASALI
La 15.08. klo 10 liturgia

To 04.07. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja
ristisaatto

JOUKOLLA LAPPEENRANTAAN KIRKKOPÄIVILLE
Ortodoksiset kirkkopäivät ovat Lappeenrannassa 28.–30.8.2015.
Jokainen kirkkopäiville lähtevä huolehtikoon ajoissa majoituksesta ja kyydeistä.
Kajaanin seurakunta ei erikseen järjestä matkaa kirkkopäiville.
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KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2015

VAALIN TOIMITTAMINEN
Kajaanin ortodoksisen seurakunnan
seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan
1.– 8.11.2015 välisenä aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon kaksitoista
(12) jäsentä. Seurakunta on jaettu kolmeen
vaalialueeseen. Ensimmäisen vaalialueen
muodostaa Kajaanin kaupunki, josta valitaan
7 valtuuston jäsentä. Toisen vaalialueen muodostavat Ristijärven ja Sotkamon kunnat,
joista valitaan yhteensä 2 valtuuston jäsentä.
Kolmannen vaalialueen muodostavat Kuhmon kaupunki, Hyrynsalmen, Paltamon,
Puolangan, Suomussalmen ja Vaalan kunnat,
joista valitaan yhteensä 3 valtuuston jäsentä.
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELO
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävissä
15.–22.9.2015 kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina osoitteessa Kauppakatu 10, 87100
Kajaani. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon
korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.9.2015 klo
15.00.
ÄÄNIOIKEUS
Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä
on seurakunnanvaltuuston vaalissa yhtäläinen äänioikeus. Seurakunnanvaltuuston
vaalissa äänestävän on oltava 18 vuotta
täyttänyt viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä. Äänioikeutta käytetään seurakunnanvaltuuston vaalissa siinä seurakunnassa, jossa
äänioikeutettu on merkitty seurakunnan

jäseneksi viimeistään 31 päivänä elokuuta.
Jos seurakunta jakaantuu useampaan
vaalialueeseen, äänioikeutta käytetään sillä
vaalialueella, jonka alueella äänioikeutetulla
on kotikunta edellä tarkoitettuna päivänä.
EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN
Kahdella Kajaanin seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti, ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta
ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä. Ehdokasasettelua
koskevat asiakirjat on toimitettava Kajaanin
ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon viimeistään maanantaina 31.8.2015
klo 15.00.

Rakkaamme

Tanja Lusma
o.s. Tapionkaski
s. 20.3.1927 Suomussalmi
k. 16.3.2015 Suomussalmi
Kiittäen
lapset perh.
lastenlapset ja
lastenlastenlapset perh.

VAALIKELPOISUUS
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on ortodoksisesta kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu
seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Vaalikelpoisia seurakunnanvaltuuston ja
seurakunnanneuvoston luottamustoimiin
eivät kuitenkaan ole kyseisen seurakunnan
päätoimiset työntekijät.
VAALILAUTAKUNTA

sisko ja veli perh.
sisarusten lapset perh.
naapurit ja ystävät
Kun noutaja niittää kypsää viljaa
ja korjaa matkaajan uupuneen,
kun sydän hiljainen sammuu hiljaa,
onko aihetta muuhun kuin kiitokseen.
Siksi kiitos ja siunaus matkalla myötä
sinne, missä ei tuskaa, yötä.

Reijo Marjomaa
kirkkoherran tehtävien hoitaja
vaalilautakunnan puheenjohtaja
Ehdokasasettelulomake sivulla 25

Siunaus toimitettu. Kiitämme osanotosta.
Kiitokset Suomussalmen Terveyskeskus os. 1:n,
Betanian ja Kotihoidon henkilökunnalle
Tanjan hyvästä hoidosta.

Ensimmäinen syntymäpäivä
Kajaanissa asuu pieni kristitty eritrea-

Vauvaikäisten kuolleisuus on Afrikas-

lainen maahanmuuttajayhteisö, joka on

sa ollut suuri tuhansia vuosia. Kun lapsi

tuonut seurakuntaan kulttuurista rik-

siellä on saavuttanut yhden vuoden iän,

kautta jo kymmenen vuoden ajan. Eräänä

on asiaa kannattanut juhlia. Nyt pienellä

erikoisena esimerkkinä on lapsen ensim-

ihmisellä on jo paremmat mahdollisuudet

mäinen syntymäpäivä. Suomalaisesta

selvitä aikuisikään saakka. Juhlan jälkeen

siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta

isoisät yhdessä kävivät vigiliassa sytyttä-

afrikkalaisessa kulttuurissa on kyse mer-

mässä tuohukset ja kiittämässä Jumalaa

kittävästä asiasta.

molempien ensimmäisestä lapsenlapsesta.
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Kuivajärven praasniekka 2014.
Kuva: Raakel Marjomaa

Muutosten kevät
Kajaanin seurakunnassa on tapahtunut

sin, jonka ansiosta seurakunta on keskus-

tänä keväänä useita isoja muutoksia, jot-

televa ja entistä yhteisöllisempi.

ka vaikuttavat seurakunnan toimintaan ja

1995 ja Kajaanin seurakunnan toisena

toiminut arkkimandriitta Andreas Larik-

pappina vuodesta 2010 palvellut rovasti

ka irtisanoutui kirkkoherran tehtävästä

Kauko Ivanoff täytti 63 vuotta ja jäi

maaliskuussa. Tämän lehden ilmestyessä

eläkkeelle 1.5.2015 lukien. Hänet tunne-

hän ei enää ole seurakunnan palveluk-

taan erityisesti lähimmäisistään huoleh-

sessa. Menetämme lahjakkaan ja älykkään

tivana, vaatimattomana ja nöyränä

papin ja teologin. Hänen syvällisiä ope-

Kristuksen ristin kantajana. Hän on

tuksiaan on aina kuunneltu ja luettu

tehnyt arvokasta työtä ennen kaikkea

ihaillen. Arkkimandriitta Andreas on

Kainuun rajaseudulla. Yhdessä puolisona

ollut ja on rakastettu sielunpaimen.

Ritvan kanssa he ovat myös hoitaneet

Kainuulaisten sydämet hän voitti hyvin

itäisen Kainuun ortodoksisia pyhä-

pian tultuaan Kainuuseen. Hänen humaa-

köitä suurella sydämellä. Rukoilemme

ni ja nöyrä tapansa johtaa seurakuntaa on

papeillemme Andreakselle ja Kaukolle

tuottanut hyviä tuloksia. Hänen johdol-

terveyttä ja menestystä kaikessa hyvässä

laan seurakunta kävi läpi muutosproses-

ja monia, monia armorikkaita vuosia!

Reijo Marjomaa, pastori
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Kainuun matkapappina vuodesta

elämään. Yli neljä vuotta kirkkoherrana

KIURUVEDEN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Kristuksessa rakkaat seurakuntalaiset
Toivotan Sinut ja koko perheesi tervetulleeksi seurakuntamme toimintaan.
Pääsiäisen aika on ollut valoisaa, iloista ja Ylösnousseen Kristuksen kirkkauden täyttämää seurakunnassamme. Jumalanpalvelukset kahdessa kirkossamme ja
kahdessa tsasounassamme ovat meidän kaikkien yhteisiä hetkiä kirkko-paratiisissa. Kristus on avannut meille paratiisin ovet. Hän on Vapahtajamme, joka vapahti

KIURUVEDEN SEURAKUNTA

meidät synnin orjuudesta ja nosti meidät paratiisiin Aadamin ja Eevan mukaKiuruveden ortodoksisen
seurakunnan kirkkoherranvirasto
Niemistenkatu 6, 74700 KIURUVESI
p. 044 775 2278
kiuruvesi@ort.fi, www.ort.fi/kiuruvesi

na. Paratiisi löytyy jokaisesta temppelistämme
ja jokaisesta jumalanpalveluksesta. Kristuksen
kirkkaus täyttää koko seurakuntamme elämän ja
olisi tarkoitus, että tämä kirkkaus tulisi jokaisen
meidän sydämeemme ja sieluumme.

Kirkkoherranvirasto on avoinna:
ke klo 11–13
Virasto on suljettuna:
1. – 5.6., 22.–26.6., 13.–31.7. ja
28.9.–9.10.2015.

Helluntaina me juhlimme Pyhän Hengen
saamista oman elämämme ohjaajaksi. Tästä juhlasta alkaa taas hengelliseen elämään keskittyminen pitkien juhla-aikojen jälkeen. Meidän
tehtävämme Kristuksen seuraajina ja seurakunnan jäseninä on kirkastaa omaa
Jumalan kuvaa meissä ja pyrkiä kohti Jumalan kaltaisuutta, jonka Jumala antoi
kaikkien meidän tehtäväksi. Meillä on ilo kulkea kilvoitellen kohti pelastustamme.
Kirkkaus tulee sieluumme kärsimyksessä ja kaikessa kilvoittelussa. Kilvoittelu on
iloista ja hyvää oloa ja elämää Kristuksen antamassa kirkossa ja Hänen meille antamassa pienessä seurakunnassamme. Se on Vapahtajamme kirkkauden ja valon
säteitten keräämistä oman jumalakuvamme kirkastamiseksi. Nämä valon säteet
ovat rakkautta, ystävällisyyttä ja hyvyyttä jokaisessa lähimmäisemme kohtaamisessa. Kilvoittelu on jumalankaltaisuuteen pyrkimistä jokapäiväisissä pienissä

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä
(ma-pe klo 9–15)
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi
Antero Petsalo, kirkkoherra
Luhtapolku 3, 74700 Kiuruvesi
p. 050 527 1026
antero.petsalo@ort.fi

asioissa, jotka johtavat meitä suureen meille todella tärkeään asiaan. Jumalan
ominaisuudet: rakkaus, ilo rauha, hyvyys tulevat säteinä elämäämme. Vähitellen
lähestymme Jumalan kaltaisuutta, kun olemme kestäviä kilvoittelussamme.
Viime aikoina olemme puhuneet seurakuntamme liittämisestä tämän vuo-

Kauko Makkonen, rovasti (eläkkeellä)
Ylilestintie 346, 85900 Reisjärvi
p. 040 967 5505
kauko.makkonen@ort.fi

den lopussa johonkin toiseen suurempaan seurakuntaan. On todella suuri ihme,
että pieni noin 450 hengen seurakuntamme on pystynyt elämään itsenäisenä,
palkkaamaan papin ja huolehtimaan kaikista jokapäiväisistä juoksevista asioista ja rahallisista menoista. Toista työntekijää eli kanttoria, joka kuuluu jokaiseen
seurakuntaan, me emme ole voineet palkata. Rahaa ei ole ollut, vaikka vero-

Isä Antero on lomalla:
29.4.–12.5., 17. –30.6. ja 8.7.–12.8.2015
Isä Anteron sielunhoitotunnit kirkossa
keskiviikkoisin klo 11–13.

tulot ovatkin vuodessa noin 100 000 €. Neljä temppeliä vaatii omat rahalliset
menonsa remonttien ja lämmityksen ja muun kiinteistökulujen takia. Onneksi
kirkkokunta on antanut avustusta toimintaan ja suurempiin korjauskuluihin. Me
puhumme pienen, mutta voimakkaan ja elävän seurakunnan liittämisestä suureen ja rikkaampaan seurakuntaan. Meillä seurakunnassamme molemmat kirkot
ja molemmat tsasounat muodostavat ympärilleen voimakkaasti rukoilevan seurakuntalaisten joukon, jotka pitävät huolta toisistaan. Meidän on hyvä ja turvallista
katsoa tulevaisuuteen. Me saamme jatkaa kulkemistamme koti pelastustamme
oman kirkkomme hengellisessä ohjauksessa ja entistä paremmissa olosuhteissa
piispojemme ja pappiemme ohjauksessa.
... jatkuu seuraavalle sivulle

Kirkkoherra Antero Petsalon kuva:
Kiuruveden seurakunnan arkisto
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Seurakuntaiset ovat omistautuneet vapaaehtoistyöhön niin jumalanpalvelusten
toimittamisessa kuin temppelien hoidossa
ja kaikessa päivittäisessä seurakuntatyössä.
Sinäkin voit olla onnellinen siitä vapaaehtoistyöstä, jota sinä tai omaisesi ja
ystäväsi olette tehneet Kristuksen kirkon
hyväksi. Tämä kaikki nöyrä ja palveleva
rakkaus, jota te seurakuntalaiseni olette
osoittaneet ortodoksiselle kirkolle, on sitä
oikeaa Jumalan palvelemista. Toimitamme

Löytöretki kirkkoon -tapahtuma Kiuruvedellä

temppeleissämme ja kodeissamme juma-

Teksti: Jarmo Pylkkönen • Kuva: Irina Trifonova

lanpalveluksia. Jokapäiväisessä elämässä
palvelemalla kirkkoa ja seurakuntaa sekä

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta

opastuksella ja yhdessä pohtimalla kirkol-

kaikkia lähimmäisiämme, me palvelem-

järjesti Löytöretki kirkkoon -tapahtuman

lisiin esineisiin ja tapoihin liittyviä asioita.

me Kristusta. Tämä on sitä todellista

Kiuruveden kirkossa 25.–26.4. PSHV:n

jumalanpalvelusta käytännössä. Kirkon

edustajina mukana olivat Joensuun piispa

Sergiuksen johdolla uuteen diakoniatyön

alttaripöydältä lähtee tämä palvelutyö.

Arseni ja pastori Sergius Colliander.

oppaaseen ja saatiin vinkkejä tiistaiseu-

Tällä pöydällä toimitetaan kirkon keskei-

Tilaisuus alkoi lauantaina vigilialla,

Seurakuntasalissa tutustuttiin isä

ra- ja diakoniatyöhön, jotka Kiuruveden

nen sakramentti, ehtoollinen, joka antaa

minkä jälkeen oli maahanmuuttajille tar-

seurakunnassa tulevat muuttumaan yhä

meille voimia ja siunausta tähän elämään

koitettu keskustelutilaisuus seurakunta-

enemmän maallikkovetoiseksi.

ja auttaa pääsemään ikuiseen elämään

salissa samovaarin äärellä. Mukana oli yli

Tilaisuutta tukivat seurakunnan tiis-

paratiisissa. Tältä pöydältä lähtevät juma-

40 maahanmuuttajaa, joilla oli mahdolli-

taiseurat ja samovaarikerho järjestämällä

lalliset Kristuksen ja Pyhän Hengen säteet

suus esittää kysymyksiä PSHV:n edusta-

tilaisuuksiin tarjoilut. Lisäksi pidettiin

tähän maailmaan meitä ja kaikkia lähim-

jille omalla kielellään.

arpajaiset tulevan maahanmuuttajille tar-

Sunnuntai alkoi piispa Arsenin,

mäisiämme kirkastaen.

koitetun lapsi- ja perheleirin hyväksi.

kirkkoherra Antero Petsalon ja pastori

Toivottavasti kaikki mukana olleet saivat

Jumalan kaltaiseksi. Eli tehtävämme on

Sergius Collianderin toimittamalla litur-

eväitä tiistaiseura-, diakonia-, samovaari-

kirkastaa

gialla. Liturgian jälkeen oli kevyt lounas,

kerho- ja seurakunnallisen työn kehittä-

sen valon säteillä, joita ovat rakkaus, ilo,

jonka jälkeen alkoi löytöretki kirkkoon.

miseen ja toteuttamiseen.

rauha, ystävällisyys, hyvyys, itsehillintä.

Kirkkosalissa tutkittiin piispa Arsenin

Meidän ihmisten tehtävä on tulla
jumalakuvaamme

Kristuk-

Nämä on hengen hedelmiä ja niitä meidän
on kasvatettava sielumme pellossa. Nyt
keväällä alkaa pihoissa, puutarhoissa ja
pelloilla kasvun aika. Nyt on myös meidän
kasvun aika ihmisinä. Paratiisin puutarhassa Aadam ja Eeva yrittivät oikotietä
kielletyn hedelmän ottamisella saada Jumalan kaltaisuuden. Kristus opetti meille
oikean tien, nöyryyden ja kilvoittelun tien,
jota kulkien kirkkoparatiisissa me kaikki
kristityt Pyhän Hengen johdattamina pääsemme perille ikuiseen elämään.
Antero Petsalo, kirkkoherra
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Pääsiäisyön palvelus Kiuluvedellä.
Kuvat: Erkki Petsalo

Kiuruveden seurakunnan tulevaisuutta pohtimassa olivat
Kirkon palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala ja lakimies Jari Rantala.
Kuva: Antero Petsalo

Kiuruveden
seurakunnan
sulautuminen
Kiuruveden seurakunnan sulautumisesta on puhuttu jo vuosia.
Erilaisia ratkaisuja ja toimintamalleja on varmasti mietitty monella taholla. Jo aiemmin kirkollishallituksen tekemän päätöksen
mukaan seurakuntamme hallinnollisena yksikkönä lakkaa vuoden 2016 alusta alkaen.

Kiuruveden seurakunnan luottamus-

ovat taloudellisia, henkilöstö- ja kiinteis-

Lisäksi huolta herätti lapsi- ja nuoriso-

henkilöt kokoontuivat 15.4. seurakunta-

tökulut ovat suuria. Monen seurakunnan

työn järjestäminen, varsinkin kun paineet

salissa keskustelutilaisuuteen seurakun-

verokertymä on liian pieni toiminnan

uskonnonopetuksen vähentämiseen

nan tulevaisuudesta. Mukana olivat

järjestämiseksi itsenäisenä. Seurakunnille

koululaitoksessa kasvavat vuosi vuodelta.

Kirkon palvelukeskuksen johtaja Sirpa

annetaankin ”tekohengityksenä” toimin-

Lisäksi lisäpanostamista maahanmuuttaji-

Koriala ja lakimies Jari Rantala.

ta- ja kiinteistöjen korjausavustusta

en aikuis- ja lapsikasvatukseen toivottiin.

Kirkoherra Antero Petsalon toivotet-

palvelujen ja kiinteistöjen ylläpitämiseen.

Esitys siitä mihin ja miten Kiuruve-

tua vieraat tervetulleiksi ja avattua kes-

Rantalan mukaan nykyisestä 24:stä seura-

den seurakunta vuoden 2016 alussa

kustelutilaisuuden Sirpa Koriala kertoi

kunnasta ”kymmenen voi hyvin ja kym-

sulautuu, saataneen toukokuun seurakun-

lyhyesti kirkkokunnan nykytilanteesta.

menen nilkuttaa”.

nanvaltuuston kokoukseen. Tällä hetkellä

Kirkkokunnassa ollaan tekemässä suur-

Alustusten jälkeen luottamushenki-

esille ovat nousseet Oulun, Kajaanin,

ta hallinnonuudistusta. Nykyinen päätök-

löille annettiin tilaisuus kertoa oma

Iisalmen ja Kuopion seurakunnat. Seura-

senteko- ja hallintomalli on raskas kirkon

kantansa asiasta. Moni luottamushenkilö

kunnan sulautuminen kahteen seura-

jäsenmäärään verrattuna. Tavoitteena on

oli saanut yhteydenottoja seurakunta-

kuntaan todettiin hankalaksi ja kalliiksi

keventää hallintoa siten että nykyisistä

laisilta joten heidänkin äänensä kuului

prosessiksi, joka vaatisi selvitysmiehen

seurakuntavaltuustoista luovutaan ja siir-

palaverissa. Lähes yksimielinen mielipide

palkkaamista omaisuuden jakamiseksi.

rytään hiippakuntavaltuustomalliin. Seu-

oli ettei Kiuruveden seurakunnalla ole

Yhteistyösopimusneuvotteluissa haetaan

rakuntiin jäisivät edelleenkin seurakunta-

resursseja jatkaa itsenäisenä. Sulautu-

se seurakunta joka haluaa ja parhaiten

neuvostot. Mallin mukaan seurakuntien

mista toiseen seurakuntaan ei pidetä

pystyy turvaamaan seurakunnallisen

hallintotyöt (talouden- ja kiinteistöhoito

huonona ajatuksena.

toiminnan jatkumisen alueellamme.

ym.) siirretään hiippakunnallisiin pal-

Hallinnollisesta itsenäisyydestä

Vaikka oma seurakuntamme on su-

velukeskuksiin. Hallintotöiden siirtämi-

luopumista suurempana kysymyksenä

lautumassa hallinnollisesti, ei se tarkoita

sellä palvelukeskuksiin pystytään vapaut-

nousi jumalanpalvelusten järjestäminen

jumalanpalvelusyhteisön lakkaamista

tamaan papistoa hengelliseen työhön ny-

jatkossa. Tällä hetkellä kaikissa neljässä

ja hajoamista. Uusi tilanne vaatii meiltä

kyistä paremmin. Lisäksi tiivistetään ja

pyhäkössä on pystytty järjestämään juma-

seurakuntalaisilta omaa aktiivisuutta

helpotetaan seurakuntien välistä yhteis-

lanpalveluksia säännöllisesti kerran-pari

ja sopeutumista. Uusi tilanne tuo var-

työtä entisestään. Uudistustyön tässä

kuukaudessa, Kiuruveden kirkossa use-

masti myös uusia mahdollisuuksia ja

vaiheessa tarkkaa tehtäväjakoa ei vielä

ammin. Liturgia koetaan tärkeimmäksi

malleja toimintaan. Tuomalla rohkeasti

tiedetä. Hallinnonuudistuksen valmiste-

toimitukseksi kirkossa, liturgioiden

esiin omia toiveita, ajatuksia ja aloitteita

luun menee aikaa vuosia, uusi kevyempi

määrän ei toivota vähenevän. Varsinkin

olemme kaikki osaltamme tukemas-

hallintomalli on tavoitteena saada käyt-

iäkkäiden seurakuntalaisten toive on että

sa ja kehittämässä Kirkon työtä.

töön v. 2020.

omassa lähipyhäkössä toiminta jatkuisi.

Lakimies Jari Rantala kertoi syistä

Monelle vanhukselle on jo nyt suuri voi-

miksi seurakuntia ollaan sulauttamassa

mankoitos lähteä kirkkoon, eikä pitkiä

suuremmiksi yksiköiksi. Tärkeimmät syyt

kirkkomatkoja muualle jakseta tehdä.

Jarmo Pylkkönen
Karvoskylän Pyhän Kristuksen
kirkastumisen kirkon isännöitsijä
Seurakuntavaltuutettu
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KIURUVEDEN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
KIURUVESI

KARVOSKYLÄ

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Niemistenkatu 6, Kiuruvesi
Isännöitsijä Aune Lipitsäinen,
p. 050 919 5973

PYHÄN KRISTUKSEN
KIRKASTUMISEN KIRKKO
Jokikyläntie 7
Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen,
p. 040 5706 936

TOUKOKUU
La 23.05. klo 17 Helluntain juhlavigilia
Su 24.05. klo 10 Liturgia, Pyhän
Kolminaisuuden päivä, Helluntai
La 30.05. klo 17 Ehtoopalvelus
KESÄKUU
Su 14.06. klo 10 Liturgia
HEINÄKUU
La 04.07. klo 17 Vigilia
ELOKUU
Su 16.08. klo 10 Liturgia
La 22.08. klo 17 Vigilia
La 29.08. klo 10 Liturgia
SYYSKUU
Su 13.09. klo 17 Juhlavigilia
Ma 14.09. klo 10 Liturgia, Kunniallisen ja
eläväksi tekevän ristin ylentäminen
La 19.09. klo 17 Vigilia
Su 20.09. klo 10 Liturgia
Ke 30.09. klo 17 Pokrovan juhlavigilia
LOKAKUU
To 01.10. klo 10 Liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus, pokrova
Muut tilaisuudet:
Tuohuskerho kokoontuu srk-salissa:
Ke 19.08. klo 17
Ke 02.09. klo 17
Ke 16.09. klo 17
Ke 30.09. klo 17
Tervetuloa!

Su
Su
Pe
Ke
To

07.06. klo 10 Liturgia
05.07. klo 10 Liturgia
10.07. klo 18 Akatistos
05.08. klo 17 Juhlavigilia
06.08. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia,
praasniekka, Herramme Jeesuksen
Kristuksen kirkastuminen
Su 06.09. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet:
Ke 20.05. klo 14 Pyhäjärven tiistaiseura
Korhosenniemessä, kevätkauden
päätös
Ke 08.07. Kesäretki Kuopioon kirkkomuseoon ja katedraaliin
To 13.08. – la 15.8. Maahanmuuttajien
leiri Verkkorannassa (Verkkorannantie
65, 86810 Pyhäjärvi)
Ke 16.09. klo 13 Pyhäjärven tiistaiseura
Tervetuloa!

KYTÖKYLÄ

Muut tilaisuudet:
La 16.05. klo 15 Samovaarikerho
Ti 01.09. klo 18 Ekumeeniset eloseurat
Nivalassa museossa
La 26.09. klo 15 Samovaarikerho

JUMALÄIDIN SYNTYMÄN
RUKOUSHUONE
Kytökyläntie 724
Isännöitsijä Pekka Hytönen
p. 044 545 4100

Tervetuloa!

La 06.06. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 23.08. klo 10 Liturgia
Ma 07.09. klo 17 Juhlavigilia
Ti 08.09. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia,
praasniekka, Jumalansynnyttäjän
Neitseen Marian syntymä

PYHÄSALMI
PROFEETTA ELIAN RUKOUSHUONE
Vesitornintie 15
Isännöitsijä Marja-Leena Maksimainen,
p. 040 708 8751
Ma 25.05. klo 10 Liturgia, Pyhän Hengen
päivä, II helluntaipäivä
Ke 17.06. klo 17 Akatistos
Ma 20.07. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia,
praasniekka
Ke 29.07. klo 17 Akatistos

KÄRSÄMÄKI
JEMINEN
Pyrrönperäntie 608
La 13.06. klo 10 Liturgia

YLIVIESKA
Venäjänkielisten lasten- ja perheleirin
palvelukset:
Pe 14.08. klo 18 Vigilia Verkkorannassa,
Metropoliitta Elia ja papisto
La 15.08. klo 9 Liturgia Pyhäsalmen
tsasouna, Metropoliitta Elia ja papisto
Tervetuloa palveluksiin!

SUVANNON KAPPELI
Renssulantie 12
Su 31.05. klo 10 Liturgia

Su 30.08. klo 10 Liturgia
Su 27.09. klo 10 Liturgia

HIIPPAKUNTANEUVOSTON KOKOUS oheistapahtumineen
TEEMA – DIAKONIA JA VAPAAEHTOISTYÖ
KIURUVEDELLÄ 18.–20.9.2015
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Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunta
ja alueen tiistaiseurat järjestää

kesäretken
Kuopioon keskiviikkona 8.7.2015

Karvoskylän Kristuksen kirkastumisen kirkossa
toimitettiin pääsiäisyön palvelukset jo neljättä kertaa.
Palvelukset toimitti isä Kauko Makkonen ja kirkkokuoroa johti
Olena Mikhailova. Kuorossa oli 12 laulajaa.
Kuvat: Pekka Jylänki

Käyntikohteet: Kirkkomuseo Riisa, Pyhän Nikolaoksen
katedraali ja seurakuntasali, jossa ruokailu
Linja-auton reitti Nivala – Haapajärvi – Pyhäsalmi – Kiuruvesi ja Iisalmen kautta Kuopioon. Aikataulu ilmoitetaan
lähtijöille kesäkuussa.
Sitovat ilmoittautumiset ja ennakkomaksu 25,–
tilille FI58 5254 0760 9039 16 Marja-Leena Maksimainen
15.6. mennessä. Viestiin maksajan nimi ja puhelinnumero.
Maksu sisältää matkan, pääsymaksun ja opastuksen Riisaan
sekä ruokailun.
Tiedustelut: Marja-Leena Maksimainen p. 040 7088 751 tai
marja-leena.maksimainen@outlook.com tai Jarmo Pylkkönen
p. 040 570 6936 tai jarmo.pylkkonen@kotinet.com.
(Maksu palautetaan äkillisissä sairaustapauksissa.) Maksu
sisältää matkan, pääsymaksun ja opastuksen Riisaan ja
ruokailun.
TERVETULOA MUKAAN!

ВНИМАНИЕ!
Детский семейный православный лагерь
для русско-говорящих переселенцев. В
красивом месте на берегу живописного
озера в Пюхяярви.

13–15.8.2015
Предварительную запись и другие
сведения смотрите на сайтеwww.ort.fi/kiuruvesi
или irina.trifonova@gmail.com

HUOMIO!
Ortodoksinen lasten- ja perheleiri venäjänkielisille
maahanmuuttajille 13.–15.8.2015 Pyhäjärvellä,
kauniissa maisemissa upean järven rannalla.
Ennakkoilmoittautumisaika ja muut tiedot nettisivulla
www.ort.fi/kiuruvesi tai sähköpostilla
irina.trifonova@gmail.com
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LAPIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Työtä seurakunnan hyväksi

Seurakunnan alueen henkilöstötilanteessa on

LAPIN SEURAKUNTA

viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia.
Lapin ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Ounasvaarantie 16, 96400 ROVANIEMI
p. (016) 312 361
lappi@ort.fi, www.ort.fi/lappi

Kiitokset kaikille, jotka ovat omalta osaltaan
palvelleet seurakuntaa. Kirkolliskokous on muutama vuosi sitten päättänyt, että kirkko luopuu
matkapapistopiireistä.
Seurakunnanvaltuusto onkin päättänyt pe-

Kirkkoherranvirasto on avoinna:
ke klo 9.00–13.00
Puhelinpäivystys (016) 312 361:
ma-pe klo 9.00–12.30

rustaa seurakuntaan uudet papin ja kanttorin

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

ennen syksyä. Toiveena onkin, että voimme vih-

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744

toimet, joiden sijoituspaikkana on Ivalo. Toimet
on tarkoitus täyttää vielä kevään kuluessa. Myös
Rovaniemen kanttorin toimi pyritään täyttämään
doin syksyllä aloittaa seurakuntatyön tekemisen
kahden työparin voimin. On tärkeää, että saamme
vakituiset työntekijät tekemään työtä seurakuntamme hyväksi. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että
työntekijät tekevät yksin seurakuntatyötä. Työntekijät ovat osa seurakuntaa, aivan
kuten jokainen seurakuntalainen. Jokainen seurakuntamme jäsen voi olla omalta

Rauno Pietarinen, 2. pappi
p. 050 3099 120
Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 7479 628

osaltaan tekemässä työtä yhteiseksi hyväksi ja yhteisömme iloksi. Yksi tärkeä tehtävä ovat seurakunnalliset luottamustoimet.
Tulevana syksynä valitsemme jälleen uuden valtuuston, mikä edelleen valitsee henkilöt muihin tärkeisiin luottamustehtäviin. Nyt on jokaisen hyvä aika
miettiä sopivia ehdokkaita valtuustonvaaliin ja myös tehdä esityksiä tehtävään
sopivista henkilöistä.

Jaakko Vainio, kirkkoherra
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LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI
ANDREAKSEN KIRKKO
Ounsvaarantie 16
KESÄKUU
La 06.06. klo 18 vigilia
Su 07.06. klo 10 liturgia
La 13.06. klo 18 vigilia
Su 14.06. klo 10 liturgia
Su 28.06. klo 18 suuri ehtoopalvelus
(p. apostolit Pietari ja Paavali)
Ma 29.06. klo 8 aamupalvelus ja liturgia
(p. apostolit Pietari ja Paavali),
palveluksen jälkeen ateria Petsamosalissa.
HEINÄKUU
La 04.07. klo 18 vigilia
Su 05.07. klo 10 liturgia
La 18.07. klo 18 vigilia
Su 19.07. klo 10 liturgia
ELOKUU
La 01.08. klo 9 liturgia (Kristinoppileirin
päätös)
Ke 05.08. klo 18 vigilia (Kristuksen
kirkastuminen)
To 06.08. klo 9 liturgia (Kristuksen
kirkastuminen)
Su 09.08. klo 10 liturgia
pe 14.08. klo 18 vigilia (Neitsyt Marian
kuolonuneen nukkumisen juhla,
Uspenie)
la 15.08. klo 10 liturgia (Neitsyt Marian
kuolonuneen nukkumisen juhla,
Uspenie)
SYYSKUU
La 05.09. klo 18 vigilia
Su 06.09. klo 10 liturgia
Su 13.09. klo 18 vigilia (Ristin ylentäminen)
Ma 14.09. klo 9 liturgia (Ristin ylentäminen)
La 26.09. klo 18 vigilia
Su 27.09. klo 10 liturgia
LOKAKUU
To 01.10. klo 10 liturgia (Neitsyt Marian
suojelusjuhla, Pokrova), koululaispalvelus, palveluksen jälkeen ateria
Petsamo-salissa
La 03.10. klo 18 vigilia
Su 04.10. klo 10 liturgia

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22’
TOUKOKUU
Ke 20.05. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 21.05. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.05. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 28.05. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
KESÄKUU
Ke 02.06. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 03.06. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
La 06.06. klo 18 vigilia
Su 07.06. klo 10 liturgia
La 20.06. klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 21.06. klo 9 aamupalvelus ja
klo 10 liturgia
HEINÄKUU
La 11.07. klo 10 liturgia
La 25.07. klo 18 vigilia
ELOKUU
Pe 14.08. klo 17 vigilia (Neitsyt Marian
kuolonuneen nukkumisen juhla,
Uspenie)
La 29.08. klo 18 vigilia
Su 30.08. klo 10 liturgia
SYYSKUU
Su 13.09. klo 18 vigilia (Ristin ylentäminen)
Ke 30.09. klo 18 vigilia (Neitsyt Marian
suojelusjuhla, Pokrova)

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
La 23.05. klo 18 vigilia (Helluntai, kirkon
vuosijuhla)
Su 24.05. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
(Helluntai, kirkon vuosijuhla)
Su 14.06. klo 10 liturgia
La 15.08. klo 18 vigilia
Su 16.08. klo 10 liturgia
Pe 21.08. p.Trifonin pyhiinvaellus, katso
erillinen ohjelma
La 26.09. klo 18 vigilia
Su 27.09. klo 10 liturgia

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
La
Su
To
La
La
Su
La
Su
La

30.05. klo 18 vigilia
31.05. klo 10 liturgia
25.– La 27.06. lasten leiri Sevettijärvellä
27.06. klo 9 liturgia
11.07. klo 18 suuri ehtoopalvelus
12.07. klo 10 liturgia
01.08. klo 18 vigilia
02.08. klo 10 liturgia
22.– Su 23.08. p.Trifonin pyhiinvaellus,
katso erillinen ohjelma
La 12.09. klo 18 vigilia
Su 13.09. klo 10 liturgia

KEVÄJÄRVI
LOKAKUU
To 01.10. klo 9 liturgia (Neitsyt Marian
suojelusjuhla, Pokrova)
La 03.10. klo 18 vigilia
Su 04.10. klo 10 liturgia

PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN KAPPELI
Siskelintie
To 23.07. klo 18 vigilia (temppelijuhla,
p. Boris ja Gleb)
Pe 24.07. klo 9.30 vedenpyhitys,
klo 10 liturgia (temppelijuhla,
p.Boris ja Gleb)
Ke 05.08. klo 18 vigilia (Kristuksen
kirkastuminen)
To 06.08. klo 9 liturgia (Kristuksen
kirkastuminen)
Pe 21.08. p.Trifonin pyhiinvaellus,
katso erillinen ohjelma
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LAPIN SEURAKUNTA

NÄÄTÄMÖ
P. GEORGIOKSEN KAPPELI
Ti 23.06. klo 22 (Norjan aikaa) ehtoopalvelus, aamupalvelus ja liturgia
(p. Johannes Kastajan syntymäjuhla)
La 22.08. p.Trifonin pyhiinvaellus,
katso erillinen ohjelma

IVALO

Kuoro ja kirkkokansaa Mirhantuojien sunnuntain liturgiassa. Kuva: Anneli Pietarinen

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
La
La
Su
La

23.05. klo 9.30 liturgia
20.06. klo 9.30 liturgia
26.07. klo 9.30 liturgia
15.08. klo 9.30 liturgia (Neitsyt Marian
kuolonuneen nukkumisen juhla,
Uspenie)
Ma 14.09. klo 9.30 liturgia (Ristin
ylentäminen)

KEMIJÄRVI
EV.LUT. SEURAKUNNAN KERHOTALO
(vanha pappila)
su 28.06. klo 10 liturgia
(p. Sergei ja Herman valamolaiset)

KITTILÄ

Pääsiäisyön ateria Petsamo-salissa. Kuva: Juha Kuosmanen

MARIAN KAPPELI, SIRKKA
su 02.08. klo 10 liturgia

SODANKYLÄ
EV.LUT. SEURAKUNTATALO
su 16.08. klo 10 liturgia
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Rovaniemen kuorolaiset kokoontuneena harjoituksiin
kanttori Anneli Pietarisen johdolla. Kuva: Anneli Pietarinen

Toisen pääsiäispäivän askartelua Petsamo-salissa.

Ristisaatto toisena pääsiäispäivänä.

Kuva: Domna Vainio

Kuva: Domna Vainio

ORTODOKSINEN
KIRKKO KENIASSA

Pyhän Trifonin pyhiinvaelluksen ohjelma

Keniassa on
miljoona ortodoksia.

PERJANTAI 21.8.
14.00 Rukouspalvelus Keväjärven pyhien Boriksen ja Glebin tsasounassa
15.30 Litania, Nellimin kalmisto
16.00 Ehtoopalvelus Nellimin pyhän Kolminaisuuden ja pyhittäjä Trifonin kirkossa

Mitä heille kuuluu?

17.00 Kyläjuhla ruokailuineen Nellimin satamassa.

LAUANTAI 22.8.
10.00 Päiväjuhla Sevettijärven koululla
13.30 (Norjan aikaa)
Neiden: Vainajien muistopalvelus pyhän Georgioksen kappelin luona,
vedenpyhitys joella ja akatistos pyhälle Trifonille kappelilla
Juhlahetki kappelin juhlavuoden merkeissä

Isä Evangelos Thiani Keniasta ja
isä Rauno Pietarinen Ivalosta kertovat
lähetystyöstä ja ortodoksisen kirkon
elämästä Itä-Afrikassa.
ma 24.08.2015 Rovaniemellä klo 18
Petsamo-salilla

SUNNUNTAI 23.8.
10.00 Liturgia, Sevettijärven kirkko
Lounas seurakuntasalilla

ti 25.08.2015 Oulussa klo 18
ort. srk-salilla

Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta, PSHV ry osallistuu pyhiinvaellukseen.
PSHV:n Pyhiinvaeltajien linja-auto lähtee Joensuusta ja kulkee Kuopion, Iisalmen,
Oulun, Kemin, Rovaniemen, Sodankylän ja Nellimin kautta Sevettijärvelle ja Norjan
Neideniin ja takaisin. Lisätietoja: www.pshv.fi, pshv@ort.fi, p. 0206 100 491.

ke 26.08.2015 Nurmeksessa klo 18
ort. srk-salilla
to 27.08.2015 Joensuussa klo 18
ort. srk-salilla

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2015

VAALIN TOIMITTAMISEN AIKA
Lapin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.–5.11.2015
välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon
yhdeksän (9) jäsentä. Seurakunta muodostaa
kaksi (2) vaalialuetta. I Vaalialueelta, johon
kuuluvat seuraavat kunnat: Inari, Utsjoki,
Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Savukoski, valitaan neljä (4) jäsentä. II Vaalialueelta, johon
kuuluvat seuraavat kunnat: Rovaniemi,
Sodankylä, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi,
Ranua, Posio, Kolari, Pello ja Ylitornio, valitaan
viisi (5) jäsentä.
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELO
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa (Ounasvaarantie 16,
96400 Rovaniemi) 14.-20.9.2015 välisenä
aikana.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon
korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 21.9.2015. Vaalilautakunta

vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 22.9.2015.
EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN
Kahdella Lapin ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa
vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin
esityksessä voidaan esittää enintään niin
monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta
valitaan valtuustoon jäseniä eli I vaalialueelta
enintään neljä (4) jäsentä ja II vaalialueelta
enintään viisi (5) jäsentä.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on
vähintään kahden Lapin ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat
on toimitettava kirkkoherranvirastoon (Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi) viimeistään31.8.2015 klo 12.00.

VAALIKELPOISUUS
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka
ei ole vajaavaltainen eikä Lapin ortodoksisen
seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista
ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä,
milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä
mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan
nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 1.10.2015.
Lisäksi ilmoitus julkaistaan seurakunnan
ilmoituslehden Paimen Sanomat numerossa
3/2015.
Rovaniemellä 18.4.2015
Jaakko Vainio, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja
Ehdokasasettelulomake sivulla 25
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OULUN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Syntyperäiset ja liittyneet
Oulun ortodoksiseen seurakuntaan liittyi tänä pääsiäisenä 23 uutta jäsentä. Lasaruksen lauantain liturgiassa mirhalla voitelun kautta kirkkoomme tuli 13 uutta
ortodoksia. Kahdeksan muuta liittynyttä oli kastettu ja mirhalla voideltu muualla
kuin Suomessa. Vain kaksi vauvaa kastettiin.
Nämä ovat myönteisiä tunnuslukuja alle 2400 jäsenen seurakunnassa. Samalla ne kuvaavat seurakunOULUN SEURAKUNTA

tamme nykytodellisuutta ja toivottavasti heijastelevat
tulevaisuutta.

Oulun ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Torikatu 74, 90120 Oulu
p. 044 511 5741
oulu@ort.fi, www.oosrk.fi

Kun olin lapsi 1970-luvulla, kirkkomme oli ortodoksisten sukujen ja perheiden kirkko – ortodoksiseen
hengellisen perinteen piiriin synnyttiin. Tätä tarkoittaa
syntyperäinen ortodoksisuus. Ketäänhän ei kasteta tai
mirhalla voidella ennen syntymää. Toisaalta aikuisiällä

Kirkkoherranvirasto on avoinna:
ma-pe klo 9–12.
Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä
(ma-pe klo 9–15)
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi
Marko Patronen, kirkkoherra
p. 044 511 5742

kirkkoon liittyminen oli jo tuolloin yleistymässä.
Kun 1990-luvulla tulin Ouluun, seurakuntalaisemme olivat etniseltä taustaltaan pääsääntöiset karjalaisia
ja pohjoispohjalaisia. Pikkuhiljaa seurakuntamme kansallisuuskirjo on monimuotoistunut noista vuosista. Ja
tämä kehityskulku jatkuu.
Ne vanhasta Suomen Karjalasta Oulun seudulle tulleet ortodoksit, jotka säilyttivät oman uskonsa ja jotka erityisesti kastoivat omat lapsensa ortodoksiseen
kirkkoon, turvasivat kirkon elämän jatkuvuuden. Uskollisuus omaa kirkkoa
kohtaan sotien jälkeisinä, kirkkomme kannalta kriittisinä vuosikymmeninä, loi

Tuukka Rantanen, 2. pappi
p. 044 511 5744

perustan nykyiselle kasvulle ja elävälle kirkollisuudelle. Nöyrät kiitokset kaikille

Juhani Matsi, kanttori (1.6. alkaen)
p. 044 511 5743

tä ja ortodoksitaustaisia maahanmuuttajia. Suomalainen enemmistö yhdessä

Helena Matsi, 2. kanttori
p. 044 511 5748

muodostavat nyt ja tulevaisuudessa seurakuntamme monikulttuuriset kasvot.

niille karjalaisille ortodokseille, jotka säilyttivät oman kirkollisen perinteensä.
2000-luvulla seurakuntaamme on tullut yhä enemmän aikuisiällä liittyneivenäläisten, ukrainalaisten, kreikkalaisten, romanialaisten ynnä muiden kanssa
Myös kirkkoamme lähellä olevien assyrialaiskristittyjen vaikutus on merkittävä.
Tämä monikulttuuristuminen ei muodosta uhkaa meidän suomalaisten

Kari Vasko, katedraalin isännöitsijä
p. 044 511 5745
Papiston ja kanttoreiden vapapäivät
maanantaisin ja tiistaisin.

omalle kirkolliselle identiteetillemme. Päinvastoin, Suomen ortodoksinen kirkko
on entistä korostuneemmin paikalliskirkko, ei kansallinen kirkko. Tämä on normaalia ja tervettä kehitystä.
Oleellista on ymmärtää, että olemme kaikki Jumalan lapsia ja hänen pyhän
kirkkonsa poikia ja tyttäriä. Niin paljon kuin rakastammekin omaa kieltämme,

Vuosilomat:
01.–29.07.
Marko Patronen, kirkkoherra

kulttuuriamme ja etnistä taustaamme, niin kirkossa olemme korostuneesti tai-

15.–28.06. ja 27.07.–09.08.
Tuukka Rantanen, 2. pappi

ehtoollislahjoista. Silloin yhdistymme Kristukseen ja toinen toisiimme eli tulem-

29.06.–01.08.
Juhani Matsi, kanttori

liittyneitä tahi maamme ulkopuolelta tiensä kirkkomme suojiin löytäneitä.

15.–27.06. ja 13.07.–02.08.
Helena Matsi, 2. kanttori

Marko Patronen, kirkkoherra
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vaan valtakunnan kansalaisia.
Erityisesti tämä käy ilmi, kun osallistumme yhtenä Jumalan kansana pyhistä
me pyhäksi kirkoksi. Sillä hetkellä on toisarvoista, olemmeko syntyperäisiä tai

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2015

SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALI 2015
Ehdokkaiden asettaminen seurakunnanvaltuuston vaaliin 2015

VAALIN TOIMITTAMISEN AIKA
Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali
toimikaudelle 2016–2019 toimitetaan 1.–15.11.2015 välisenä aikana.
Vaalissa valitaan valtuustoon kaksitoista (12) jäsentä. Seurakunta
muodostaa viisi (5) vaalialuetta: Oulun vaalialueelta, johon kuuluvat
Hailuodon, Iin, Kempeleen ja Oulun kunnat, valitaan seitsemän (7)
jäsentä, Raahen vaalialueelta, johon kuuluvat Alavieskan, Kalajoen,
Limingan, Lumijoen, Merijärven, Oulaisten, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Siikalatvan kunnat, valitaan yksi (1) jäsen, Kemin vaalialueelta,
johon kuuluvat, Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kunnat, valitaan kaksi (2) jäsentä, Muhoksen vaalialueelta, johon
kuuluvat Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnat, valitaan yksi (1)
jäsen sekä Kuusamon vaalialueelta, johon kuuluvat Kuusamon,
Pudasjärven ja Taivalkosken kunnat, valitaan yksi (1) jäsen.
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELO
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ( klo 9-12 ), Torikatu 74, 90120 OULU,
21.–27.9.2015 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon
korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään
keskiviikkona 30.9.2015 klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa
äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 30.9.2015.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää
viimeistään 1. vaalipäivänä (1.11.2015) 18 vuotta. Äänioikeuttaan
seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi
vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Me allekirjoittaneet

ortodoksisen seurakunnan jäsenet ehdotamme vuoden 2015 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:

Ehdokkaan nimi

Päivämäärä

Syntymäaika

/

Kotikunta

2015

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset

EHDOKKAITTEN ASETTAMINEN
Kahdella Oulun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä
on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava Kirkkoherranvirastoon, Torikatu 74,
90120 Oulu, viimeistään maanantaina 31.8.2015 klo 12.00 mennessä.
Asiakirjassa, josta on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja joka on vähintään kahden (2) Oulun ortodoksisen
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin monta
ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta on valittavia. Vaalitoimituksessa ei enää voi esittää ehdokkaita.
VAALIKELPOISUUS
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen,
joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista,
vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus
asetetaan nähtäväksi kirkkoherranviras-tossa seurakunnan ilmoitustaululle ja Paimensanomat-lehdessä nro 3/2015 viimeistään 30 päivää
ennen vaalitoimituksen alkamista.

Palutettava kirkkoherranvirastoon viimeistään maanantaina 31.8.2015
klo 12.00 mennessä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §

Ehdokkaiden suostumus:
Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi
ortodoksisen seurakunnanvaltuuston vaalissa valittaessa seurakunnan
valtuuston jäseniä toimikaudelle 2016–2019.
Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus

Oulussa 22.4.2015

Marko Patronen, kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
OULU
PYHÄN KOLMINAISUUDEN
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745
Katedraali auki kesä-, heinä- ja elokuussa
torstaisin klo 10–14
TOUKOKUU
ke 20.05. klo 18 ehtoopalvelus
to 21.05. klo 18 ehtoopalvelus
pe 22.05. klo 18 panihida, sielujen
lauantai, Oulujoen hautausmaan
ortod. osasto
la 23.05. klo 18 vigilia
su 24.05. klo 9.15 vedenpyhitys ja
liturgia, helluntai, katedraalin
praasniekka
su 24.05. klo 14 helluntai suuri ehtoopalvelus, polvirukoukset
ma 25.05. klo 9.00 liturgia, Pyhän Hengen
päivä
ke 27.05. klo 18 akatistos Pyhälle
Hengelle
to 28.05. klo 18 ehtoopalvelus
la 30.05. klo 18 ehtoopalvelus
su 31.05. klo 10 liturgia
KESÄKUU
ma 01.06. klo 9 rukouspalvelus
ti 02.06. klo 9 rukouspalvelus
ke 03.06. klo 9 rukouspalvelus
ke 03.06. klo 13 akatistos
to 04.06. klo 9 rukouspalvelus
to 04.06. klo 13 rukoushetki
pe 05.06. klo 9 rukouspalvelus
la 06.06. klo 18 vigilia
su 07.06. klo 10 liturgia
to 11.06. klo 13 rukoushetki
la 13.06.klo 18 vigilia
su 14.06. klo 10 liturgia
to 18.06. klo 13 rukoushetki
la 20.06. klo 18 vigilia
su 21.06. klo 10 liturgia
to 25.06. klo 13 rukoushetki
la 27.06. klo 18 vigilia
su 28.06. klo 10 liturgia
HEINÄKUU
to 02.07. klo 13 rukoushetki
la 04.07. klo 18 vigilia
su 05.07. klo 10 liturgia
to 09.07. klo 13 rukoushetki
su 12.07. klo 10 liturgia,
kristinoppileirin päätös
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to
su
to
la
su
to

16.07. klo 13 rukoushetki
19.07. klo 10 liturgia
23.07. klo 13 rukoushetki
25.07. klo 18 vigilia
26.07. klo 10 liturgia
30.07. klo 13 rukoushetki

MUHOS
KOORTILAN TOIMINTAKESKUS
Koortilantie 30
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463

ELOKUU
la 01.08. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,
ristin esiinkantaminen
la 01.08. klo 18 vigilia
su 02.08. klo 10 liturgia
ke 05.08. klo 18 vigilia
to 06.08. klo 9 liturgia ja sadon siunaus
to 06.08. klo 13 rukoushetki
la 08.08. klo 18 vigilia
su 09.08. klo 10 liturgia
to 13.08. klo 13 rukoushetki
pe 14.08. klo 18 vigilia
la 15.08. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
la 15.08. klo 18 vigilia
su 16.08. klo 10 liturgia
ke 19.08. klo 18 rukouspalvelus kouluvuoden alkaessa, ekaluokkalaisten
siunaaminen
to 20.08. klo 13 rukoushetki
to 20.08. klo 20 akatistos, taiteiden yö,
kirkossa avoimet ovat klo 13–23
la 22.08. klo 18 vigilia
su 23.08. klo 10 liturgia

la 30.05. klo 10 liturgia
la 11.07. klo 9 liturgia
la 08.08. klo 12 ekumeeninen praasniekka, Muhoksen ev.lut. kirkko
la 19.09. klo 10 liturgia

SYYSKUU
ke 02.09. klo 18 akatistos
to 03.09. klo 18 ehtoopalvelus
la 05.09. klo 18 vigilia
su 06.09. klo 10 liturgia
ma 07.09. klo 18 vigilia
ti 08.09. klo 9 liturgia
ke 09.09. klo 18 ehtoopalvelus
to 10.09. klo 18 ehtoopalvelus
la 12.09. klo 10 liturgia
su 13.09. klo 10 liturgia
su 13.09. klo 18 vigilia
ma 14.09. klo 9 liturgia, ristin ylentäminen
ke 16.09. klo 18 ehtoopalvelus
to 17.09. klo 18 ehtoopalvelus
la 19.09. klo 18 vigilia
su 20.09. klo 10 liturgia
ke 23.09. klo 18 ehtoopalvelus
to 24.09. klo 18 ehtoopalvelus
la 26.09. klo 18 vigilia
su 27.09. klo 10 liturgia

JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052

LOKAKUU
la 03.10. klo 18 vigilia
su 04.10. klo 10 liturgia

HAUKIPUTAAN
MARTINNIEMI
PIETARIN JA PAAVALIN SEKÄ ARSENI
KONEVITSALAISEN RUKOUSHUONE
Martinniementie 206
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054
la 16.05. klo 10 liturgia
to 11.06. klo 18 vigilia
pe 12.06. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
praasniekka
la 12.09. klo 10 liturgia

KEMI

ke 20.05. klo 18 ehtoopalvelus
su 07.06. klo 10 liturgia
ti 23.06.klo 18 vigilia
ke 24.06. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
ma 20.07. klo 10 liturgia, pr. Elian päivä
ke 19.08. klo 18 rukouspalvelus kouluvuoden alkaessa, ekaluokkalaisten
siunaaminen
la 05.09. klo 10 liturgia
ke 09.09. klo 18 ehtoopalvelus
ke 16.09. klo 18
ke 23.09. klo 18 ehtoopalvelus
la 26.09. klo 10 liturgia
ke 07.10. klo 18 ehtoopalvelus

TORNIO

TERVOLAN VAREJOKI

APOSTOLIEN PIETARIN JA
PAAVALIN KIRKKO
Lukiokatu 1
Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445

Asianajotoimisto
Heikki Kukkonen
sMBR Oy

la 23.05. klo 10 liturgia, yleinen vainajien
muistelu
ma 29.06. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
su 16.08. klo 10 liturgia
su 13.09. klo 10 liturgia

la 16.05. klo 10 liturgia
ke 27.05. klo 16 akatistos, Meri-Lapin
tiistaiseuran ja lastenkerhon yhteinen
kevätretki
la 11.07. klo 16 akatistos

Pitkäaikaisella
kokemuksella mm. :
• perukirjat,

VIHANTI

KUUSAMO

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka, p. 040 746 1524

EV.LUT. SEURAKUNTATALON
TAKKAHUONE
(Kirkon vieressä)

la 06.06. klo 10 liturgia
la 18.07. klo 18 akatistos, Tsasounalla
avoimet ovet klo 12–18
la 15.08. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
la 12.09. klo 10 liturgia
ke 30.09. klo 18 vigilia
to 01.10. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
Jumalansynnyttäjän suojelus,
praasniekka

su 14.06. klo 11 liturgia,
isä Kauko Ivanoffin läksiäisjuhla
la 03.10. klo 11 liturgia

KALAJOEN SÄRKÄT
PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
(Kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
Matkailutie 249
la 27.06. klo 10 liturgia

RAAHE
TAIVALKOSKI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN TEMPPELIINKÄYMISEN RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati, p. 08 223 8316
la 13.06. klo 10 liturgia
la 22.08. klo 10 liturgia
la 19.09. klo 10 liturgia

JALAVAN KAUPPAKARTANON
KAHVILA
Mikonkuja 2
Ma 29.06. klo 18 ehtoopalvelus,
kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

PUDASJÄRVI
VANHUSTEN PALVELUKESKUS
Kauppatie 25
Su 23.08. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

• perinnönjaot,
• testamentit ym.

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU
Puh. +358 400 693 806
www.heikkikukkonen.com

Enöyrimmät
sitämme
kiitoksemme
Oulun ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherra Marko Patroselle ja
rovasti Eino Hynniselle,
sekä hänen puolisolleen.
He vierailivat Kuusamossa kotonamme
4.3.2015, jolloin tuli kuluneeksi
vuosi äitimme poismenosta.
Isä Eino suoritti muistopalveluksen,
panihidan, sekä toimitti kodinpyhityksen.
Tahdomme toivottaa sielunpaimenille
terveyttä ja monia armorikkaita vuosia.
Kristus nousi kuolleista ja
haudassa oleville elämän antoi!

Mailis ja Risto Retsu ja Raimo Retsu

Ristisaatto lasten pääsiäisliturgian jälkeen Oulussa.
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT
Oulun ortodoksisen seurakunnan
toimintoja päivitetään joka viikko
seurakunnan nettisivuilla:
www.oosrk.fi
KATEDRAALIKUORON TOIMINTA
Oulun katedraalikuoron toiminta alkaa
myöhemmin syksyllä. Seuraa ilmoittelua
lehdessä ja seurakunnan nettisivuilla
www.oosrk.fi.
UUSI KUORO
Seurakuntaan perustetaan syksyllä 2015
uusi kuoro. Kuoron tehtävänä on laulaa
katedraalin jumalanpalveluksissa. Koelaulusta ilmoitetaan syksyllä seuraavassa
Paimen Sanomissa sekä seurakunnan
nettisivuilla: www.oosrk.fi. Tervetuloa!
KIRKKOLAULUPIIRI
Kuorojen lisäksi syksyllä perustetaan
Kirkkolaulupiiri, joka kokoontuu päiväsaikaan – aikataulu täsmentyy myöhemmin. Kirkkolaulupiirissä lauletaan peruslauluja vigiliasta ja liturgiasta sekä uusia
pyhiinvaelluslauluja pianon tai haitarin
säestyksellä. Kaikki ovat tervetulleita
mukaan Kirkkolaulupiiriin!
Kirkkolaulusta ja kuoroista kiinnostuneita
pyydetään ottamaan yhteyttä kanttori
Juhani Matsiin, puh. 044 511 5743,
juhani.matsi@ort.fi
LASTENKUORO
Seurakunnan lastenkuoro kokoontuu 3.9.
alkaen torstaisin klo 17.00–18.00.
Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!
Kanttori Helenan ja Teudor-karhun yhteinen puhelinnumero on 044 511 5748
ja sähköposti helena.matsi@ort.fi
KIRKKOKERHO OULUSSA
Kirkkokerho kokoontuu syys-/kevätkausina sunnuntaisin Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) klo 10–10.45. Syksyn
ensimmäinen kerho pidetään sunnuntaina
6.9.
Ohjelmassa on ohjattua askartelua, leikkiä,
laulua ym. toimintaa. Kerhon jälkeen
mennään katedraaliin ja osallistutaan
pyhään ehtoolliseen yhdessä vanhempien
kanssa. Kerho on tarkoitettu lapsille.
Tiedustelut:
Anne Patronen, p. 040 540 8943,
annepatronen0@gmail.com
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PERHEKERHO OULUSSA
Perhekerho kokoontuu 3.9. alkaen
torstaisin klo 9.30–11.30 Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) kerhohuone
2:ssa. Kerho on tarkoitettu lapsille, heidän
vanhemmilleen, isovanhemmilleen,
kummeilleen ja ystävilleen. Ohjelmassa
aina yhteinen rukous, tarjoilua, leikkiä ja
aikuisille mielenkiintoisia keskusteluja.
Tervetuloa tutustumaan ja solmimaan
ystävyyssuhteita!

uskosta. Katekumeenikurssi alkaa ehtoopalveluksella torstaina 24.9. kello 18.00
Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa,
jonka jälkeen kokoontumiset jatkuvat
säännöllisesti pääsiäiseen saakka. Kurssi
on tarkoitettu kaikille ortodoksisesta
kirkosta kiinnostuneille tai kirkkoon liittymistä harkitseville, mutta osallistuminen
ei velvoita mihinkään. Olet lämpimästi
tervetullut!

Tiedustelut:
kanttori Helena Matsi, p. 044 511 5748,
helena.matsi@ort.fi

Lisätietoja:
pastori Tuukka Rantanen,
tuukka.rantanen@ort.fi,
p. 044 511 5744

MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakuntasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoina
9.9., 23.9., 7.10. klo 16– 18. Loppusyksyn
kokoontumiset seuraavassa lehdessä.

TIISTAISEURAT
Tiistaiseurojen toiminta alkaa jälleen
syyskuussa, katso tarkemmat tiedot
seurakunnan nettisivuilta www.oosrk.fi
sekä seuraavassa Paimen Sanomissa.

Tiedustelut:
kanttori Helena Matsi, p. 044 511 5748,
helena.matsi@ort.fi

RAAMATTUPIIRI
Piirissä tutustutaan Ilmestyskirjaan ortodoksisen kirkon tradition valossa. Oulunseudun raamattupiiri kokoontuu Oulun
ortodoksisessa seurakuntakeskuksessa.
Piirin kokoontumisajat löydät seurakunnan
verkkosivuilta.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI
KATEKUMEENIKURSSILLA
Oulun ortodoksinen seurakunta
järjestää katekumeenikurssin kaikille
ortodoksisuudesta kiinnostuneille.
Käsittelemme aihetta monipuolisesti
tarjoten perustietopaketin ortodoksisesta

Yhteyshenkilö on teologian opiskelija
Johannes Mäntymäki
juksumantymaki@gmail.com

NUORTEN PERJANTAI-ILLAT ALKAVAT!
Tervetuloa Oulun ortodoksisen seurakunnan
uudistuviin nuorteniltoihin!
Syyskuusta 2015 alkaen nuortenillat pidetään kerhohuoneella
joka kuukauden 1. perjantaina
klo 17–21.
Luvassa on siis kiireetöntä
yhdessäoloa pelien, leffojen,
keilaamisen, ym. yhdessä
tekemisen merkeissä.

Syksyn perjantai-illat ovat
4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
Myös perinteinen leffayö on
tulossa, josta lisätietoa
seuraavassa lehdessä.

Iltoihin sisältyy lyhyt rukoushetki, ja aina on tarjolla myös
herkullista purtavaa. Välillä
teemme herkkuja (pitsaa jne.)
itsekin.

Lisäinfoa isä Tuukalta, tuukka.rantanen@ort.fi, 044 5115 744
www.oulunortodoksinenseurakunta.fi

Haastattelu ja valokuva: Tuukka Rantanen

Oulun uuden kanttorin haastattelu
Oulun seurakunnanvaltuusto valitsi huhtikuussa Juhani

– Tarkoituksena on perustaa uusi jumalanpalveluskuoro,

Matsin seurakunnan kanttorin toimeen, ja hän aloittaa työnsä

jossa on vähintään 20 laulajaa. Kuoron perustaminen eli laulajien

Oulun seurakunnassa 1.6. alkaen. Director cantus Juhani Matsi

rekrytointi vaatii aikaa noin puoli vuotta. Tänä aikana kanttori

(s. 1959) valmistui kanttoriksi Kuopiosta vuonna 1977, jonka

laulaa jumalanpalveluksia yksin tai kanttorit yhdessä kuiten-

jälkeen hän on toiminut kanttorina useissa seurakunnissa.

kin niin, että se on työnjohdollisesti järkevää ja mahdollista.

Vuodesta 2000 lähtien hän on työskennellyt Joensuun ortodoksi-

– Oulun ortodoksisen seurakunnan katedraalikuoro voi

sen seurakunnan kanttorina, ja vuosina 2008–2011 Matsi toimi

niin halutessaan jatkaa toimintaansa, vaikka nykyisen kuoron

Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston kirkkomusiikin

toiminta erityisesti laulamisen osalta tuleekin vähenemään.

toimittajana. Lisäksi hänet tunnetaan työstään Ortodoksisen

Toiminta kuitenkin selkiytyy huomattavasti.

kamarikuoron taiteellisena johtajana vuodesta 1995 alkaen.
Mistä ja miten tulet uusia laulajia kuoroon rekrytoimaan?
Kanttori Juhani Matsi, millaisin miettein olet

– Verkostoitumalla, otan yhteyttä Oulun konservatorioon,

Oulun seurakunnan kanttorin toimeen tulossa?

muihin kuoroihin ja musiikkielämään, joihin seurakunnassa

– Ajattelin aloittaa uuden työni Oulussa määrätietoisesti ja olen

on vanhastaan hyvät yhteydet. Uuden kuoron perustamisesta

hahmotellut ajatuksissani kirkkolaulun kehityssuunnitelmaa

tiedotetaan lehdissä ja haetaan kaikkiin ääniin laulajia.

seurakunnassa. Lähtökohtana on, että kanttoreilla on työrauha
ja tuki muutosprosessissa sekä sen jälkeen – siis tuki piispalta,

Millaisia kriteerejä kuorolaisten suhteen sinulla on?

kirkkoherralta, nykyisiltä työntekijöiltä, nykyisiltä laulajilta, enti-

– Laulajalla joka pyrkii kuoroon tulee olla tarkka sävelkorva,

siltä työntekijöiltä, valtuustolta ja neuvostolta. Silloin työ kantaa

mutta suurta ääntä ei kuorolaulussa tarvita. Vanha sanontani

hedelmää.

kuuluu: ”Laula kaverin pussiin – älä omaasi”. Sitoutumisesta ja
jumalanpalveluksiin osallistumisesta puhutaan heti alussa. Ikäraja kuorossa on ”nuorempi kuin kuoronjohtaja”. Kuoron nimeksi voisi tulla vaikka ”Stroitsan kamarikuoro”.
– Uudet laulajat valitaan koelaulun perusteella. Seurakunnan
jäsenyys ei ole kriteeri, eli kuorolaisen ei tarvitse olla seurakunnan jäsen. Viimeistään vuoden 2016 alussa kuoro aloittaa harjoittelun yhdessä ja laulajat sitoutetaan laulamaan katedraalissa
toimitettavissa jumalanpalveluksissa.
– Annan kaikille uusille laulajille yksityisopetusta viikottain
noin puoli tuntia/laulaja. Opetuksessa keskitytään kuorolaulajan äänenkäyttöön, kuuntelemiseen, stemmojen opetteluun ja
puhtauteen. Laulamisen puhtaus kuorossa on mielestäni tärkein
asia. Puhtauden lisäksi tärkeää on, että asenne on oikea, silloin
on mahdollista myös omaksua nopeasti oppimaansa. Mielestäni kirkkolaulua voi seurakunnissa kehittää vain opettamalla.
Millaisia muita suunnitelmia sinulla on seurakunnan
musiikkielämän suhteen?

– Aion perustaa seurakuntaan myös Kirkkolaulupiirin. Tähän
ryhmään voi tulla ilman tasovaatimuksia. Kirkkolaulupiiri
kokoontuu päivällä. Ohjelmassa on peruslauluja liturgiasta ja
vigiliasta, mutta muitakin niin sanottuja maallisia lauluja laule... jatkuu seuraavalla sivulla
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taan – on tärkeää säilyttää laulamisesta
syntyvä ilo!
– Lapsikuoron johtaminen on kanttori Helenan vastuulla, ja se on alkanut
nyt keväällä hienosti. Lapsia kutsutaan
kuoroon lisää taas syksyllä.
Olet Joensuussa laulattanut säännöllisesti
myös kirkkokansaa palveluksissa. Onko tätä
käytäntöä tarkoitus jatkaa Oulussa?

– Kirkkokansan yhteislaulua vahvistetaan.
Kaikissa liturgioissa lauletaan yhdessä

Oulun ja Lapin seurakunnan papistoa sekä Lasaruksen lauantaina kirkkoon liittyneitä. Kuva: Miia Rantanen

tietyt laulut kanttorin selkeästä merkistä. Kirkkokansa voi laulaa sovitusti koko
liturgian sopimuksen mukaan. Silloin
kuorolaiset menevät kirkkokansan joukkoon ja laulavat sieltä. Tällä menetelmällä
he vahvistavat ja antavat tukea kokonaisuudelle. Kaikille annetaan teksti josta he
voivat laulaa koko palveluksen.
Vielä lopuksi – mitkä ovat päällimmäiset

Metropoliitta Elian kissat ihastuttivat lapsia ja aikuisia
hiippakunnan kappelin praasniekan kahveilla.

tunnelmasi nyt Oulun muuton lähestyessä?

– Olen innoissani ja valmis tähän haastavaan työhön. Osaan olla erittäin
määrätietoinen ryhtyessäni johonkin.
Ilkeä en osaa enkä haluakaan olla. Olen
puhtaan ja konstailemattoman kirkkolaulun puolella.
– Seurakunta on taustayhteisö ja
tukija kaikissa kuorolauluun liittyvissä
asioissa, ja toivon, että kuorotoimintaan
varataan riittävä määräraha vuosittain.
Kuorossa hallinto pyritään minimoimaan.
– Laitan kaiken ammattitaitoni ja
kokemukseni peliin Jumalan kunniaksi

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
Pääsiäisiloa Oulussa. Kuva: Helena Matsi

Kirkkoherra Marko Patronen opettaa ikonien kautta
pääsiäisestä koululaisliturgiassa Oulun katedraalissa.

enkä hurskastele yhtään. Eräs ystäväni
antoi minulle jo Kärppien kausiohjelman.
Urheilusta en ymmärrä mitään mutta
sävellajit tunnen kyllä. Toivotan lehden
lukijoille hyvää kesää! Nähdään kirkossa!

Varttuneen väen leirin osallistujia Saarenottan leirikeskuksessa Kemissä maaliskuussa.
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Kirkkoherran tervehdys

Helluntai – kirkon syntymäpäivä

Pitkä pääsiäisen aika alkaa olla takana ja valmis-

VAASAN SEURAKUNTA

taudumme kirkossamme helluntain viettoon.
Helluntain myötä luonto siirtyy varovaisesta keväästä kohti täyttä kesää. Lämpimän kesätuulen
puhaltaessa auringossa on helppo kuvitella kuinka luomiskertomuksessa Jumalan henki liikkui
vetten päällä. Tämä Henki tekee eläväksi ja luo
uutta. Tämän me voimme hyvin konkreettisella tavalla nähdä siinä, kuinka luonto nousee
kukoistukseensa kesän kynnyksellä. Kukkien
tuoksu, lintujen laulu ja auringon lämpö ja kirkkaus ovat meille lahja Luojaltamme.
Kesä merkitsee monelle meistä levon ja
hengähtämisen aikaa. Voimme levähtää arjen
kiireestä ja sitä kautta oppia nauttimaan luomistyöstä, jonka Luoja on rakkaudestaan meille
antanut. Kesän myötä me voimme yhä uudelleen löytää lähimmäisemme ja ne
ihmiset, jotka ovat meille tärkeitä.

Vaasan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Koulukatu 45
65100 VAASA
p. 0206 100 495
fax (06) 312 4063
vaasa@ort.fi
Kirkkoherranvirasto on avoinna
keskiviikkoisin klo 11–14.
Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä (ma-pe klo 9–15),
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi
Ville Kiiveri, kirkkoherra
p. 040 962 0063
ville.kiiveri@ort.fi

Seurakunta ei kuitenkaan jää kesälomalle vaan etsii yhä uusia toimintamuotoja. Kesäkuussa käymme seurakuntamme nuorten kanssa Lintulan luostarissa viettämässä kristinoppileiriä ja käymme pyhiinvaellukselle Lammin
Athos-yhteisössä. Heinäkuussa juhlimme Lapuan ja Pietarsaaren rukoushuonei-

Laura Aho, kanttori
p. 0206 100 497
laura.aho@ort.fi

den praasniekkaa. Elokuussa kirkossamme vierailee satoja ihmisiä Taiteiden yönä
ja samoihin aikoihin järjestämme myös aikuisten kristinoppileirin. Pidämme tarkoituksella paljon liturgioita sellaisissa paikoissa joissa harvemmin talven aikana
käymme: Seinäjoella, Kauhajoelle, Lapväärtissä, Närpiössä ja Harrströmissä.
Siunattua kesäaikaa ja tavataan pyhän kirkkomme jumalanpalveluksissa!
Ville Kiiveri
kirkkoherra
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN JUMALANPALVELUKSET KESÄLLÄ 2015

VAASA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Kari Leino p. 050 467 8217
01.–31.05.

ehtoopalvelukset maanantaista lauantaihin klo 18
01.06.–31.07. ehtoopalvelukset keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 18
01.08.-19.12. ehtoopalvelukset maanantaista lauantaihin klo 18
TOUKOKUU
Ke 13.05. klo 10 liturgia, pääsiäisen
päätösjuhla
Ke 13.05. klo 18 vigilia, Kristuksen
taivaaseen astuminen
To 14.05. klo 10 hetkipalvelus, Kristuksen
taivaaseen astuminen
To 14.05. EI ehtoopalvelusta
Su 17.05. klo 10 hetkipalvelus
Ke 20.05. klo 9 liturgia, toim. KP metropoliitta Elia
La 23.05. klo 18 vigilia, Helluntai
Su 24.05. klo 10 liturgia, Helluntai
Su 24.05. klo 14 Helluntain ehtoopalvelus
ja polvirukoukset
Su 31.05. klo 10 hetkipalvelus
KESÄKUU
Su 07.06. klo 10 hetkipalvelus
La 13.06. klo 10 liturgia, kriparin päätös
Su 14.06. klo 10 hetkipalvelus
La 20.06. EI ehtoopalvelusta
La 27. – Su 28.06. pyhiinvaellus
Athos-yhteisöön
La 27.06. EI ehtoopalvelusta
HEINÄKUU
Su 05.07. klo 10 liturgia
Su 12.07. Liturgia Lapväärtissä, ei hetkipalvelusta kirkolla
Su 19.07. Praasniekkaretki Lapualle
Su 26.07. klo 10 hetkipalvelus
ELOKUU
Su 02.08. Praasniekkaretki Harrströmiin
Ke 05.08. klo 18 vigilia, Kristuksen
kirkastuminen
To 06.08. klo 10 liturgia, Kristuksen
kirkastuminen
To 06.08. klo 20 akatistos, kirkko avoinna
Taiteiden yönä
Su 09.08. klo 10 hetkipalvelus
Pe 14.08. klo 18 vigilia, Jumalanäidin
kuolonuneen nukkuminen
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La 15.08. klo 10, liturgia, Jumalanäidin
kuolonuneen nukkuminen. Kouluvuoden aloitus, koululaisten
siunaaminen
Su 16.08. klo 10 hetkipalvelus
Su 23.08. klo 10 hetkipalvelus
Su 30.08. retki kirkkopäiville
SYYSKUU
Ti 01.09. klo 18 akatistos luomakunnalle,
kirkkovuoden alku
Su 13.09. klo 18 vigilia ja liturgia,
Kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin
ylentäminen
Su 20.09. klo 10 liturgia (Televisiointi)
Ke 30.09. klo 18 vigilia ja liturgia, Pokrova
LOKAKUU
Su 04.10. klo 10 hetkipalvelus
Su 11.10. klo 10 liturgia

KOKKOLA
PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö, p. 045 671 6716
KESÄKUU-LOKAKUU
Su 21.06. klo 10 liturgia
Su 16.08. klo 10 liturgia, Kouluvuoden
aloitus, koululaisten siunaaminen
Su 27.09. klo 10 liturgia
Su 18.10. klo 10 liturgia

PIETARSAARI
PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
isännöitsijä Leif Sandvik, p. 050 593 9148
TOUKOKUU-SYYSKUU
To 14.05. klo 10 liturgia, Kristuksen
taivaaseen astuminen
Su 19.07. klo 18 vigilia, pyhäkön
praasniekka
Ma 20.07. klo 10 pieni vedenpyhitys,
ristisaatto ja liturgia, pyhäkön
praasniekka
Ti 08.09. klo 10 liturgia, Jumalanäidin
syntymä

LAPUA
PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä Irma Koskela, p. 040 741 5613
TOUKOKUU-LOKAKUU
Su 17.05. klo 10 liturgia, Perheleirin päätös
Ke 24.06. klo 10 liturgia, Johannes
Kastajan syntymä
La 18.07. klo 18 vigilia, pyhäkön
praasniekka
Su 19.07. klo 10 pieni vedenpyhitys,
ristisaatto ja liturgia, pyhäkön
praasniekka
Su 09.08. klo 10 liturgia, aikuiskriparin
päätös. Kouluvuoden aloitus,
koululaisten siunaaminen
Su 06.09. klo 10 liturgia
Pe 25.09. klo 17 ehtoopalvelus
Su 04.10. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI
HYLLYKALLION SEURAKUNTAKESKUS
Opintie 1
TOUKOKUU-ELOKUU
Su 31.05. klo 10 liturgia
Ke 05.08. klo 17 ehtoopalvelus

KAUHAJOKI
KAUHAJOEN EV LUT SEURAKUNNAN
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyntäjäntie 1
TOUKOKUU-SYYSKUU
Ke 13.05. klo 17 ehtoopalvelus
To 11.06. klo 17 ehtoopalvelus
Su 23.08. klo 10 liturgia
Ma 14.09. klo 17 ehtoopalvelus

NÄRPIÖ/NÄRPES
FÖRSAMLINGSHEMMET
Kyrktåget 2 A 1
Su 14.06. klo 9.30 liturgia suomeksi ja
ruotsiksi / liturgin på finska och på
svenska

KRISTIINANKAUPUNKI
NINA JOLKKONEN-PORANDERIN
KOTITSASOUNA
Peruksentie 247, Lapväärtti
Su 12.07. klo 10 liturgia

HARRSTÖM, KORSNÄS
KP METROPOLIITTA ELIAN
KOTITSASOUNA
Juthnystuvägen 16, Harrström
Su 02.08. klo 10 liturgia

ALAVUS
ALAVUDEN SEURAKUNTASALI
Tornitie 1, Alavus
Ma 25.05. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 14.08. klo 17 ehtoopalvelus
PIHLAJAMÄEN KOTITSASOUNA
os. Dahlbontie 59, Sääskiniemi
To 18.06. klo 17 ehtoopalvelus

HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT
23.5.
Vaasan ortodoksisella seurakunnalla on
Vaasassa oma hautausmaa. Seurakuntamme hautausmaalla ei ole omaa hoitajaa,
siksi tarvitsemme apua. Puhdistamme
talkoilla hautausmaan talven jäljiltä.
Talkoot pidetään la 23.5. klo 11 alkaen.
Kello 13 toimitamme hautausmaalla
yleisen panihidan. Tarjolla on kahvia ja
pikkusuolaista sekä mukavaa seuraa. Seurakunnalta saa lainaksi haravan ja työhanskat. Hautausmaan sijaitsee Ristinummen
takana: Kappelimäentien, Lumivaarantien
ja Vesilaitoksentien T-risteyksessä.
PYHIINVAELLUS ATHOSYHTEISÖÖN
LAMMILLE 27.-28.6.
Seurakunta järjestää pyhiinvaellusmatkan
Lammin Athosyhteisöön 27.–28.6. Tutustumme yhteisön arkeen ja kirjakauppa
Filokaliaan, käymme myös Markus Paavolan valokuvanäyttelyssä sekä tutustumassa
Jorma Heleniuksen, Juhani Honkasen
ja Sergei Pietilän maalauksiin Vanhasta
Valamosta. Toimitamme Lammilla myös
ainakin yhden liturgian.
Lähdemme matkalle lauantaiaamuna
matkallelähtörukousten myötä kahdella
pikkubussilla. Yövymme kahden hengen
huoneissa ja palaamme sunnuntaina
Vaasaan. Hinta 120 euroa/hlö sisältäen
matkat, majoituksen ja ruokailut Athosyhteisössä. Tarkoitus on lähteä noin 7-20
hengen ryhmänä.
Sitovat ilmoittautumiset 10.6.
mennessä isä Villelle p. 040 962 0063
tai ville.kiiveri@ort.fi.
LITURGIA JA KESÄINEN RETKI
KRISTIINANKAUPUNGIN KESÄMARKKINOILLE 12.7.
Toimitamme liturgian Nina JolkkonenPoranderin kotitsasounassa Lapväärtissä
sunnuntaina 12.7. klo 10. Tämän jälkeen
voi jäädä ihastelemaan markkinatunnelmia Kristiinankaupunkiin. Jokainen
järjestää itse oman kuljetuksen. Tänä
sunnuntaina Vaasan pyhän Nikolaoksen
kirkossa ei ole hetkipalvelusta.

Nuoria ortodokseja Lapualla.

Kristiinankaupungin markkinoilla on yli
200-vuotiset perinteet. Kesällä Kristiinankaupunki järjestää vetävät kesämarkkinat,
joissa on yli 60.000 kävijää vuosittain.
Kesämarkkinat on pidetty vuodesta
1969. Kristiinankaupungin markkinat
kuuluvat Suomen suosituimpiin. Myyjiä
markkinoilla on ollut Suomen lisäksi myös
Eestistä, Ruotsista ja jopa Hollannista
asti. Kesämarkkinat ovat auki su 12.7. klo
10–16.
LAPUAN JA PIETARSAAREN
TSASOUNIEN KESÄPRAASNIEKAT
Tule juhlistamaan seurakuntamme tsasounien praasniekkoja. Lapuan pyhittäjä
Serafim Sarovilaisen praasniekka toimitetaan su 19.7. Pietarsaaren profeetta Elian
tsasounan praasniekka toimitetaan ma
20.7. Molemmat praasniekat alkavat klo
10 vedenpyhityksellä ja ristisaatolla, josta
palvelus jatkuu jumalalliseen liturgiaan.
Kirkkokahvit. Tervetuloa!
Praasniekkojen aikana Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkossa ei ole hetkipalvelusta.
LITURGIA HARRSTRÖMISSÄ 2.8.
Seurakuntamme entisen kirkkoherran,
nykyisen Oulun metropoliitta Elian
koti-tsasounassa toimitetaan liturgia sunnuntaina 2.8. klo 10. Kaikki ovat tervetulleita. Tällöin emme toimita Vaasan pyhän
Nikolaoksen kirkossa hetkipalvelusta.
TAITEIDEN YÖ VAASASSA 6.8.
Joka vuotinen taiteiden yö pidetään
Vaasassa to 6.8. Kirkko on auki klo 14–23.
Taiteiden yön akatistos toimitetaan klo 20.
Mukaan saa tulla auttamaan esim. kirkkovahtina tai ohjelman suunnitteluun. Taiteiden yön ohjelmaa suunnitellaan ke 29.7.
ehtoopalveluksen jälkeen. Tervetuloa!
YHTEISÖLLISTÄ TOIMINTAA
KOKKOLASSA 16.8.
Hei sinä Kokkolan alueen ortodoksi tai
ortodoksisuudesta kiinnostunut. Tule
suunnittelemaan millaista yhteisöllistä
toimintaa voisi olla vanhurskaiden Simeonin ja Hannan tsasounassa syksyllä 2015.
Kokoonnumme ensimmäiseen tapaamiseen su 16.8. liturgian jälkeen eli n. klo 12.
Tapaamisessa kanttori-Laura opastaa myös
maallikkopalvelusten toimittamista. Kaikki
ovat lämpimästi tervetulleita!

Kuva: Mari Kiiveri
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AIKUISKRISTINOPPILEIRI
VAASAN SEURAKUNTALAISILLE
LAPUALLA 6.–9.8.
Leirin vetäjinä isä Ville ja Laura.
Ilmoittautumiset isä Villelle 30.6.2015
mennessä. Hinnat ja tarkemmat tiedot
seurakunnan nettisivuilta vaasaort.fi
YHTEISÖLLISTÄ TOIMINTAA
VAASASSA 15.8.
Hei sinä Vaasan alueen ortodoksi tai
ortodoksisuudesta kiinnostunut. Tule
suunnittelemaan millaista yhteisöllistä
toimintaa voisi olla pyhän Nikolaoksen
kirkossa syksyllä 2015. Kokoonnumme ensimmäiseen tapaamiseen la 15.8. Neitseen
Marian kuolonuneen nukkumisen liturgian
jälkeen eli n. klo 12 seurakuntasalilla.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
KATEKUMEENIOPETUSTA
Ortodoksiseen kirkkoon liittyville järjestetään syksyllä katekumeeniopetusta.
Vaasan ryhmä ensimmäinen tapaaminen
on pyhän Nikolaoksen kirkossa keskiviikkona 3.9. klo 17.00. Opettajina toimivat
isä Ville ja kanttori Laura Aho. Käymme
läpi uskomme keskeisiä elementtejä ja
varaamme runsaasti aikaa kysymyksille
ja keskusteluille. Kurssi on sisällöltään
tarkoitettu kirkkoon liittyville mutta myös
äskettäin liittyneet voivat tulla mukaan.
Suunnitteilla on myös pitää vastaava ryhmä Lapualla ja Kokkolassa, jos osallistujia
on tarpeeksi.

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2015

VAALIN TOIMITTAMISEN AIKA
Vaasan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2016–2019
toimitetaan 1–15.11.2015 välisenä aikana.
Vaalissa valitaan valtuustoon yhdeksän
(9) jäsentä. Seurakunta muodostaa yhden
vaalialueen.
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELO
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana,
Koulukatu 45, 65100 Vaasa, 21.–27.9.2015
välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen
luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään keskiviikkona
30.9.2015 klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon
kokouksessaan 30.9.2015.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää
viimeistään 1. vaalipäivänä (1.11.2015) 18
vuotta. Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen
voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää
voi vain oman vaalialueensa ehdokkaita.
EHDOKKAITTEN ASETTAMINEN
Kahdella Vaasan ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa
vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on

VAALIKELPOISUUS
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan
valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunettu äänioikeutettu seurakunnan
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta
sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan.
Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle ja Paimensanomat-lehdessä nro 3/2015
viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen
alkamista.
Vaasassa 22.4.2015

Ville Kiiveri, kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja
Ehdokasasettelulomake sivulla 25

Ilmoittautumiset isä Villelle
p. 040 962 0063 tai ville.kiiveri@ort.fi

Virpovitsojen tekoa.

Suuri viikko. Kristus lepää haudassa.

Kuva: Ville Kiiveri

Kuva: Eetu Sillanpää
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toimitettava Kirkkoherranvirastoon, Koulukatu 45, 65100 Vaasa, viimeistään maanantaina 31.8.2015 klo 12.00 mennessä. Asiakirjassa, josta on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja joka on
vähintään kahden (2) Vaasan ortodoksisen
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta on valittavia. Vaalitoimituksessa ei enää voi esittää ehdokkaita.

Isä Elias Huurinainen jää eläkkeelle

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö julistaa haettavaksi

APURAHOJA
yhteensä neljä kappaletta, enintään 500 euroa.

Anomuksen kohteen tulee olla säätiön tarkoitukseen sopiva eli
sen tulee edistää ja tukea suomalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tai avustaa ortodoksisen kulttuurin ja
teologian opiskelua, tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä Oulun
ortodoksisen hiippakunnan alueella. Se voi myös tukea ortodoksisten vähemmistöjen kuten erimerkiksi kolttakansan henkisiä ja
sosiaalisia pyrintöjä.
Vapaamuotoisessa ja tiiviissä hakemuksessa tulee olla suunnitelma apurahan käytöstä sekä muut hakijan tarpeelliseksi katsomat
liitteet, esimerkiksi suositukset.

Isä Elias on toiminut kirkkomme papillisessa tehtävässä
pian 40 vuotta. Tuosta ajasta hän on hoitanut kirkkoherran
tehtäviä ensin Vaasassa ja sitten Iisalmessa yhteensä 38 vuotta.
Kristuksessa rakkaat ystävät ja kanssakulkijat,
olette sydämellisesti tervetulleita viettämään isä Eliaan
läksiäisjuhlaa Iisalmeen la 23.5. klo 13.00 alkaen.
Ohjelmassa kiitosrukouspalvelus Profeetta Elian kirkossa ja
juhla KulttuuriArtoksessa.

Lisätietoja lapsukaiset:
Katarine, puh. 040 736 4646 , Markus, puh. 040-801 8223
Tarjoilujen mitoittamiseksi pyytäisimme alustavia
ilmoittautumisia osoitteeseen eliaksen.juhla@outook.com

Rio Bravo
Zeppelin
Tervetuloa
hauskaan
ja rentoon
044 7004 002
meksikolaiseen
tunnelmaan!
zeppelin@riobravo.ﬁ

Ravintola
Rio BravoRio
OuluBravo

044 7004 004Zeppelin
Kauppakeskus
oulu@riobravo.ﬁ

[FQQFMJO!SJPCSBWPmt

www.riobravo.ﬁ

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, fil. tri Ahti
E. Pyörnilä, puh. 050 382 6669 sekä asiamies, kirjapainoneuvos
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Apostolinkyytiä Ateenassa
Teksti ja kuva: Mikko Ihalainen

Pyhän Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkko.

Viime syksynä toteutui pitkäaikainen

hän viipyi puolitoista vuotta ja perusti

pieni tuomiokirkko. Hellyttävin on pis-

haave, tutustuminen Ateenaan, Krei-

seurakunnan.

kuinen Agia Dinamis -kirkko, joka on

kan pääkaupunkiin, josta länsimainen

Ateenassa pidetään nykyaikana näyt-

jätetty modernin ministeriörakennuk-

sivistys pääasiassa juontaa juurensa. Ja

tävästi esillä apostoli Paavalia. Hänen

sen katoksen alle. Siellä pyysimme papilta

Ateenassa se kaikki kulminoituu Unescon

mukaansa nimetyn leveän kadun lisäksi,

siunauksen. Hän kysyi kotimaatam-

maailmanperintölistalle itseoikeutetusti

Areiopagin kukkulan juurella on isoon

me, ja sen kuultuaan antoi puolisolleni

kuuluvaan Akropolis-kukkulaan. Kreikka

pronssilevyyn kirjoitettu kreikaksi hänen

rukousnauharannekorun.

on niin ikään urheilun kehto. Olympia-

siellä pitämänsä puhe (Apt. 17:22–32).

kisojen historia alkaa antiikin ajalta

Joihinkin tämä puhe kristinuskon pe-

277 metrin korkuisen Likavittosvuo-

Olympian lehdosta Peloponnesokselta,

rusteista upposi, varsinkin Dionysios

ren huipulta. Sinne päästäkseen pitää

jossa kisoja järjestettiin yli tuhannen vuo-

Areiopagilaiseen, josta tuli myöhemmin

nousta portaita ensin hyvän matkaa

den ajan. Ensimmäiset nykymuotoiset

Ateenan toinen piispa ja suojelupyhä.

köysiradan lähtöasemalle. Nousulle ja

Korkeimmalla oleva kirkko löytyy

seitsemän euron Teleferic-vaunukyy-

olympialaiset pidettiin Ateenassa vuonna
1896. Kisanäyttämönä toiminut marmori-

Pyhäköistä lisäbonusta

dille saa ylhäällä vastinetta, sillä pyhälle

stadion on suosittu käyntikohde.

Maassa, missä ortodoksisen kirkon ase-

suurmarttyyri Georgios Voittajalle ja

ma on vahvistettu perustuslaissa, on

profeetta Elialle pyhitetyn kirkon li-

Apostoli Paavalin jalanja sananjäljillä

luonnollisesti paljon kirkkoja. Ortodok-

säksi myös maisemat palkitsevat.

Ateenassa kulkija liikkuu myös kristin-

tuovat lisäbonusta. Kävimme niissä, vä-

let matkaa Kreikan pääkaupunkiin, niin

uskon alkuvuosilla. Lähellä Akropolista

himmässäkin laskussa kymmenessä,

kannattaa lukea Leena Pietilä-Castrénin

on matala ja kivinen Areiopagi-kukkula,

mukaan lukien vain korttelin kokoinen

tuore kirja Kävelyretkillä Ateenassa.

missä apostoli Paavali piti ateenalaisille

Petrakin luostari. Tuhatluvulta alkunsa

Kreikalla on pitkä ja kivinen tie luotto-

tunnetun puheensa noin vuonna 50 jKr.

saaneen luostarin pääkirkko on omistettu

luokittajien A-listalle, mutta Ateenalla ja

Hän sai kuulijoilta nuivan vastaanoton ja

arkkienkeleille Gabrielille ja Mikaelil-

maan lukuisilla lomasaarilla on ja pysyy

lähti kohti lähellä olevaa Korinttia. Siellä

le. Merkittävimmät pyhäköt ovat iso ja

kolmen A:n ”turistiluokitus”.

siseen kirkkoon kuuluvalle turistille ne

Ateena täytyy kokea. Jos suunnitte-

