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JOHDANTO 

 

Historiallinen tausta  

Ortodoksinen kirkko Suomessa 

 

Ortodoksisuuden juurtuessa Suomeen ortodoksien ydinalueeksi oli muodostunut Laa-

tokan pohjoispuolinen Salmin kihlakunnan alue, jossa asui lähes puolet ortodoksisen 

kirkkokunnan jäsenistä. Alueen ortodoksienemmistöisyys näkyi vahvasti alueen kult-

tuurimaisemassa kirkkojen, rukoushuoneiden ja hautausmaiden kautta. Karjalan lisäksi 

Petsamoon oli syntynyt yhtenäinen ortodoksiyhteisö ja alueelta löytyi oma luostari. 

Muualla Suomessa ortodoksisuus oli tullut näkyväksi lähinnä venäläisen sotaväen, 

kauppiaiden ja käsityöläisten kautta. 1800-luvulla Suomen suurimpiin kaupunkeihin 

perustettiin seurakuntia kasvavaa venäläisyhteisö varten. Merkittävin näistä oli vuonna 

1827 perustettu Helsingin seurakunta.1   

Alkujaan Suomen ortodoksit kuuluivat osaksi Venäjän valtionkirkkoa ja Pietarin hiippa-

kuntaa. Pyrkimykset kohti suomalaista ortodoksista kirkkoa toteutuivat aluksi oman 

hiippakunnan saamisella vuonna 1892. Varsinainen muutos Suomen ortodoksisen kir-

kon asemaan tapahtui Suomen itsenäistyessä vuonna 1917. Suhteiden katkeaminen 

Venäjälle vaati ortodoksisen kirkon aseman uudelleenmäärittelyä.2 Suomen senaatti 

antoi 26.11.1918 asetuksen Suomen kreikkalaiskatolisesta3 kirkosta, jonka myötä orto-

doksisesta kirkosta tuli toinen kansallinen kirkko evankelisluterilaisen kirkon rinnalle.4 

Koettiin, että Suomen ortodoksinen kirkko oli nyt perustettu.5  

Suomen ortodoksisen kirkkokunnan tavoitteeksi tuli täyden riippumattomuuden saa-

vuttaminen Venäjän kirkosta. Vuonna 1921 Venäjän Patriarkka Tihon myönsi autono-

                                                           
1 Hämynen 2010, 141–143;Kirkinen & Railas 1982, 190; Kärkkäinen 1999, 186; Metropoliitta Leo 1999, 
433, 449–450. 
2 Kärkkäinen 1999, 186, 189, 192–193. 
3 Ortodoksista kirkkoa kutsuttiin tuolloin kreikkalaiskatoliseksi kirkoksi.  
4 Asetus Suomen kreikkalaiskatolisesta kirkkokunnasta 26.1.1918.  Suomen asetuskokoelma (As. Kok.) 
185/1918. 
5 Kirkinen & Railas 1982, 207. 
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mian6 Suomen kirkolle. Pelkkä autonomia ei riittänyt suomalaisille, vaan ratkaisua it-

senäistymiseen haettiin Konstantinopolin ekumeeniselta patriarkaatilta. Ekumeeninen 

patriarkka katsoi, ettei Suomen kirkolla ollut valmiuksia itsenäistymiseen, varsinkaan 

ilman Venäjän hyväksyntää. Sen sijaan Suomen ortodoksinen kirkko liitettiin autono-

misena kirkkokuntana Konstantinopolin yhteyteen 6.7.1923.7 Seuraavana vuonna kirk-

kokunta jaettiin Karjalan ja Viipurin hiippakuntaan ja kirkon keskus sekä arkkipiispanis-

tuin siirrettiin Viipurista Sortavalaan.8  

Sotavuodet 1939–1944 muodostuivat varsinaiseksi käännekohdaksi Suomen ortodok-

sisen kirkon historiassa. Niiden seurauksena kaksi kolmasosaa kirkkokunnan jäsenistä 

joutui jättämään kotinsa. Samalla ortodoksisen kirkkokunnan johto, Sortavalassa ja 

Viipurissa sijainneet kirkkokunnan keskukset sekä seitsemäntoista Karjalan seurakun-

taa siirtyivät evakkotaipaleelle. Myös Petsamon alueen ortodoksit joutuivat evakuoin-

nin kohteeksi.9  

Tämä oli ortodoksiselle kirkolle sekä taloudellisesti että kulttuurisesti kova isku. Kirkko-

kunta menetti noin 90 % aineellisesta omaisuudestaan, käsittäen satakunta kirkkoa ja 

rukoushuoneita sekä Valamon, Konevitsan ja Petsamon luostarit rakennuksineen. Ta-

loudellisten menetysten lisäksi evakuointi johti ortodoksiväestön pirstoutumiseen ja 

Laatokan Karjalan yhtenäisen ortodoksialueen häviämiseen. Vaikka siirtoväki10 pyrittiin 

mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan maantieteellisesti yhtenäiselle alueelle, joutui 

moni erilleen oman uskontokuntansa edustajista täysin luterilaiseen ympäristöön, jos-

ta puuttuivat omat jumalanpalvelus- ja muut seurakunnalliset tilat.11  

Vaikeasta tilanteesta huolimatta ortodoksinen kirkko ryhtyi nopeasti toimenpiteisiin, 

joita kirkkokunnan jälleenrakentaminen vaati. Aluksi maa jaettiin sielunhoitopiireihin, 

joissa siirtolaisuuteen joutuneiden ortodoksien kirkollisia tarpeita hoidettiin kysele-

                                                           
6 Suomen ortodoksinen kirkko oli itsenäinen taloudellisissa, hallinnollisissa ja kansallisissa asioissa. Suo-
men kirkko oli edelleen Moskovan patriarkaatin hengellisen ja kirkollisen lain alainen.  
7 Kirkinen & Railas 1982, 210; Riikonen 2011, 12. 
8 Kirkinen & Railas 1982, 210; Kärkkäinen 1999, 195, 198; Riikonen 2011, 12. 
9 Kansanaho 1986, 369; Korpi 1999,625. 
10 Käytän jatkossa evakuoinnin ja evakko-käsitteen tilalla siirtolaisuus ja siirtoväki-käsitettä. Sotien jäl-
keen evakko-käsitteestä luovuttiin sitä mukaan, kun siirtoväen uusille asuinsijoille asuttaminen eteni. 
Vuoden 1945 maahankintalain mukaan siirtoväkeen luettiin kuuluvaksi ne henkilöt, jotka joutuivat jät-
tämään Neuvostoliitolle luovutetuilla tai vuokratuilla alueilla sijainneet kotinsa.  
11 Murtorinne 1995, 284–285. 
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mättä sitä, mihin seurakuntaan he kuuluvat. Alueensa menettäneet 17 seurakuntaa 

toimivat niin sanottuina siirtoseurakuntina, jotka säilyttivät muodollisen asemansa aina 

vuoden 1949 loppuun asti, jolloin ne lakkasivat uuden seurakuntajaon astuessa voi-

maan vuonna 1950.12 Siirtoseurakuntien tilalle perustettiin 14 uutta seurakuntaa orto-

doksisen väestön uusille asuma-alueille. Lakkauttamatta jääneiden yhdentoista seura-

kunnan kanssa seurakuntien kokonaislukumääräksi tuli kaikkiaan 25. Oulun ortodoksi-

nen seurakunta oli yksi näistä uusista seurakunnista.13 

 

Oulun hengellinen elämä   

 

Oulun alueella ortodoksisuus ei ollut kovin tunnettua ennen uutta seurakuntajakoa ja 

Oulun ortodoksisen seurakunnan perustamista. Ennen Oulun seurakunnan perustamis-

ta seurakunnan alueella oli vain pieniä ortodoksiyhteisöjä. Tornioon ortodokseja oli 

tullut 1800-luvulla Suomeen muuttaneiden venäläisten sotilaiden ja kauppiaiden myö-

tä. Vuonna 1827 alueen ortodoksit saivat käyttöönsä vuokratiloihin pystytetyn sotilas-

kirkon. 1880-luvulla vuokratalo purettiin ja sen tilalle rakennettiin venäläistyylinen 

puukirkko. Sotilaiden poistuttua kirkko jäi tyhjilleen ja omistusoikeudet siirtyivät 1920-

luvulla Tornion kaupungille. Kirkko luovutettiin Peräpohjolan ja Lapin Kotiseutuyhdis-

tykselle ja muutettiin museoksi.14 

Ouluun perustettiin venäläinen varuskunta 1900-luvun alussa. Ortodoksit saivat oman 

kirkkonsa, kun yksi kasarmialueen rakennuksista muutettiin kirkoksi. Kirkko lakkautet-

tiin kuitenkin kansalaissodan jälkeen.15 Haukiputaalle, Kemiin ja Ouluun oli puolestaan 

muodostunut ortodoksiyhteisöjä 1920-luvulla Vienan Karjalasta tulleen pakolaisaallon 

seurauksena.16  

                                                           
12 Piiroinen 1993, 15; Koukkunen 1982, 148. 
13 ”Mitä sisältää 8.12.49 kirkkokunnan seurakunnallisesta jaotuksesta annettu asetus” (art.). Aamun 
Koitto (AK) n:o 1 1950; ks. Liite 1.  
14 Tuominen 2005, 55–56. 
15 Salo 2005, 358; Y.V, ”Oulun entinen ortodoksinen kirkko”(art.). AK 15.1.1965.  
16 Tuominen 2005, 26,33, 47. 
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Alueen ortodoksit kuuluivat ennen uutta seurakuntajakoa osaksi Vaasan seurakuntaan, 

jonka alue ulottui etelässä Turkuun ja pohjoisessa Tornioon asti. Oulun ortodoksien 

sielunhoidosta vastasi matkapappi, joka kävi harvakseltaan seurakuntalaisten luona. 

Papiston ohjeena oli käydä seurakuntalaisten luona kahdesta kolmeen kertaa vuodes-

sa, mikä harvoin käytännössä toteutui. Yleensä seurakuntalaiset joutuivat tyytymään 

evankelisluterilaisen kirkon toimituksiin lasten kasteita ja hautauksia myöten.17  

Oulua pidetään Pohjois-Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkollisen elämän keskuk-

sena. Senaatin vuonna 1898 antaman määräyksen mukaan Kuopion piispanistuin ja 

tuomiokapituli siirrettiin Ouluun. Vuonna 1900 toimintansa aloittanut Oulun tuomio-

kapituli johti pohjoista hiippakuntaa aina Ruotsin ja Norjan seurakuntien rajalle asti. 

Hiippakunta kulki aluksi Kuopion hiippakunnan nimellä, kunnes se vuonna 1923 muu-

tettiin Oulun hiippakunnaksi. Kirkon toiminnan keskuksena toimi pitkään kaksikielinen 

tuomikirkkoseurakunta, jonka alueena oli koko kaupunki. 1960-luvulla seurakunnan 

työtaakan kasvaessa, ja kaupungin laajentuessa tuomiokirkkoseurakunta jaettiin Oulun 

tuomiokirkkoseurakunnaksi, Oulun Tuiran, Oulun Karjasillan ja Oulunjoen seurakunnik-

si.18  

Evankelisluterilaisuuden sisällä toimivat herätysliikkeet vaikuttivat myös vahvasti Ou-

lun alueella. Oulusta tuli lestadiolaisuuden keskuspaikka vuonna 1895 perustetun Ou-

lun Rauhanyhdistyksen myötä. Evankelisluterilaisuuden lisäksi Oulun alueella toimii 

monia pieniä uskonnollisia yhdyskuntia, kuten vapaakirkko, metodistikirkko, hellun-

taikirkko, mormonit ja Jehovan todistajat. 1990-luvulta lähtien uskonnollista kenttää 

Oulussa ovat laajentaneet roomalaiskatolinen kirkko sekä muslimit.19  

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni kohteena on Oulun ortodoksinen seurakunta vuosina 1950–1990. Tutki-

muksen avulla selvitän seurakunnan kehityksen sen perustamisesta toiminnan vakiin-

tumiseen asti. Aloitan tutkimukseni seurakunnan perustamisvuodesta 1950. Tutkimuk-
                                                           
17 Petander 1982, 40; Tuominen 2005, 47–49. 
18 Manninen 1995, 423.  
19 Manninen 1995, 431, 434, 441–444. 
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seni päättyy vuoteen 1990, jolloin katson seurakunnan saaneen vakiintuneet muoton-

sa. 1980-luvulla Oulun seurakunnasta tuli uuden hiippakunnan keskus, ja kirkko muu-

tettiin katedraaliksi. Seurakunnassa tehtiin tuolloin viimeisimmät suuret rakennus-

hankkeet ennen 1990-luvun lamaa.    

Tutkimukseni pääpaino on seurakunnan toiminnassa. Tutkin, miten toiminta lähti liik-

keelle vasta perustetussa seurakunnassa. Miten seurakunnan toimintamuodot kehit-

tyivät, ja millaisia muutoksia seurakunnan sielunhoidossa, valistustoiminnassa, nuori-

sotyössä? 

Selvitän myös, näkyikö yhteisöllisyys ja ortodoksisen identiteetin vahvistaminen Oulun 

ortodoksisen seurakunnan toiminnassa. Yhteisöllisyyden ja identiteetin vahvistaminen 

nähtiin tärkeäksi koko ortodoksisessa kirkkokunnassa. Sotien jälkeisenä aikana orto-

dokseihin suhtauduttiin usein torjuen ja väheksyen, mikä osaltaan heikensi ortodok-

sien identiteettiä. Samalla pelko seurakuntien kuihtumisesta uudessa luterilaisessa 

ympäristössä oli suuri.20 Tältä osin on oleellista tuoda esille seurakunnan jäsenmäärän 

kehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät.  

Oulun ortodoksinen seurakunta on tärkeä kytkeä osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Tut-

kin millaiset suhteet seurakunnalla oli ympäröivään yhteiskuntaan, ja miten niissä ta-

pahtuneet muutokset vaikuttivat seurakunnan toimintaan. Oliko seurakunta näkyvä 

toimija oululaisessa yhteiskunnassa? Tutkin myös, miten ortodoksisuus otettiin vastaan 

luterilaisessa ympäristössä. 

Tutkimukseni etenee kronologisesti. Ensimmäinen pääluku keskittyy seurakunnan al-

kuvaiheisiin 1950-luvulla sekä 1960-luvun alkuvuosina. Toinen pääluku sijoittuu vuosiin 

1963–1979, jolloin seurakunnan toimintamuotoja alettiin vakiinnuttaa. Viimeisessä 

pääluvussa tarkastelen uuden hiippakunnan vaikutuksia seurakunnan elämään. Ajan-

jakso käsittää vuodet 1980–1990.   

 

                                                           
20 Kärkkäinen 1999,202,204; Koukkunen 1982, 153.  
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Tutkimustilanne 

 

Aiemmalle tutkimukselle on tyypillistä se, että ortodoksisen kirkon historiaa ja sotien 

jälkeistä aikaa on tarkasteltu koko kirkkokunnan näkökulmasta, jolloin seurakuntata-

son kehitys on jäänyt vähemmälle.  Tutkimukset ovat tyypillisesti laajoja ja kattavia 

yleisteoksia. Tällaisia kirkkohistorian perusteoksia ovat esimerkiksi ERKKI KANSA-

NAHON Kirkko Karjalassa sekä EINO MURTORINTEEN Suomen kirkon historia. Kirkko-

historiaa yleisesti käsitelleissä teoksissa on tyypillistä, että evankelisluterilainen kirkko 

on hallitsevammin esillä kuin ortodoksinen kirkko. 

Pelkästään ortodoksiseen kirkkokuntaan keskittyviä yleisteoksia ovat esimerkiksi TA-

PANI KÄRKKÄISEN Kirkon historia, ortodoksin käsikirja ja KIRKISEN ja RAILASEN Orto-

doksisen kirkon historia, jotka valottavat ortodoksisen kirkkokunnan yleistä kehitystä 

kirkon synnystä tähän päivään asti. Tutkimukseni kannalta hyvää pohjatietoa on anta-

nut ISÄ AMBROSIUKSEN ja MARKKU HAAPION toimittama Ortodoksisen kirkko Suo-

messa vuodelta 1982. Se on laaja hakuteos, jossa eri alojen asiantuntijat ovat kirjoitta-

neet artikkeleita muun muassa ortodoksisen kirkon historiasta, organisaation kehitty-

misestä, toiminnasta sekä kirkon hengellisestä elämästä. 

Tällaisia kokonaisesityksiä luodessa tapahtumien yksityiskohtiin ei ole voitu juurikaan 

paneutua, joten seurakuntatason kehitys on niissä sivuutettu. Yleensä seurakuntien 

historia on jätetty osaksi pitäjän- ja kaupunkienhistorioita. Oulun kaupungin historiasta 

kertovissa teoksissa Oulun ortodoksista seurakuntaa on käsitelty suppeasti, parhaim-

millaan muutaman sivun verran. Yleensä teoksien painopiste on evankelisluterilaisessa 

kirkossa. Seurakuntien jääminen taka-alalle lisäsi kiinnostustani tuoda esille paikallista-

son historiaa. 

Oulun ortodoksista seurakuntaa on sivuttu Oulun ortodoksista hiippakuntaa käsittele-

vissä teoksissa. METROPOLIITTA PANTELEIMONIN vuonna 2005 toimittama teos Sinä 

vahvistit pohjoisen kansan – Oulun ortodoksisen hiippakunnan synty ja historia keskit-

tyy pohjoisen ortodoksisuuden syntyvaiheisiin ja jälleenrakentamiseen. Kirja tarkaste-

lee Oulun, Vaasan, Kajaanin ja Lapin seurakuntien rakennushankkeita, remontteja ja 

esineistöä. Kirjan painopiste on seurakuntien esittelyssä, eikä niiden kriittisessä tarkas-
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telussa. Seurakuntien laajempaan kehitykseen tai toiminnan muodostumiseen ei kiin-

nitetä huomiota. Pro-gradu tutkielmani antaa uutta tietoa Oulun ortodoksisesta seura-

kunnasta ja liittää sen akateemisen tutkimuksen kenttään.  

Valtakunnalliselta tasolta ortodoksisten seurakuntien historiikkeja löytyy usein seura-

kuntien itsensä julkaisemina juhlajulkaisuina. Nämä antavat hyvää vertailupohjaa seu-

rakunnallisentason kehitykseen muualla kuin Oulussa.  Toinen tyypillinen piirre on, että 

seurakuntien papit ja kirkkoherrat ovat kirjoittaneet mietteitä ja ajatuksia sodan jälkei-

sistä tapahtumista. Esimerkiksi ERKKI PIIROINEN valottaa jälleenrakennuskautta omien 

kokemustensa kautta vuonna 1993 ilmestyneessä teoksessaan Kirkkokunnan ylösnou-

semus. Muistelmaluontoista kirjallisuutta käytettäessä lähdekritiikin tarve korostuu. 

Muistelmat paljastavat kuitenkin hyvin aikalaisten kokemuksia ja tuntemuksia tapah-

tumista.  

Tutkimukseni kannalta siirtoväen sopeutumista ja karjalaisen kulttuurin muutosta kos-

kevat teokset ovat osoittautuneet arvokkaiksi tutkiessani ortodoksisuuden identiteetin 

säilymistä ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Tällainen teos on esimerkiksi ollut ERKKI 

LAITISEN vuonna 1995 toimittama Rintamalta raivioille. Sodanjälkeinen asutustoiminta 

50 vuotta. Karjalaisen kulttuurin kohtaamista ja muutosta sodan jälkeisinä aikoina käsi-

tellään PIRKKO SALLINEN-GIMPLIN artikkelissa ”Asutustoiminta ja siirtoväen perinne” 

sekä TARJA RANINEN-SIISKOSEN artikkelissa ”Siirtokarjalaisuus muuttuvassa yhteis-

kunnassa”. RANINEN-SIISKONEN kiinnittää huomiota myös ortodoksisuuden kokemi-

seen.  

Pelkästään ortodoksien sopeutumiseen keskittyvää tutkimusta löytyy niukemmin. Tut-

kimusten pääpaino on yleensä karjalaisessa kulttuurissa. Tutkimukseni kannalta he-

delmällinen teos on HELI KANASEN väitöstutkimus Kontrolloitu sopeutuminen Ortodok-

sinen siirtoväki sotien jälkeisessä Ylä-Savossa (1946–1959) vuodelta 2010. Tutkimus 

keskittyy ortodoksiseen siirtoväkeen, heidän sopeutumiseensa ja paikallisväestön koh-

taamiseen. Toivon oman tutkimukseni tuovan osaltaan uutta näkökulmaa ortodoksien 

sopeutumiseen pohjoisessa. 
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Lähteet ja menetelmät 

 

Päälähteenäni käytän Oulun ortodoksisen seurakunnan omaa arkistoa.  Arkisto sisältää 

erilaisia seurakuntahallinnon ja toimikuntien pöytäkirjoja, vuosikertomuksia sekä juma-

lanpalveluspäiväkirjoja. Arkistolähteiden ongelmana oli osittain arkiston järjestelemät-

tömyys. Seurakunnan arkisto oli siirretty uusiin tiloihin 2009 eikä sitä ollut muuton jäl-

keen järjestelty. Osa asiakirjoista säilytettiin vielä pahvilaatikoissa eikä kaikista lähteis-

tä löytynyt arkistointitunnusta. Seurakunnasta ei näin osattu varmuudella sanoa, mitä 

arkistosta löytyisi ja mistä.  

Koko tutkimusajanjaksoni osalta on hyvin tallessa seurakunnan vuosikertomukset, seu-

rakuntaneuvoston ja seurakunnanvaltuuston kokouksien pöytäkirjat. Ainoastaan vuo-

silta 1956–1959 ei löytynyt seurakuntaneuvoston pöytäkirjoja. Seurakunnanvaltuuston 

pöytäkirjat täydentävät puuttuvaa ajanjaksoa, sillä päätäntävaltaa käyttävä seurakun-

tavaltuusto valitsee toimeenpanovallan käyttäjäksi seurakuntaneuvoston. Seurakunta-

neuvoston valmistelevia asioita käsitellään näin myös valtuuston kokouksissa.  

Seurakunnanvaltuuston, seurakunnanneuvoston ja hoitokunnan kokouksien pöytäkir-

jat sisältävät kattavasti tietoa seurakunnassa tehdyistä päätöksistä. Päätösten lisäksi 

pöytäkirjoista löytyy ajoittain perusteluja päätöksille sekä erimieltä olleiden esitykset. 

Seurakunnan vuosikertomukset ovat lähteinä hedelmällisiä, sillä niistä löytyvät vuosit-

tainen tieto muun muassa seurakunnan tilasta, taloudesta, jäsenistöstä, sielunhoidosta 

sekä opetustyöstä. Niiden pohjalta on helppo luoda kuva seurakunnan tapahtumista. 

Vuosikertomuksiin on kirjattu ylös myös seurakunnan työntekijöiden mietteitä. Niistä 

on luettavissa seurakunnassa vallinnut ilmapiiri ristiriitoineen ja onnistumisineen. 

Vaikka ristiriita- ja ongelmatilanteet ovat näkyvillä pöytäkirjoissa, lähdekriittisyyttä ei 

tule unohtaa. Mielipiteet edustavat usein vain yhtä näkemystä, eivätkä välttämättä 

kerro koko totuutta tilanteesta. Tutkimuksen kohdetta on pyrittävä tarkastelemaan 

kriittisesti eri näkökulmat huomioon ottaen. Kiinnitän huomiota siihen, miten luen ja 

tulkitsen aineistoja. Tulkinnan teossa on usein ongelmana se, että tutkijan ymmärrys 

on sidoksissa omaan aikaansa. Lähteet on muistettava aina suhteuttaa omaan aikaan-

sa.  
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Arkistomateriaalin lisäksi käytän apunani lehdistöä, Pyhän Sergein ja Hermannin vel-

jeskunnan julkaisemaa Aamun Koitto – lehteä sekä Oulun ortodoksisen hiippakunnan 

tiedotuslehteä Paimen Sanomia. Aamun Koitto on vuonna 1896 perustettu Suomen 

vanhin, valtakunnallinen, säännöllisesti ilmestyvä ortodoksinen aikakauslehti. Lehti 

välittää tietoa maailmanlaajuisesti ortodoksisuudesta ja ylläpitää kristinuskosta ja hen-

gellisestä elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua.21 Käytän Aamun Koittoa 

lähteenä vuosilta 1945–1980.  Lehti seurasi tiiviisti sotien jälkeisiä tapahtumia välittäen 

kirkollishallituksen ja opetusministeriön virallisia tiedotuksia sekä pappien ja seurakun-

talaisten mietteitä ja haastatteluita.  

Paimen Sanomat syntyi Oulun hiippakunnan perustamisen myötä vuonna 1981.  Se on 

Kajaanin, Kiuruveden, Lapin, Oulun ja Vaasan ortodoksisten seurakuntien oma lehti, 

joka jaetaan jokaisen seurakuntalaisen kotiin. Paimen Sanomat perustettiin seurakun-

tien yhdyssiteeksi, tiedon välittäjäksi ja kirkollisen kasvatustyön välineeksi.22 Lähteenä 

lehteä käytän vuosilta 1981–1990. Se on oivallinen lähde, sillä siinä ilmoitetaan Oulun 

seurakunnan kirkollisista tilaisuuksista, uutisoidaan tapahtumista sekä juhlista ja käsi-

tellään monia ajankohtaisia kirkollisia asioita. Aamun Koittoon verrattuna Paimen Sa-

nomissa Oulun seurakunta pääsee näkyvämpään osaan ja on siksi mielekkäämpi lähde.  

Lehtiä lukiessa täytyy muistaa, että molemmat niistä ovat suunnattu ortodokseille, 

mikä näkyy lehden sisällössä ja linjauksissa. Tutkimusta tehdessä on tärkeää pohtia, 

millaisista näkökulmista, ja kenen kannalta asioista kerrotaan ja uutisoidaan.  

Asiakirjoista ja uutisoinnista saatavan faktatiedon lisäksi haluan päästä pintaa syvem-

mälle ja ruohonjuuritasolle asti. Tähän tarkoitukseen käytän haastatteluja, jotka toivon 

mukaan konkretisoivat ja monipuolistavat aiheen tarkastelua. Haastattelun kohteina 

ovat seurakunnan toiminnassa mukana olleet jäsenet sekä henkilökunta. Tulkintoja 

tehdessä tulee muistaa, että haastatteluaineisto on aina kontekstisidonnaista, ja muisti 

heikkenee ajan myötä altistuen unohduksille ja vääristymille.  Haastattelun luotetta-

vuutta heikentää myös se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia, jolloin haastattelutilanteessa saatetaan puhua toisin kuin jossakin toisessa 

                                                           
21 Aamun Koiton verkkolehdet, elektr. dokumentti. 
22 Maskonen 2013, 28, 32. 
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tilanteessa. Haastateltavalla on kyky valita ja hylätä kokemusten tulvasta muistettava, 

ja mitä lopulta kertoo.23  

Tutkimuksessani käytän historiantutkimuksen perusmetodeja, pääsääntöisesti kvalita-

tiivista tutkimusotetta. Seurakunnan jäsenmäärän kehityksen olen esittänyt kvantita-

tiivisesti taulukoiden muodossa. Kvalitatiivisen tutkimuksen kautta pyrin ymmärtä-

mään tutkimuskohdettani sekä luomaan syvemmän kokonaisvaltaisen käsityksen siitä. 

En kuulu ortodoksiseen kirkkoon enkä tunne täysin kirkon oppeja. Sukujuureni löytyvät 

kuitenkin Vienan karjalasta, joten ortodoksisuus ei ole minulle tuntematon asia. Tämä 

antaa osaltaan pohjaa ortodoksisuuden ymmärtämiselle, objektiivisuutta kuitenkaan 

unohtamatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Fingerroos & Peltonen 2006, 8; Hirsjärvi et al. 2007, 201–202. 
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1. OMAA SEURAKUNTAA RAKENTAMASSA (1950–1962) 

 

1.1. Seurakunnan ensiaskeleet 

1.1.1. Siirtokarjalainen seurakunta    

 

Joulukuun 14. päivänä 1949 opetusministeriö vahvisti seurakuntajaosta annetun ase-

tuksen24 myötä Oulun seurakunnan nimen ja alueen. Seurakunta ulottui etelä-

pohjoinen akselilla Kalajoelta Tervolaan sekä idässä Kuusamoon asti. Alue käsitti yh-

teensä 36 kuntaa ja neljä kaupunkia, joten alueella oli useita toisistaan kaukana olevia 

ortodoksisen väestön asutusryhmiä.25 

Oulun seurakunnan ensimmäiseksi kirkkoherraksi määrättiin Paavo Rajamo.26 Paavo 

Rajamo ei aloittanut työtään heti 1.1.1950 Oulun seurakunnassa, vaan joutui aluksi 

hoitamaan lakkautettujen seurakuntien asioita entisessä seurakunnassaan Palkealassa. 

Hoitokunnan kokouksien pöytäkirjoista voi päätellä, että Rajamo pystyi keskittymään 

Oulun seurakunnan asioiden hoitoon huhtikuusta lähtien.27 Seurakunnan hoidossa 

Rajamolla oli apuna kanttori ja kirkonisännöitsijä28. Seurakunnan ensimmäinen kanttori 

Nikolai Saromaa työskenteli vuoteen 1958 asti.29 Saromaan jäätyä eläkkeelle seura-

kunnan uudeksi kanttoriksi valittiin Jyväskylässä toiminut Feodor Iltola.30  

Uudet seurakunnat pyrittiin muodostamaan alueellisesti niin, että kunkin seurakunnan 

alueella olisi asunut noin 2000 kirkkokunnan jäsentä.31 Oulun seurakunnasta muodos-

tui kuitenkin kohtalaisen suuri sinne siirretyn siirtoväen myötä. Tämä johtui siitä, ettei 

                                                           
24 Kirkkokunnan seurakunnallisesta jaotuksesta annettu asetus 8.12.1949. As. Kok. 748/49 
25 ”Mitä sisältää 8.12.49 kirkkokunnan seurakunnallisesta jaotuksesta annettu asetus” (art.) AK n:o 1 
1950; V. Turhanen, ”Sisälähetystyössä Oulussa” (art.). AK 30.10.1956. 
26 ks. Liite 2. 
27 Vuosikertomus 1950. Oulun ortodoksisen seurakunnan arkisto (OOSA); Seurakunnan hoitokunnan 
ptk.16.4.1950 ja 1.6.1950. OOSA. 
28 Kirkonisännöitsijä on kirkon vastaava hoitaja ja huolehtii muun muassa kirkon rahavarojen ja muun 
omaisuuden hoidosta. Tehtävä on palkaton kunniatehtävä.  Kirkonisännöitsijöinä seurakunnassa toimi-
vat Mikko Paiho 1950–1952, N. Mustikkainen 1953–1955 ja Seet Tuppi 1956–1958, 1959–1967 Vilho 
Mensonen. 1977–1982 Seet Tuppi ja vuodesta 1983 lähtien Kari Vasko. Vuosikertomukset 1950–1990. 
OOSA. 
29 Vuosikertomukset 1950–1958. OOSA. 
30 A. Koskinen, ”Rovasti Feodor Iltola haudattiin Jyväskylässä”. 29.8.2010 Keskisuomalainen.  
31 Raivo 1996, 166. 
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siirtoväen määrää osattu ennakolta arvioida Oulun kohdalla.32 1.tammikuuta 1950 Ou-

lun seurakunnan jäsenmäärä oli 3527 henkeä ja siirtoväen osuus oli siitä melkein 70 

prosenttia.33 Prosentuaalisesti Oulun seurakunnan siirtoväen osuus ei ollut epätavalli-

sen korkea, sillä keskimäärin seurakunnissa oli 73 prosenttia siirtoväkeä.34  

Siirtoväen osuus Oulun seurakunnassa oli merkittävä siinä mielessä, että seurakunnan 

alue ei kuulunut siirtoväen viralliseen sijoitussuunnitelmaan. Siirtoväen asutuksen poh-

joisrajaksi oli määritelty Kajaani-Haapavesi linja. Poikkeuksena olivat Kuusamon, Sallan 

ja Petsamon asukkaat sekä osa salmilaisista, jotka asutettiin pohjoisemmaksi.35 Suu-

rehkona kaupunkina Oulu houkutteli alueelle siirtoväkeä. Paukkusen vuoden 1989 tut-

kimuksen mukaan Oulun lääniin asettui siirtokarjalaisia erityisesti Viipurista, Sortava-

lasta, Impilahdelta, Suistamosta ja Salmista.36 Ortodoksista väestöä näistä kunnista tuli 

nimenomaan Salmista ja Suistamosta. Pohjois-Suomeen sijoitettiin myös Petsamon ja 

Suojärven ortodoksisia asukkaita.37  

Vaikka Oulun ortodoksisessa seurakunnassa oli tulijoita monelta eri paikkakunnalta, 

muodostui sinne muutamia lähtökunniltaan yhtenäisiä ortodoksiryhmiä. Muhokselle 

sijoittui lähinnä salmilaisia ja Tervolan Varejoelle muodostui petsamolaisten yhteisö.38 

Ortodoksiväestön huomattavimmiksi asutusalueiksi tulivat Kemi, Haukipudas ja Mu-

hos.39 Vuonna 1950 Muhoksella ortodokseja oli noin 7,4 prosenttia, Haukiputaalla 4,3 

prosenttia ja Kemissä 2,8 prosenttia väestöstä. Näillä paikkakunnilla ortodoksit saattoi-

vat jo erottua katukuvasta toisin kuin esimerkiksi Oulussa, jossa ortodoksien osuus jäi 

0,8 prosenttiin kaupungin väkiluvusta.40    

Siirtoväen myötä Oulun seurakunta kuului suurimpien seurakuntien joukkoon jäsen-

määränsä perusteella. Joensuun, Kuopion, Ilomantsin ja Taipaleen seurakunnan tavoin 

                                                           
32 A. Perola, ”Miltä näyttävät uudet seurakuntamme. Pakollisen muuttoliikkeen tähänastiset tulokset” 
(art.). AK n:o 9-10 1950.  
33 Vuosikertomus 1950. OOSA. 
34 Huotari 1975, 24. 
35 Laitinen 1995, 111. 
36 Paukkunen 1989, 36, 247, 281, 289, 315.  
37 Manninen 1995, 438. 
38 Tuominen 2005, 73, 83.  
39 A. Perola, ”Miltä näyttävät uudet seurakuntamme. Pakollisen muuttoliikkeen tähänastiset tulokset” 
(art.). AK n:o 9-10 1950.  
40 Vuosikertomukset 1950–1960. OOSA; Suomen tilastollinen vuosikirja (STV) 1952, 20–21.  
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Oulun seurakuntaan kuului yli viisi prosenttia kirkkokunnan jäsenistä.41 Korkeasta jä-

senmäärästä huolimatta ortodoksien osuus Oulun seurakunnan alueen koko väestöstä 

jäi keskimääräistä pienemmäksi ollen vuonna 1950 noin 1,6 prosenttia.42 Koko maassa 

ortodokseja oli 1,7 prosenttia väestöstä.43  

 

Lähteet: Vuosikertomukset 1950–1962. OOSA. 

Taulukossa 1 on esitetty kuvallisesti ortodoksisen seurakunnan jäsenmäärän kehitys. 

Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi aina vuoteen 1955 asti, lukuun ottamatta vuoden 

1952 pientä notkahdusta. Oulun seurakunnan tilastojen mukaan kasvu perustui positii-

viseen muuttoliikkeeseen.44 Muuttoliikkeen sijaan jäsenmäärän kasvuun vaikuttivat 

todennäköisemmin seurakunnan jäsenien siirrot kirkkokunnan keskusarkistosta seura-

kunnan omaan väestörekisteriin.  Kaikkia jäseniä ei osattu vielä vuonna 1950 sijoittaa 

asuinpaikan mukaisiin seurakuntiin, vaan huomattava osa lakkautettujen seurakuntien 

jäsenistä merkittiin väliaikaisesti kirkkokunnan kortistoon. Ajatusta tukee Huotarin 

tekemä tutkimus, jonka mukaan kirjaamatta jäänyt jäsenistö saatiin merkittyä omiin 

seurakuntiin vuoteen 1955 mennessä.45 Oulun seurakuntaan muuttaneiden määrä 

putoaakin tämän jälkeen tuntuvasti.  

                                                           
41 Huotari 1975, 41. 
42 Vuosikertomus 1950. OOSA; STV 1952, 20. 
43 Huotari 1975, 11. 
44 Vuosikertomus 1950. OOSA. 
45 Huotari 1975, 15. 
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Oulun seurakunnan jäsenmäärä kääntyi myös laskuun vuonna 1955. Vuosien 1955–

1963 välillä seurakunnan jäsenmäärä laski 4301 hengestä 3667 henkeen.46 Jäsenmää-

rän lasku oli ominaista koko ortodoksiselle kirkkokunnalle. Vuonna 1950 ortodokseja 

oli koko maassa yhteensä 70 723 ja vuonna 1960 vastaava luku oli 66 618.47 Jäsenka-

don taustalla vaikutti erityisesti kirkosta eroaminen, jonka huippu saavutettiin 1950-

luvun puolivälissä. Vuonna 1955 ortodoksisesta kirkosta eronneita oli 0,9 prosenttia 

jäsenmäärästä.48 Oulun seurakunnassa kirkosta eroaminen oli vielä voimakkaampaa 

lukeman ollessa 1,8 prosenttia. Vuosina 1950–1961 Oulun seurakunnasta erosi yh-

teensä 752 jäsentä. Liittyneitä oli koko ajalta 46 henkilöä.49 Huotarin mukaan Oulu oli 

yksi niistä seurakunnista, joista kirkossa luopuminen oli voimakkainta 1950-luvun puo-

lessa välissä. Muita tällaisia suuria kaupunkeja olivat muun muassa Helsinki, Lahti ja 

Turku.50 

 

1.1.2 Jälleenrakennuksen hidas liikkeellelähtö 

 

Sotien jälkeen ortodoksisella kirkkokunnalla oli edessään mittava jälleenrakennustyö, 

sillä ortodoksien uusilta asuinalueilta puuttuivat yleensä jumalanpalvelus- ja muut seu-

rakunnalliset tilat. Oli kuitenkin selvää, etteivät omaisuutensa menettäneet seurakun-

nat pystyneet itse hoitamaan jälleenrakennusta.51 Valtiovalta asettui aktiivisesti tuke-

maan kirkkokunnan jälleenrakennustyötä, jotta ortodoksinen kirkko selviäisi menetyk-

sistä huolimatta toisena kansankirkkona.52  

Laki Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan jälleenrakentamisesta annettiin 20. 

tammikuuta 1950 ja sitä täydentävä asetus Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan 

jälleenrakentamisesta puolestaan 28. huhtikuuta 1950.53 Näiden säädösten myötä val-

                                                           
46 Vuosikertomukset 1955–1963. OOSA. 
47 Huotari 1975, 15.  
48 Huotari 1975, 21. 
49 Vuosikertomukset 1950–1961. OOSA. 
50 Huotari 1975, 37. 
51 Mustonen 1980, 33.  
52 Murtorinne 1995, 375. 
53 Laki Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan jälleenrakentamisesta 20.1.1950. As. kok. 26/1950; 
Asetus Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan jälleenrakentamisesta 28.4.1950. As. kok. 214/1950.  
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tio asetti jälleenrakennustoimikunnan54 huolehtimaan tarvittavien kirkkojen, rukous-

huoneiden, hautausmaiden ja pappiloiden rakentamisesta. Lain mukaan jälleenraken-

nustyö oli suoritettava kymmenen vuoden kuluessa vuoden 1950 alusta lähtien.55 Jäl-

leenrakennustyö ei lähtenyt heti vuonna 1950 liikkeelle, vaan ensimmäinen vuosi kului 

valmisteluihin ja suunnitteluun. Valtion budjetissa ei myöskään ollut varoja ortodoksi-

sen kirkkokunnan jälleenrakennuksen aloittamiseen vuonna 1950. Tarvittava rahoitus 

saatiin vasta seuraavan vuoden puolella.56 

Oulun seurakuntaan piti jälleenrakennusohjelman mukaisesti rakentaa kirkko ja pappi-

la Ouluun sekä rukoushuoneet Muhokselle, Kemiin ja Haukiputaan Martinniemeen.57 

Seurakuntien hoitokunnat58 vastasivat jälleenrakentamisen käynnistymisestä paikallis-

tasolla hankkimalla sopivat maa-alueet rakennettaville kirkoille ja rukoushuoneille. 

Tontteja ostettiin pääasiassa yksityishenkilöiltä, mutta myös lahjoituksia tapahtui.59 

Muhoksen kunta lahjoitti Oulun seurakunnalle tontin rukoushuonetta varten. Oulun 

kaupunki oli puolestaan valmis lahjoittamaan kirkkotontin Iso- ja Uudenkadun sekä 

Puisto- ja Laitakadun rajaamalta puistoalueelta.60 Kaikkialla päättäjät eivät suhtautu-

neet yhtä myönteisesti ortodoksisen seurakunnan tukemiseen kuin Oulun seurakun-

nan kohdalla. Kiuruvedellä kunnanhallitus ei suostunut myymään seurakunnalle sen 

toivomaa kiinteistöä. Nurmeksessa puolestaan paikallisen evankelisluterilaisen seura-

kunnan päätös lahjoittaa tontti ortodokseille kaatui luterilaisen kirkollishallituksen vas-

tustukseen.61  

Oulun kaupungin lahjoituksesta huolimatta seurakunta hylkäsi tarjotun kirkkotontin. 

Seurakunnan laskelmien mukaan tontin kunnossapitokustannukset olisivat olleet seu-

rakunnan taloudelle liian suuri rasite.62 Tilanne kertoo Oulun seurakunnan tiukasta 

                                                           
54 Valtakunnallinen jälleenrakennustoimikunta toimeenpani, valvoi ja ohjasi rakentamista.  
55 Mustonen 1980, 103–109.  
56 Koukkunen 1982, 125; Mustonen 1980, 45.  
57 Seurakunnan hoitokunnan ptk.14.5.1951. OOSA; ks. Liite 4.  
58 Päätäntävalta, joka kuului virallisesti seurakuntakokoukselle, seurakuntaneuvostolle, virkatalolauta-
kunnalle ja kirkonisännöitsijälle oli nyt väliaikaisesti siirretty kokonaan hoitokunnan käsiin. Toivomukse-
na kuitenkin oli, että seurakunnissa siirryttäisiin normaaliin hallintoon mahdollisimman nopeasti. Oulun 
seurakunnassa hoitokunta toimi vuoteen 1953 asti, sillä sen jälkeiseltä ajalta ei ole merkintöjä hoitokun-
nan kokouksista. Ks. Liite 2.  
59 Mustonen 1980, 37–39.  
60 Seurakunnan hoitokunnan ptk.14.5.1951 § 9 ja 14.10.1952 § 3. OOSA. 
61 Kananen 2010, 140; Mustonen 1980, 39. 
62 Seurakunnan hoitokunnan ptk.31.8.1952 § 17 ja 14.10.1952 § 3. OOSA. 
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taloudellisesta tilanteesta. Sodan jälkeen perustetuilla seurakunnilla ei ollut juurikaan 

omaisuutta, vaan ne olivat aluksi kirkkokunnan sekä valtion taloudellisen tuen varas-

sa.63 Oulun seurakunnalla ei ollut tuloja vuosina 1950–1951, vaan seurakunta eli laina-

rahan turvin.64 Tämän lisäksi seurakuntien ongelmana oli verotulojen vähäisyys. Seura-

kuntalaiset eivät olleet sodan jälkeen pitkään aikaan veronmaksukykyisiä, ja huomat-

tava osa veroista jäi rastimaksuiksi.65 Oulun seurakunnan tilikertomusten mukaan ve-

roja saattoi jäädä perimättä vuosittain yli puolet.66  

Oulun seurakunnan taloudellisen tilanteen tullessa vastaan, kirkko päätettiin rakentaa 

vuonna 1952 seurakunnan omistamalle virkatalotontille Torikatu 74. Kirkon rakenta-

minen kyseiselle tontille ei ollut itsestään selvyys, vaan seurakunnan piti tehdä anomus 

kaupunginhallitukselle tontin muuttamisesta yleisen rakennuksen tontiksi67. Vasta 

asemakaavamuutoksen jälkeen tontille oli mahdollista rakentaa kirkko.68 Asemakaavan 

muutokset saattoivat hidastaa merkittävästi kirkkojen rakentamista, esimerkiksi Kajaa-

nissa asemakaavamuutoksen rauetessa sopivan tontin löytäminen viivästyi huomatta-

vasti. Kajaanin seurakunta allekirjoitti kauppakirjan kirkon tontista vasta vuonna 

1957.69 

Oulun seurakunnassa tonttiasiat järjestyivät Kajaaniin verrattuna varsin mutkattomas-

ti. Ainoa hidaste kirkon rakentamiselle oli valtakunnantasolla toimiva jälleenrakennus-

toimikunta. Seurakunnan piti odottaa, että jälleenrakennustoimikunta ottaisi kirkon 

rakennusohjelmaansa.70 Ennen sitä oli mahdotonta saada rahoja rakennustöihin.71 

Seurakunta oli vuonna 1953 esittänyt jälleenrakennustoimikunnalle pyynnön kirkon 

ottamisesta rakennusohjelmaan mahdollisimman pikaisesti. Laaja ja hajanainen seura-

                                                           
63 Mustonen 1980, 36. 
64 Seurakunnan hoitokunnan ptk.16.4.1950 § 26–27 ja 10.12.1950 § 2 ja 25.11.1951 § 14. OOSA. 
65 Ennakkoperintälaki tuli voimaan vasta 1.1.1960. Tämän jälkeen kirkollisvero lähti kunnallisveron ta-
voin suoraan palkasta. Uudistus vähensi huomattavasti rästiin jääneiden verojen määrää. Petsalo 1980, 
66;Välimäki 2002, 301, 313.  
66 Seurakunnan neuvoston ptk.28.2.1954 § 21. GD 1 OOSA; Vuosikertomukset 1958–1962. OOSA. 
67 Yleisen rakennuksen tontteja tarvitaan julkisten palveluiden tuottamiseen ja julkishallintoa varten. Y-

tontit jakautuvat yhdeksään pääluokkaan, joista yksi on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennus-
ten korttelialue. 
68 Seurakunnan hoitokunnan ptk.31.8.1952 § 17 ja 14.10.1952 § 3. OOSA. 
69 Rytkölä 1988, 86. 
70 Seurakunnan hoitokunnan ptk.14.10.1952 § 3. OOSA. 
71 Mustonen 1980, 48. 
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kunta kaipasi kirkkoa tukipisteekseen.72 Pyynnöistä huolimatta jälleenrakennustoimi-

kunta otti Oulun kirkon jälleenrakennusohjelmaansa vasta vuonna 1955.73 Luvan saa-

tuaan seurakunta tilasi lääninarkkitehti Mikko Huhtelalta piirustukset kirkkoa varten, ja 

rakennustyöt päästiin aloittamaan viimein vuoden 1956 kuluessa.74  

 

1.1.3. Kirkon ulkomuoto puhuttaa  

 

Vuosi 1957 oli ilon vuosi Oulun seurakunnalle. Pääkirkon rakentaminen oli viimein lop-

pusuoralla, ja ensimmäinen rukoushetki toimitettiin siellä 28.4.1957 peruskiven laske-

misen yhteydessä: 

Kun jotakin asiaa hartaasti toivoo, ei sitä tahdo todeksi uskoa, kun se to-

teutuu. Näin on varmasti meille oululaisillekin käynyt kirkkomme suhteen. 

Kuinka mieltä lämmittävää olikaan kokoontua keväisenä, aurinkoisena 

sunnuntaiaamuna huhtikuun 28 päivänä ensimmäistä kertaa omaan kirk-

koomme rukoushetkeen - -. Tuskinpa tavallista runsaslukuisempana läs-

näoleva kirkkokansa paljon huomasi kirkon keskeneräisyyttä, vaan se 

iloitsi ja kiitti koko sydämestään Jumalaa, kun vihdoinkin oli voitu kokoon-

tua omaan P. Kolminaisuudelle pyhitettävään kirkkoon.75  

Samana vuonna seurakunnan työntekijät pääsivät muuttamaan virkataloon, ja uudessa 

pappilassa pidettiin tupaantuliaiset syyskuussa. Vuoden 1957 aikana kirkossa ei kuiten-

kaan voitu pitää säännöllisesti jumalanpalveluksia sisustustöiden ollessa kesken.76 Kirk-

koa päästiin kunnolla juhlimaan vihkimisjuhlan yhteydessä 25.–26.lokakuuta vuonna 

1958. Ortodoksista väestöä oli saapunut sinne runsain joukoin, parhaimmillaan kirkos-

sa oli 600 henkeä.77  

                                                           
72 Seurakunnan hoitokunnan ptk.14.10.1952 § 3 ja 10.5.1953 § 6. OOSA. 
73 Seurakunta-neuvoston ptk.17.4.1955 § 15. GD 1 OOSA. 
74 Seurakunnan hoitokunnan ptk.26.11.1952 § 8. OOSA; Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1957. II 
Ac.1 OOSA. 
75 R. Rinne, ”Rakkaus omaan kirkkoon näkyy seurakuntalaisten toiminnoissa” (art.). AK 25.5.1957.  
76 Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1958. II Ac.1 OOSA; V.L, ”Juhlaa ja arkea Oulussa” (art.). AK 
1.12.1957. 
77 Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1958. II Ac.1 OOSA. 
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Vaikka kirkkoa oli Ouluun odotettu pitkään ja hartaasti, ei sen ulkomuoto miellyttänyt 

kaikkia, sillä sen katsottiin edustuvan hyvin vähän ortodoksista perinnettä. Kirkko oli 

rakennettu punertavasta tiilestä, jossa oli valkoinen, avoimeksi jätetty lasinen kellotor-

ni.78 Aamun Koitto -lehdessä nimimerkki ”Vox populin” arvosteli kirkkoa kovin sanoin: 

Oulun kirkosta on sanottava, että se on modernia tyyliä, jolla ei ole mi-

tään tekemistä ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurin kanssa. Ainoastaan kat-

toristien vinopienat ilmaisevat, että kysymyksessä on ortodoksinen kirk-

ko.79 

Kirkkojen arkkitehtoniset ratkaisut aiheuttivat kiistaa muuallakin kuin Oulussa ja siitä 

syntyi laaja julkinen keskustelu. Aamun Koitossa saattoi lukea niin vetoomuksia tyyli-

puhtaitten pyhäköiden puolesta kuin kaipuusta rajan taakse jääneisiin kirkkoihin.80 

Professori Petterssonin artikkelista voi päätellä, että kirkkojen rakentamisen keskeinen 

ongelma oli yhtenäisen ortodoksisen kirkon perustyypin puute.  Eri ortodoksiset kirkot 

saattoivat edustaa hyvinkin erilaista tyylisuuntaa, esimerkiksi bysanttilais-venäläistä tai 

Karjalan harmaahirsitraditiota. 1950-luvulla vallalla olivat yhä modernimmat tyylirat-

kaisut.81 Näin ei siis osattu tarkoin määritellä, miltä ortodoksisen kirkon tulisi näyttää. 

Tähän kun vielä lisättiin kiire ja puute asiantuntevasta arkkitehtikunnasta, tuloksena oli 

usein sekatyylisiä kirkkoja, joihin oli yritetty epätoivoisesti liittää ortodoksisia piirtei-

tä.82   

Heli Kananen esitti väitöskirjassaan ortodoksisten kirkkorakennusten arkkitehtuurin 

takana olleen ortodoksisuuden sopeuttaminen suomalaiseen kulttuuriin. Hänen mu-

kaansa jälleenrakennustoimikunnan tarkoituksena oli tyyppipiirustusten83 avulla häi-

vyttää ortodoksipiirteitä rakennettavista kirkoista, jotta ne sopisivat paremmin suoma-

laiseen maisemaan. Ortodoksisten kirkkojen koristeellisuus alettiin nähdä normien 

vastaisena yksinkertaisuutta korostavan klassismin rinnalla. Esimerkiksi Kiuruveden 

kirkkoon ei tullut ortodoksisen tyylin mukaista kupolia seurakuntalaisten toiveista huo-

                                                           
78 ks. Liite 5.  
79 AK 22.6.1957. 
80 ks. esim. A. Ryttyläinen, ”Vetoomus karjalaisille rakennusmestareille” (art.). AK 26.1.1951. 
81 L. Pettersson, ”Kreikkalaiskatolisen kirkkoarkkitehtuurimme tulevaisuus” (art.) AK 30.10.1956. 
82 Mustonen 1980, 79. 
83 Jälleenrakennustoimikunta päätti, ettei seurakunnille voinut antaa täysiä vapauksia pyhäköiden piirus-
tusten suhteen ja vahvisti kuudet tyyppipiirustukset, jotka toimivat malleina tulevalle rakentamiselle. 
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limatta, sillä jälleenrakennustoimikunta kielsi sen. Rakennuksen ulkomuoto ei olisi sel-

laisenaan sopinut muuhun kaupunkikuvaan, joka noudatteli pelkistettyä rakennustyy-

liä.84   

Pelkästä kontrolloinnista ei ollut kyse. Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakentami-

seen perehtyneen Mustosen mukaan mallipiirustuksilla haluttiin tyydyttää seurakunta-

laisia sekä hillitä kirkkojen ulkonäön arvostelijoita. Myös Kananen toteaa, että arkki-

tehtonisia ratkaisuja perusteltiin kustannusten alhaisuudella, esimerkiksi kullatut kupo-

lit olisivat vaatineet runsaasti rahoitusta.85 Lopulta jälleenrakennuksessa arkkitehtuuria 

tärkeämpää oli luoda jumalanpalvelustilat mahdollisimman nopeasti, jotta uudet seu-

rakunnat pääsisivät toimimaan normaalisti.86  

Oulun seurakunnan kirjoittamasta vastineesta huokui sama ajatus. Seurakunta ilmoitti 

olevansa tyytyväinen kirkkoonsa ulkomuodosta huolimatta, ja ”pyrkiä sen valmistuttua 

palvelemaan Herraa oikean ortodoksin tapaan”.87 Pitkän odotuksen jälkeen Oulun seu-

rakunnalla oli viimein oma kirkko ja sen saaminen oli suuri ilonaihe. Myös seurakunta-

laisten haastatteluista nousi ilo oman paikan saamisesta. Enää ei oltu riippuvaisia mui-

den tiloista ja niiden asettamista rajoituksista. Mahdollisuus päästä hiljentymään 

omaan kirkkoon koettiin tärkeäksi.88  

Pääkirkon lisäksi Oulun seurakuntaan valmistui Muhoksen rukoushuone vuonna 

1955.89 Kemin ja Haukiputaan rukoushuoneiden rakentaminen aloitettiin vasta vuonna 

1961 tonttiasioiden järjestäytyessä. Rukoushuoneet vihittiin käyttöön vuoden 1962 

aikana.90 Lain mukaan jälleenrakennus olisi pitänyt saada päätökseen vuoden 1960 

loppuun mennessä. Jälleenrakennuksen pitkittyminen ei ollut vain Oulun ongelma, 

vaan monessa seurakunnassa kirkkojen ja rukoushuoneiden rakentaminen painottui 

1950-luvun loppupuolelle. Rakentamista viivästyttivät kiistat siitä, millaista tulisi raken-

taa ja mihin. Jälleenrakennuslain loppumisesta huolimatta rakennustyöt saatettiin lop-

                                                           
84 Kananen 2010, 143–144, 151, 154–156. 
85 Kananen 2010, 147–149, 155. 
86 Mustonen 1980, 80. 
87 Oulun ort. seurakuntaneuvosto, ”Nimim. Vox populille” (vastine). AK 25.7.1957. 
88  F. Iltola, ”Nuorisotoiminta viriää Oulun seurakunnassa” (art.). AK n:o 7 1959; E. Vaaran haastattelu. 
Oulu 4.3.2012. 
89 Vuosikertomukset 1955. OOSA. 
90 Vuosikertomukset 1960–1962. OOSA. 



23 
 

puun valtion avustuksella. Jälleenrakennusohjelman mukaisesti vuosien 1950–1960 

välisenä aikana rakennettiin yhteensä 13 uutta kirkkoa, 44 rukoushuonetta, 19 pappi-

laa tai virka-asuntoa ja 20 hautausmaata.91 

Oulun seurakuntaan valmistui myös jälleenrakennusohjelmaan kuulumaton Varejoen 

rukoushuone vuonna 1959, vaikka seurakunta oli pitänyt rakennushanketta mahdot-

tomana toteuttaa. Alueen ortodokseille oman pyhäkön saaminen oli niin tärkeä asia, 

että he rakensivat sen itse talkootyönä ja lahjoitusvarojen avulla. Tapaus kertoo paljon 

varejokelaisten yhteishengestä. Rukoushuone oli projekti, johon koko kylä osallistui 

huolimatta siitä mihin kirkkokuntaan kuului. Rukoushuoneiden omatoiminen rakenta-

minen ei ollut epätavallista, sillä rukoushuoneiden tarve oli suurempi kuin jälleenra-

kennusohjelman puitteissa oli mahdollista rakentaa. Esimerkiksi Inarissa sevettijärve-

läiset rakensivat itse oman pyhäkkönsä.92 

Oulun ortodoksisesta seurakunnasta muodostui sekä alueellisesti että väestöllisesti 

laaja siirtokarjalainen seurakunta. Seurakunnassa oli muutamia yhtenäisiä ortodoksiyh-

teisöjä, mutta muuten alueen ortodoksit asuivat hajallaan lähes luterilaisessa ympäris-

tössä. Seurakunnan ensimmäinen tärkeä tehtävä oli tarvittavien jumalanpalvelustilojen 

hankkiminen, sillä alueelta ei löytynyt entuudestaan kirkkoja tai rukoushuoneita. Ripe-

ästä alusta huolimatta seurakunnan rakentaminen painottui 1950-luvun loppupuolelle 

ja 1960-luvun alkuun. Seurakunnan pääkirkko saatiin valmiiksi vasta vuonna 1957. 

Kirkko oli ortodokseille tärkeä ja kauan odotettu tukipiste.  

 

 

 

 

 

                                                           
91 Koukkunen 1982, 148;Mustonen1981, 63; Tuominen 2005, 109. 
92 Tuominen 2005, 83; Kälkäjä 2002, 127. 
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1.2. Seurakunnan toiminta kohtaa haasteita 

1.2.1 Pyhäköiden puute heijastuu sielunhoitotyöhön 

 

Oulussa seurakuntatyö oli aloitettava uudelta pohjalta jumalanpalvelus- ja muiden 

seurakunnallisten tilojen puuttuessa. Kirkko oli oleellinen seurakunnan toiminnalle, 

sillä suurin osa uskonnollisesta elämästä, kuten jumalanpalvelukset, vihkiminen ja 

ruumiinsiunaus, keskitettiin juuri sinne.93 Uusissa seurakunnissa kirkollinen toiminta oli 

käynnistettävä tilojen puuttumisesta huolimatta.  Uudet järjestelyt poikkesivat huo-

mattavasti siitä, mihin ortodoksiväestö oli tottunut.  

Kirkollisia toimituksia jouduttiin järjestämään vaihtelevissa oloissa riippuen siitä mistä 

tiloja saatiin käyttöön. Tavallisimpia paikkoja olivat kodit, koulut ja luterilaisten seura-

kuntasalit. Oulussa luterilainen seurakunta antoi ortodokseille käyttöönsä Karjasillan 

seurakuntatalon.94 Toiminta vieraissa tiloissa oli kuitenkin rajoitettua oikeanlaisen si-

sustuksen ja esineistön puuttuessa, eikä jumalanpalveluksia voitu järjestää täysin orto-

doksisten tapojen mukaisesti.95 Aamun Koitossa kiinnitettiin paljon huomiota jumalan-

palvelusten tasoon, ja puutteellisten olojen pelättiin vähentävän hartauden tunnetta 

sekä pelkistävän ortodoksisia tapoja.96 

 Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran haastattelu selvensi oikeanlaisen tun-

nelman tärkeyttä jumalanpalveluksissa. Hänen mukaansa ortodokseille kirkon sisustus 

ja esineistö liittyvät jumalanpalveluksen suorittamiseen olennaisella tavalla, sillä toimi-

tuksissa pyritään kokonaisvaltaisuuteen. Ortodoksisessa jumalanpalveluksessa on tär-

keää, että ihminen osallistuu siihen kaikilla aisteillaan: katselemalla ikoneita, haista-

malla suitsukkeen ja maistamalla ehtoollisviinin. Näin pyhän läsnäoloa pystytään ko-

rostamaan visuaalisesti ilman, että tarvitsee tukeutua sanalliseen ilmaisuun. Pyhyys on 

enemmän kuin sanat pystyvät kuvaamaan.97  

                                                           
93 L. Mitronen, ”Miksi ortodoksinen siirtolainen kaipaa kirkkoa?” (art.). AK 27.2.1949.  
94 Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1954–1958. II Ac.1 OOSA. 
95 Mustonen 1980, 65.  
96 ks. esim. A. Kasanko, ”Huomioita ja havaintoja sielunhoitotyöstä siirtoväen keskuudessa” (art.). 
AK 30.1.1945. 
97 M. Patrosen haastattelu. Oulu 28.3.2012. 
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Jumalanpalveluksia toimitettiin myös harvemmin kuin mihin oli totuttu, sillä kirkkoher-

ran oli täysi mahdottomuus vierailla joka sunnuntai- ja juhlapäivä seurakunnan jokai-

sessa kylässä.98 Seurakunta oli liian laaja yhden papin ja kanttorin hoidettavaksi.  Seu-

rakunnan alueella toimi myös Kemiin sijoitettu matkapappi. Matkapapin tarkoituksena 

oli helpottaa Oulun ja Lapin seurakuntien työtaakkaa.99 Seurakunnan hoitokunnan pöy-

täkirjoista oli kuitenkin luettavissa tyytymättömyys matkapapiston työtä kohtaan. 

Matkapapin määrärahat olivat usein lopussa ja työ seurakunnan alueella jäi heikoksi.100  

Huonot kulkuyhteydet toivat omat haasteensa sielunhoidon toteuttamiseen. 1950-

luvulla seurakunnalla ei ollut käytössään omaa autoa, vaan työntekijät olivat julkisten 

kulkuyhteyksien varassa.101 Tämän lisäksi Oulun ja Lapin läänien tiestö oli pitkään ajo-

kelvotonta. Myös pohjoisen rataverkko oli kärsinyt sotien myötä.102 Seurakunnan poh-

joisosissa asuvia seurakuntalaisia oli näin hankala tavoittaa. Haastattelun mukaan syr-

jäseuduilla papiston vierailua sai odottaa pitkään ja heitä saatiin paikalle lähinnä hauta-

jaisiin, kastajaisiin tai vihkiäisiin.103   

Pappien ja seurakuntalaisten välinen läheisyys korvasi usein puutteelliset olot. Jo evak-

koaikana papit halusivat säilyttää yhteyden seurakuntalaisiin kulkemalla heidän muka-

naan paikasta toiseen. Muistelmaluontoisessa kirjallisuudessa pappeja muistellaan 

lämmöllä ja heidän vierailut olivat erityisesti kauempana asuville ortodoksiyhteisölle 

ilosanoma.104 Oulun seurakunnan kirkkoherra Rajamo tunnettiin laulavana pappina: 

Kun suistamolaiselta Saran Muariilta kysyttiin, minne hän oli menossa, 

vastasi hän innoissaan: ”Menen kuuntelemaan Ryttyläisen ryminää ja Ra-

jamon rallatusta”.105   

Myös haastatteluissa tuli esille seurakuntalaisten ja pappien läheiset välit. Pappien 

matkatessa pitkien matkojen päähän oli tavallista, että seurakuntalaiset tarjosivat heil-

                                                           
98 Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1954–1959. II Ac.1 OOSA.  
99 A. Perola, ”Miltä näyttävät uudet seurakuntamme. Pakollisen muuttoliikkeen tähänastiset tulokset” 
(art.). AK n:o 9-10 1950. 
100 Seurakunnan hoitokunnan pöytäkirja 25.11.1951 § 12 ja 14.10.1952 § 13. OOSA. 
101 Seurakunnassa suunniteltiin auton hankintaa vasta 1950-luvun lopussa.  Seurakunnan valtuuston 
ptk.13.12.1959 § 18 OOSA. 
102 Perko 1977, 353–356.  
103 A. Takkulan haastattelu. Kempele 25.3.2012. 
104 Päivinen 1980, 129; Kälkäjä 2002, 111.  
105 Piiroinen 1993, 21.  
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le yöpaikan.106 Näyttää siltä, että ortodoksisuudessa seurakuntalaisten suhde papis-

toon muodostuu tavallista läheisemmäksi. Jumalanpalveluksessa pappi ei seiso saar-

nastuolin takana, kuten evankelisluterilaisessa kirkossa, vaan jumalanpalvelus toteute-

taan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Myös ortodoksien kodeissa tapahtuvat toimi-

tukset ovat tärkeä osa papin työtä. Papisto vierailee seurakuntalaisten luona merkki-

päivinä ja uuden kodin siunaamisen merkeissä.107  

Kirkon ja rukoushuoneiden valmistuminen helpotti sielunhoidon järjestymistä oleelli-

sella tavalla. Vuosikertomuksissa näkyi erityisesti Muhoksen rukoushuoneeseen ja Ou-

lun kirkkoon kohdistuneet toiveet vaikeuksien helpottumisesta niiden valmistumisen 

myötä.108 Omien pyhäkköjen ansiosta jumalanpalveluksia päästiin toimittamaan use-

ammin ja säännöllisemmin. Uudet kirkkorakennukset tavoittivat entistä enemmän seu-

rakuntalaisia.109 Haastattelujen mukaan jumalanpalveluksiin oli helpompi osallistua, 

kun niitä ei enää toimitettu yksityisten ja vieraiden ihmisten kodeissa.110 

 

1.2.2. Yhteenkuuluvuutta tiistaiseurojen ja kuoron kautta  

 

Jumalanpalveluselämän hakiessa muotojaan, valistustoiminnasta muodostui tärkeä 

osa seurakuntien toimintaa. Valtakunnallisella tasolla tästä vastasi vuonna 1885 perus-

tettu valistusjärjestö Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV). Sotien jälkeen 

järjestön tärkeimpiä tavoitteita olivat yhteyden muodostaminen hajallaan olevaan or-

todoksiväestöön ja perinteen säilyttäminen. Järjestön näkyvimmät muodot olivat seu-

rakuntien tiistaiseurat sekä kirkkokuorot.111   

Tiistaiseura oli alkujaan Sortavalassa ortodoksisuudesta kiinnostuneiden naisten muo-

dostama seura, joka laajeni Karjalan muihin ortodoksisiin seurakuntiin. Tiistaiseuralai-

set tekivät käsitöitä, vahvistivat hengellistä elämäänsä luentojen ja kirjoitusten avulla 

                                                           
106 E. Hynnisen haastattelu. Oulu 24.9.2014.  
107 Sidoroff 2013, 39; Piiroinen 1982, 199. 
108 Vuosikertomukset 1954. OOSA.  
109 Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1954 – 1962. II Ac.1 OOSA.  
110 A. Takkulan haastattelu. Kempele 25.3.2012; E. Vaaran haastattelu. Oulu 4.3.2012. 
111 Kirkinen & Railas 1982, 217–218; Koukkunen 1982, 111–112.  
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sekä hoitivat alueensa sisälähetystyötä. Tiistaiseurat olivat vuoteen 1939 asti epäviral-

lisia yhteisöjä, kunnes ne rekisteröitiin PSHV:n alaisuuteen.112 Siirtolaisuuden tuoma 

uusi tilanne monipuolisti tiistaiseurojen toimintaa, vaikka perinteiset toimintamuodot 

säilyivät taustalla. Enää tiistaiseurat eivät olleet vain naisten yhdistyksiä, vaan niiden 

pyrkimyksenä oli tavoittaa kaikki ortodoksit yhteisiin tilaisuuksiin.113  

Oulun seurakunnan alueella tiistaiseurat aloittivat toimintansa ennen Oulun seurakun-

nan perustamista. Seurakunnan vuosikertomusten mukaan Oulun tiistaiseura perustet-

tiin vuonna 1948. Seurakunnan alueella toimi ennen vuotta 1950 myös Kemin, Martin-

niemen ja Muhoksen tiistaiseurat.114 Oulun seurakunnan tiistaiseurat muodostuivat 

ortodokseille tärkeiksi, sillä ne olivat ensimmäinen yhteisöllinen ja hengellinen kontakti 

sinne siirretylle ortodoksiväestölle. Haastattelujen mukaan tiistaiseurat saattoivat olla 

ainoa paikka, missä kohtasi toisia ortodokseja.115 

Tiistaiseurojen toiminnassa näkyi yhteisöllisyyden vahvistaminen ortodoksiväestön 

parissa. Oulun seurakunnan tiistaiseurat järjestivät säännöllisesti illanviettoja, myyjäi-

siä sekä vierailivat seurakuntalaisten kotona merkkipäivinä.116 Erilaisten juhlien, kuten 

joulu- ja äitienpäiväjuhlien, järjestäminen muodostui varhain tiistaiseurojen tärkeäksi 

tehtäväksi.117 Juhlat oli oiva keino saada ortodokseja yhteen, sillä vilkas seurustelu ja 

iloinen juhlatunnelma olivat karjalaisille ominainen piirre.118 Juhlien avulla vahvistettiin 

myös ortodoksien identiteettiä. Juhlapuheissa korostettiin voimakkaasti ortodoksisuut-

ta ja rakkautta omaa kirkkoa kohtaan. Puheet olivat usein nostalgisia ja muistuttivat 

kuulijoita siitä mistä kaikesta ortodoksit olivat selvinneet.119 

Tiistaiseurojen vahvuus oli myös siinä, että ne tarjosivat matalankynnyksen osallistua 

seurakunnalliseen elämään. Piiroinen kuvaili tiistaiseuroja pienoisseurakunniksi, jossa 

sai kokea seurakunnallisen perhepiirin tunteen: sen kokouksissa rukoiltiin ja keskustel-

                                                           
112 Piiroinen 1984, 20–21. 
113 Piiroinen 1984, 23.  
114 Vuosikertomukset 1955–1973. OOSA. 
115 A. Takkulan haastattelu, Kempele 1.9.2014; E-K. Parrilan haastattelu, Oulu 11.9.2014. E. Hynnisen 
haastattelu, Oulu 24.9.2014. 
116 Vuosikertomukset 1955–1962. OOSA. 
117 Vuosikertomukset 1955–1962. OOSA. 
118 Sallinen-Gimp 1987, 116, 132. 
119 “Oulun kirkko vihitty” (art.). AK 5.12.1958; Kälkäjä 2002, 127–128. 
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tiin yhdessä samalla nauttien kahvipöydän antimista.120 Seurakunnan toimintaan oli 

helpompi tulla mukaan, kun papisto ja muut seurakuntalaiset olivat entuudestaan tut-

tuja.121 Seurakuntayhteisö tuli samalla tutummaksi ja läheisemmäksi, kuin pelkästään 

jumalanpalveluksiin osallistumalla.  

 Vuosikertomusten perusteella kirkkoherra ja kanttori osallistuivat aktiivisesti seura-

kunnan tiistaiseurailtoihin.122 Rajamo toimi myös Oulun tiistaiseuran puheenjohtajana 

vuodesta 1950 lähtien 17 vuoden ajan.123 Kirkkoherran aktiivisuus kertoo hänen halus-

taan vaikuttaa seurakuntalaisten elämään muutenkin kuin jumalanpalvelusten kautta. 

Kirkkoherra toimi varsin seurakuntalähtöisesti; hän oli siellä missä seurakuntalaisetkin.  

Tiistaiseurojen lisäksi kirkkokuoroista muodostui tärkeä seurakuntayhteyden vahvista-

ja.124 Kirkkomusiikki on myös tärkeä liturgian kannalta, sillä ortodoksisessa jumalanpal-

veluksessa kaikki musiikki tuotetaan ihmisäänen kautta. Kirkkomusiikki on osa kirkon 

julistustehtävää; se elävöittää jumalanpalveluksia ja auttaa keskittymään pyhim-

pään.125 Seurakunnan kanttorina toimineen Hynnisen mukaan kirkkolaulun tavoitteena 

on olla ”enkelten ylistykseen yltävää”.126  

Kirkkokuoron tärkeydestä huolimatta kuoron toiminta ei lähtenyt Oulussa käyntiin ha-

lutulla tavalla. Kuorolaiset osallistuivat passiivisesti harjoituksiin, eikä lauluissa päästy 

eteenpäin. Ongelmina olivat pitkät välimatkat sekä harjoituspaikan puute.127 Tilanne 

Oulun seurakunnassa muuttui vuonna 1958 uuden kanttorin Feodor Iltolan tullessa 

seurakuntaan. Kuorotoiminta lähti viriämään seurakunnassa uudella innolla hänen 

panostuksensa myötä. Kirkkokuoron jäsenmäärä kasvoi 15–19 henkeen, ja harjoituksia 

alkoi olla kerran viikossa. Kuoron toimintaa helpotti taloudellisen tuen saaminen seu-

rakunnalta vuodesta 1959 alkaen.128 Kuorotoiminnan kasvuun saattoi osaltaan vaikut-

taa seurakunnan rakennushankkeiden eteneminen. Seurakunta oli saanut vihdoin 

                                                           
120 Piiroinen 1984, 24.  
121 A. Takkulan haastattelu, Kempele 1.9.2014. 
122 Vuosikertomukset 1950–1963. OOSA. 
123 Piiroinen 1991, 108.  
124 O. Merras 1985, 180.  
125 M. Merras 2000, 71. 
126 E. Hynnisen haastattelu. 24.9.2014 Oulu. 
127 Vuosikertomukset 1950–1957. OOSA. 
128 Vuosikertomukset 1950–1962. OOSA. 
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omat tilat, jotka takasivat harjoittelupaikan kuorolle. Tämä helpotti olennaisesti kuoro-

toiminnan organisoimista. 

Jälleenrakennusaikana valistusjärjestöjen piirissä toimineiden tiistaiseurojen ja kirkko-

kuorojen työtä ei voi vähätellä. Tiistaiseurojen kokoukset ja kirkkokuorojen harjoituk-

set olivat tilaisuuksia, joissa ortodoksit saivat kohdata vertaisiaan ja luoda yhteisölli-

syyttä sodan jälkeisessä hajaannuksessa Ne olivat myös keino saada seurakuntalaisia 

aktiivisesti mukaan seurakunnan toimintaan ja taata perinteen jatkuvuus. Kirkkokuo-

ron ansiosta liturgian tasoa saatiin nostettua Oulun seurakunnassa.  

 

1.2.3. Huoli nuorison vieraantumisesta 

 

1950-luvulla ortodoksisella kirkkokunnalla oli suuri pelko nuorison vieraantumisesta 

omasta uskostaan. Seurakuntien muuttuessa alueeltaan laajemmiksi ja kirkkomatkojen 

käydessä pidemmiksi nuorison sitominen kirkon piiriin ei ollut enää helppoa. Nuoret 

eivät välttämättä olleet käyneet jumalanpalveluksissa, jossa kirkon tavat ja opit tulivat 

parhaiten tutuiksi.129  

Tämän lisäksi ortodoksien uskonnonopetus oli suurissa vaikeuksissa oppilaiden ha-

jaannuksen, pätevien opettajien ja oppikirjojen puutteen vuoksi. Ortodoksioppilaat 

jäivät vaille uskonnonopetusta myös vähemmistöasemansa takia. Kunta oli velvollinen 

kustantamaan opetuksen vain, jos samassa koulussa oli vähintään 20 samaan kirkko-

kuntaan kuuluvaa oppilasta ja mikäli vanhemmat vaativat tunnustuksen mukaista ope-

tusta. Vuonna 1950 koko maassa ortodoksioppilaita oli 675 kunnallisessa koulussa, 

mutta uskonnonopetusta annettiin vain 45 koulussa.130 

Oulun ortodoksisessa seurakunnassa uskonnonopetuksen järjestäminen oli suurissa 

vaikeuksissa. Vuonna 1950 opetusta sai 166 oppilasta. Opetuksen ulkopuolelle jäi 110 

oppilasta eli reilu kolmannes, eikä määrää saatu laskettua vielä 1950-luvun puoliväliin 
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130 Saine 2000, 105; 107–108; Remes-Ylönen 2008, 59. 
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tultaessa.131 1950-luvun lopulta ei löytynyt tilastoja opetuksen ulkopuolelle jääneistä, 

mutta oletettavasti määrä oli edelleen suuri. Oulun seurakunnan uskonnonopetuksen 

ulkopuolelle jääneiden määrä vaikuttaa kohtalaisen korkealta verrattuna muihin seu-

rakuntiin. Vuonna 1957 Kajaanissa opetusta ei saanut 44 oppilasta 299 oppilaasta.132  

Oulun seurakunnan ongelmana oli seurakunnan laajuus ja oppilaiden hajanaisuus. Ou-

lun ortodoksisessa seurakunnassa uskonnonopetuksen ryhmäkoot ylsivät harvoin yli 

kahdenkymmeneen, jolloin vastuu ja kustannukset uskonnonopetuksen järjestämises-

tä jäivät seurakunnalle. Talouden ollessa jo valmiiksi tiukoilla tilanne ei ollut paras 

mahdollinen seurakunnalle. Opetusta vaille jäi myös sellaisia kouluja, joissa opetus olisi 

pitänyt lain puitteissa järjestyä.133  

Tilanne kertoo uskonnonopetuksen järjestämisen hankaluudesta. Kaikki vanhemmat 

eivät vaatineet tunnustuksellista uskonnonopetusta lapselleen, sillä ortodoksinen us-

konto oli sotien jälkeen mieluummin peiteltävä asia kuin esiteltävä. Kunnan kustanta-

ma opetus saattoi siis jäädä saamatta, jos vanhempien anomuksia ei tullut vaadittavaa 

määrää.134 Toinen ongelma oli opettajapula. Ilman pätevää opettajaa uskonnonopetus 

ei järjestynyt, vaikka oppilaita olisi ollut tarpeeksi. Tällöin seurakuntien papit ja kantto-

rit joutuivat toimimaan opettajina kaiken muun työnsä ohella.135 Näin oli myös Oulun 

seurakunnassa.136 Laajassa seurakunnassa paikallisten opettajien saaminen olisi ollut 

välttämätöntä uskonnonopetuksen onnistumiselle.   

Uskonnonopetuksen ollessa vaikeuksissa Ortodoksisen Nuorten Liiton (ONL) kerhoista 

tuli keino lisätä kirkkotietoisuutta nuorten parissa. Kerhotyö alkoi sitä mukaan, kun 

seurakunnalliset tilat valmistuivat.137 Oulun seurakunnassakin perustettiin ensimmäi-

set kerhot vuonna 1957, kun vasta valmistunut seurakuntasali takasi toimitilat kerhoil-

le.138 Kerhotyö lähti laajemmin käyntiin kanttori Iltolan ottaessa vastuun seurakunnan 

nuorisotyöstä. Hänen myötävaikutuksesta seurakunnassa tehtiin suunnitelma nuoriso-

                                                           
131 Vuosikertomus 1950, 1955. OOSA.  
132 Konttinen 1997, 52. 
133 Vuosikertomus 1955. OOSA. 
134 Kananen 2010, 185. 
135 Kananen 2010, 185. 
136 Vuosikertomukset 1950–1960. OOSA. 
137 Rytkölä 1988, 100. 
138 Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1958. II Ac.1 OOSA; V.L, ”Juhlaa ja arkea Oulussa” (art.). AK 
1.12.1957. 
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työn tehostamisesta, ja valtuusto myönsi lisää määrärahoja nuorisotyön tukemiseen. 

Vuonna 1959 seurakunnassa toimi 13 opintokerhoa sekä kaksi varhaisnuortenker-

hoa.139    

Kerhojen painopiste oli aluksi opintokerhoissa, jotka paikkasivat vaikeuksissa olevan 

uskonnonopetuksen puutteita. Kerhokokousten runkona käytettiin ONL:n laatimia 

opintoaineistoja, joissa kerrottiin keskeiset asiat ortodoksisesta uskosta, kuten sakra-

menteista, rukouksista ja liturgiasta. Kerhotoiminnalla haluttiin vahvistaa ortodoksista 

elämäntapaa, ja muistuttaa nuoria siitä kuinka ortodoksin tulee elää.140 Tällä tavalla 

haluttiin turvata perinteen jatkuvuus.   

Oman perinteen tuntemisen lisäksi näen kerhojen lisänneen ortodoksien itsetunte-

musta, varsinkin kun luterilaisessa ympäristössä kontaktit muihin ortodokseihin saat-

toivat jäädä vähäisiksi. Kerhot pitivät aktiivisesti yhteyttä toisiinsa kerhovierailujen se-

kä valtakunnallisten opintopäivien, suurleirien ja ONL:n vuosijuhlien kautta.141 Näiden 

kautta ortodoksiset lapset ja nuoret näkivät, etteivät olleet yksin, vaan muitakin orto-

dokseja löytyi vielä Suomesta.  

Seurakunnan toiminta lähti liikkeelle ilman tarvittavia jumalanpalvelustiloja. Hajallaan 

asuvien ortodoksien keskuudesta sielunhoitotyö osoittautui näin entistä haastavaksi. 

Tässä tilanteessa tiistaiseuroista tuli tärkeitä ortodoksien yhdistäjiä. Uudessa ympäris-

tössä yhteenkuuluvuus oli arvokas voimavara. Ortodoksisuuden vahvistamista pidettiin 

tarpeellisena erityisesti nuorten keskuudessa. Uskonnonopetuksen ollessa vaikeuksista 

kerhotyö valjastettiin tähän tehtävään.  

 

 

 

 

                                                           
139 F. Iltola, ”Nuorisotoiminta viriää Oulun seurakunnassa” (art.). AK n:o 7 1959; Vuosikertomukset 1959. 
OOSA. 
140 Hynninen 1983, 81–82. 
141 Vuosikertomukset 1958–1962. OOSA. 
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1.3. Ortodokseina vieraalla maaperällä  

1.3.1. Ennakkoluuloja ja vieroksuntaa  

 

Siirtoväen asuttaminen sodanjälkeiseen Suomeen ei ollut yksinkertainen prosessi. Siir-

toväki ja paikallisväestö joutuivat kohtaamaan toistensa erilaisuuden, sillä puhekieli, 

uskonto ja kulttuuritavat poikkesivat usein toisistaan. Karjalainen siirtoväki alettiin 

nähdä muista suomalaisista poikkeavana ja jopa epäilyttävänä. Ortodokseille sopeu-

tuminen uusille asuinalueille oli hankalaa, sillä ortodoksisuutta harvoin tunnettiin en-

nestään. Uskonnon sisältö saattoi olla tuntematon luterilaiselle papistollekin.142 Ris-

tinmerkit, paastot ja ikonit aiheuttivat kummastelua paikallisessa väestössä ja tapoja 

alettiin rinnastaa taikauskoon. Tässä valossa ortodoksinen usko alettiin nähdä sivisty-

mättömänä.143  

Kielteinen asenne loi pohjaa ortodoksisuuden vieroksunnalle. Voimakkaimmin ennak-

koluulot tulivat esiin Pohjanmaan maaseudulla sekä herätysliikkeiden kanta-alueilla.144 

Oulun seurakunnan toiminnassa mukana ollut Pekka Ruotsi kuvaa muistelmissaan or-

todoksien kokemaa vieroksuntaa: 

Vaikeinta oli ortodokseilla. Heitä vieroksuttiin, katsottiin viistoon. Oikeit-

ten kristittyjen on syytä pysyä heistä erillään. ”Olkoot ne teille kuin paka-

nat ja publikaanit”, oli eräskin pappi seurakuntalaisilleen sanonut. Erääs-

sä toisessa seurakunnassa oli kerätty kolehti ”pakanallisten karjalaisten 

käännyttämistyön tukemiseksi.”145 

Piiroisen mukaan ortodoksisuutta samaistettiin venäläisyyteen, jonka myötä luterilai-

nen papisto halusi käännytystyön kautta ”suomalaistaa” alueelle tulleet ortodoksit.146 

Käännytystyö oli ahkeraa myös herätysliikkeiden parissa.147 Aamun Koitossa herätys-

liikkeiden vaikutus koettiin ongelmalliseksi erityisesti Pohjois-Suomessa. Papiston mie-

lestä lisääntynyt kanssakäyminen herätysliikkeiden kanssa vieroitti ortodokseja omasta 

                                                           
142 Raninen 1995, 314; Raninen-Siiskonen 1999, 149–151. 
143 Koskivirta 2010, 262; Kärkkäinen 1999, 204; Kananen 2010, 76. 
144 Koskivirta 2010, 262. 
145 Ruotsi 1974, 135.  
146 Piiroinen 1993, 56. 
147 Raninen 1995, 314. 
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uskostaan. Alueella oli tämän vuoksi tärkeää lisätä sisälähetystyötä.148 Oulun seura-

kunnan lähteissä ei noussut esille kyseistä ongelmaa. Uskonnonvastaisen ilmapiirin 

kuitenkin todettiin heikentävän ortodoksien vakaumusta.149 

Ennakkoluulot siirtoväkeä kohtaan ilmenivät ajoittain nimittelynä. Useimmiten nimitte-

ly kohdistui rajakarjalaisiin, sillä heidän puhekielensä ja ortodoksinen uskonto loi mieli-

kuvan venäläisistä. Voimallisin haukkumasana oli ryssä.150 Takkulan mukaan omalla 

murteella puhumista vältettiin, jottei olisi jouduttu pilkan kohteeksi. Moni nuori omak-

sui kirjakielen, jolloin karjalankielen taito saattoi kokonaan unohtua.151  

Nimittelyä esiintyi voimakkaammin lasten parissa kuin aikuisten.152 Haastatteluissa 

muisteltiin kiusaamisen tapahtuneen nimenomaan kouluissa.153 Kiusaamiseen eivät 

osallistuneet pelkästään lapset, vaan opettajien asenteellisuus saatettiin kokea louk-

kaavaksi. Takana oli usein opettajien heikko tietämys ortodoksisuudesta, esimerkiksi 

epäiltiin, etteivät ortodoksit tunteneet Jeesusta. Nimittely ja muut koetut vaikeudet 

saattoivat jättää syviäkin traumoja siirtoväkeen. Se synnytti vahvan mielikuvan paikal-

lisväestön kielteisyydestä ja siirtoväen eriarvoisuudesta.154  

Täytyy muistaa, että sopeutuminen ei ollut yhtenäinen prosessi, vaan se vaihteli ikä-

ryhmien ja sijoitusalueiden välillä. Oulussa siirtoväki sopeutui kohtalaisen hyvin. Siirto-

väkeä oli kaupungin kokoon nähden vähän, joten sulautuminen kaupunkikuvaan oli 

helpompaa.155 Vaikuttaa siltä, etteivät ortodoksit kokeneet Oulussa juurikaan syrjintää. 

Luterilainen seurakuntakin otti ortodoksit hyvin vastaan, tarjoten seurakuntasaleja 

ortodoksien käyttöön ennen kirkon valmistumista.156 Haastattelujen mukaan uskontoa 

                                                           
148 V. Turhanen, ”Sisälähetystyötä tarvitaan kirkkokunnassamme” (art.). AK 5.11.1958. 
149 Seurakunta-neuvoston ptk. 3.10.1954 § 19. GD 1 OOSA. 
150 Raninen 1995, 315. 
151 A. Takkulan haastattelu, Kempele 1.9.2014; K. Vaskon haastattelu, Oulu 11.9.2014; E. Hynnisen haas-
tattelu, Oulu 24.9.2014. 
152 Remes-Ylönen 2008, 56. 
153 A. Takkulan haastattelu, Kempele 1.9.2014. 
154 Raninen 1995, 315; Raninen-Siiskonen 1999, 162–163; Kananen 2010, 188–189; Remes-Ylönen 2008, 
56. 
155 Kemppainen 2013, 19. 
156 Seurakunnan jumalanpalveluspäiväkirjat 1954–1958. II Ac.1 OOSA. 
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saatettiin kummastella, mutta kyse oli enemmänkin tietämättömyydestä kuin vihamie-

lisyydestä. Omaa uskontoaan ei kuitenkaan mielellään tuotu esille.157  

 

1.3.2. ”Mieluummin ei oltu mittään” 

 

Sodan jälkeisinä vuosina uskonnollisten tapojen ja juurien peittely oli tavanomaista 

siirtoväestön keskuudessa. Paikallisväestön heikon erilaisuuden sietokyvyn edessä 

omasta identiteetistä oli vaikea pitää kiinni. Helpompaa oli sulautua massaan.158 Haas-

tatteluissa ortodoksien heikentynyt itsetunto tuli esille oman uskonnon ja syntyperän 

tietynlaisena häpeämisenä sotien jälkeisenä aikana. Omasta uskostaan oltiin mie-

luummin hiljaa kuin tuotiin sitä julki.159 

Seurakuntalaisten lisäksi papisto peitteli perinteisiä tapojaan paikallisen väestön läsnä 

ollessa, esimerkiksi jättäen suitsutuksen vähemmälle.160 Osa ortodoksisista papeista 

ajoi jopa partansa pois osoittaakseen suomalaisuutensa.161 Tämä kertoo paljon orto-

doksien alentuneesta omanarvontunnosta. Sopeutuminen yhteiskuntaan nähtiin tär-

keämmäksi kuin omat juuret. Piilotettuja tapoja noudatettiin edelleen kotien suojissa. 

Kodin vihkimiset, tuohuksien poltto sekä kotialttarit säilyivät vahvana ortodoksien kes-

kuudessa.162 Myös rukous oli voimakkaasti läsnä kodeissa.163 

Uskonnollisten tapojen peittelyn lisäksi seka-avioliitoista tuli keino sopeutua valtaväes-

töön. Erityisesti nuorten avioituminen paikallisen luterilaisväestön kanssa oli yleistä. 

Avioituminen paikallisen kanssa avasi nopeasti uudenlaisen sosiaalisen verkoston ja 

mahdollisti kosketuksen siirtoväen ulkopuoliseen yhteisöön.164 Seka-avioliitot olivat 

                                                           
157 E. Hynnisen haastattelu, Oulu 24.9.2014; M. Patrosen haastattelu, Oulu 11.9.2014. 
158 Raninen 1995, 316. 
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yleisiä Oulun ortodoksisessa seurakunnassa. Vuosikertomusten mukaan kahden orto-

doksin välisiä avioliittoja solmittiin Oulun seurakunnassa huomattavan vähän.165 

Ortodoksisen kirkkokunnan osalta seka-avioliitot koettiin ongelmallisiksi, sillä ne osal-

taan vaikuttivat ortodoksien jäsenmäärän laskuun. Puolison mielipide ortodoksisuu-

desta saattoi johtaa ortodoksin uskonnon vaihtoon.166 Ranisen mukaan seka-

avioliitoissa puolison painostus kirkon vaihtoon oli yleistä ortodoksinaisten parissa.167 

Oulun ortodoksisen seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastatteluissa ei 

ilmennyt vastaavanlaista painostusta puolison taholta. Sen sijaan kahdessa tapaukses-

sa luterilainen puoliso oli vaihtanut ortodoksiksi. Yleisesti seka-avioliitoissa toisen us-

kontoa pidettiin enemmänkin rikkautena kuin ongelmana.168   

Seka-avioliittojen varsinainen ongelma oli lasten kirkkokunnan määräytyminen. Oulun 

seurakunnassa oli paljon perheitä, joissa ei ollut lainkaan ortodoksisia lapsia.169 Tämä 

vaikutti väistämättä seurakunnan jäsenmäärän laskuun. Sama ongelma oli nähtävillä 

yleisesti koko ortodoksisessa kirkkokunnassa, sillä seka-avioliitoissa lapset kastettiin 

lähes aina luterilaisiksi. Taustalla vaikutti jälleen halu sopeutua yhteiskuntaan. Van-

hemmat eivät halunneet lapsiensa joutuvan syrjityiksi väärän uskonnon takia. Luterilai-

sina lapset olisivat tasa-arvoisina muiden lasten rinnalla.170 Koettiin, että luterilaisena 

oli helpompi olla.171 

Sopeutumisongelmien ja sosiaalisten paineiden takia kirkosta eroaminen lisääntyi 

1950-luvulla.172 Seurakuntalaisten haastattelujen ja seurakunnan pöytäkirjojen mu-

kaan sopeutumisongelmat eivät olleet päällimmäinen syy kirkosta eroamiseen Oulun 

seurakunnassa. Oulussa ortodoksit otettiin vastaan suhteellisen hyvin, vaikka tarvetta 

oman uskonnon piilottamiselle ajoittain oli. Oulun ortodoksisen seurakunnan pöytäkir-

joissa kirkosta eroamisen syynä pidettiin seurakunnan laajuutta ja kirkkorakennusten 

puutetta. Seurakuntayhteyksiä oli hankala hoitaa vähäisten työntekijäresurssien ja pit-

                                                           
165 Vuosikertomukset 1950–1962. OOSA. 
166 Kananen 2010, 196. 
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172 Kananen 2010, 199.  
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kien välimatkojen vuoksi.173 Monelle ortodoksille vaihto luterilaiseen kirkkoon oli käy-

tännöllisempää, sillä niiltä löytyivät valmiit kirkot sekä palvelut läheltä.174  

Sotien jälkeen ortodoksisuus nähtiin kielteisessä valossa, mikä vaikutti heikentävästi 

ortodoksien identiteettiin. Uskonnollisten tapojen piilottelusta, lasten kastamisesta 

luterilaisuuteen ja seka-avioliitoista tuli ortodoksien sopeutumiskeinoja.  Myös kirkosta 

luopumisesta tuli entistä näkyvämpi ongelma ortodoksiselle kirkolle. Oulun seurakun-

nassa sielunhoidon heikkous näkyi kirkosta eronneiden suurena määränä.  
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2. ARVOMURROKSEN KESKELLÄ (1963–1979) 

 

2.1.  Seurakunnan toimintaorganisaatio muutoksen alla  

2.1.1. Tappiollista jäsenkehitystä 

 

1950-luvulla ortodoksisen kirkon tärkein tavoite oli ollut kirkkokunnan hengissä pitä-

minen. Jälleenrakennus sekä ortodoksien itsetunnon vahvistaminen olivat olleet kirk-

kokunnan työn keskiössä. 1960-luvulla kirkkokunnan uudeksi haasteeksi tuli yhteis-

kunnassa tapahtunut nopea muutos. Elinkeinorakenne oli muutoksen alla, ja muutto-

liike maaseudulta kaupunkeihin kiihtyi.175 Mannisen mukaan Suomen kaupungeissa 

asui vuonna 1930 noin 20, vuonna 1950 noin 30 ja vuonna 1970 noin 50 prosenttia 

väestöstä. 1960-luvulla Suomen kaupungistuminen oli useita Euroopan maita nope-

ampaa. Oulussakin väestönkasvu oli voimakasta. Vuosien 1940 ja 1960 välillä Oulun 

väkiluku nousi 28 029 hengestä 53 080 henkeen.176  

Yhteiskunnallinen muutos johti perinteisen elämäntavan ja sosiaalisten kuvioiden mur-

tumiseen. Kaupunkeihin muuttaneille kirkko oli osa kotiseudun maalaismaisemaa eikä 

osa enää jokapäiväistä elämää. Samalla ihmisten arvomaailma muuttui. Kirkon edus-

tamia arvoja tärkeämmäksi tulivat elintason kohottaminen ja muut materialistiset ar-

vot.177 Uskonnon aseman heikentymiseen vaikutti myös 1960-luvulla alkanut auktori-

teettien vastustaminen. Erityisesti nuorison keskuudessa kritiikki yhteiskunnan valta-

kulttuuria ja sen instituutioita kohtaan voimistui. Kritiikki kohdistui osaltaan kirk-

koon.178  

Muuttuvaa uskonnollisuutta ei uskottu enää löydettävän kirkosta vaan sen ajateltiin 

siirtyneen yhä yksityisemmälle elämänalueelle.179 Ortodoksisen kirkon tärkeimmäksi 

tehtäväksi tuli tähän muutokseen sopeutuminen. Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastat-

tiin kääntämällä katse seurakuntatyön kehittämiseen. Sen ajateltiin tuovan vireyttä 

                                                           
175 Koukkunen 1982, 153. 
176 Manninen 1995, 30. 
177 Helander 1999, 55. 
178 Murtorinne 1995, 291–296, 344. 
179 Kääriäinen 2003, 93–94. 
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seurakuntaelämään ja estävän jatkuvaa jäsenmäärän laskua.180 Vuonna 1960 ortodok-

sisessa kirkkokunnassa oli jäseniä 66 618 ja vuonna 1970 määrä oli laskenut 56 816 

henkeen.181  

Taulukosta 2 voi nähdä Oulun seurakunnankin jäsenkehityksen olleen tappiollista vuo-

sina 1963–1979. Seurakunnan jäsenmäärä laski 3634 hengestä 2724 henkeen.  Huota-

rin mukaan Oulun seurakunta kuului tuolloin voimakkaimpiin väestökadon alueisiin 

muun muassa Pielaveden, Kiuruveden ja Iisalmen seurakuntien ohella. Hänen mukaan-

sa tähän vaikutti oleellisesti seurakunnissa tapahtunut poismuutto.182 Oulun seudulla 

muuttoliike kääntyi 1970-luvulla tappiolliseksi.183 Oulun seurakunnan vuosikertomuk-

sista on todettavissa sama. 1970-luvun jäsenmäärän laskun takana olivat Etelä-

Suomeen ja Ruotsiin kohdistuneet muutot.184 

 

 

Lähteet: Vuosikertomukset 1963–1979. OOSA. 

Ennen vuotta 1970 jäsenmäärän laskun syyksi kirjattiin ensisijaisesti kirkosta eroami-

nen. Muita syitä olivat uskonnonopetuksen hankaluudet sekä kirkollisverot.185 Vuosina 

                                                           
180 Koukkunen 1982, 153, 158. 
181 Huotari 1975, 11. 
182 Huotari 1975, 33–36. 
183 Manninen 1995, 34. 
184 Vuosikertomukset 1970–1971, 1975. OOSA. 
185 Vuosikertomukset 1967–1972. OOSA.  
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1963–1979 Oulun seurakunnasta erosi yhteensä 478 henkilöä ja liittyi 116.186 Kirkosta 

eroaminen oli kuitenkin vähentynyt verrattuna 1950-lukuun. Muihin seurakuntiin ver-

rattuna kirkosta luopuminen oli edelleen voimakasta Oulun seurakunnassa. Huotarin 

tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 1970 ortodoksisen kirkon kirkkoon liittyneiden 

ja eronneiden välinen muutosprosentti oli -0,5. Oulussa vastaava luku oli -1,0 prosent-

tia.187  

 

2.1.2.  Seurakunnan työntekijöiden suuri vaihtuvuus  

 

Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakennuksen loppuessa Oulun seurakunnassakin 

käännettiin katse seurakunnan ulkoisesta rakentamisesta seurakunnan sisäiseen kehi-

tykseen ja seurakuntatyön monipuolistamiseen. Vuosien 1963–1979 välillä Oulun seu-

rakunnassa kehitettiin uusia toimintamuotoja sekä perustettiin uusia virkoja ja toimi-

kuntia. Aikakaudelle oli tyypillistä myös työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työntekijä-

pula.188 

Seurakuntaelämän kannalta merkittävin muutos oli kirkkoherran vaihtuminen. Seura-

kunnan ensimmäinen kirkkoherra Paavo Rajamo jäi eläkkeelle vuonna 1968, ja uutena 

kirkkoherrana aloitti Veikko Tajakka.189 Aamun Koiton artikkelista voi päätellä, että 

Rajamon lähtö kosketti seurakuntaa laajasti. Rajamolle pidettiin lähtöjuhlia eri puolilla 

seurakuntaa, ja juhlapuheissa kiiteltiin monin sanoin Rajamon ”esimerkillistä ja uhrau-

tuvaa seurakuntatyötä”.190 Rajamo oli seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra, joten ei 

ihme että hänen lähtönsä aiheutti suuria tunteita. Rajamo oli 18 vuoden aikana raken-

tanut seurakuntansa tyhjästä ja luonut sille pohjan, josta oli hyvä jatkaa.  

Kirkkoherran lisäksi seurakunnassa vaihtui kanttori. Iltola siirtyi heinäkuussa vuonna 

1963 Jyväskylään, ja seurakunta jäi väliaikaisesti matkakanttorien varaan. Uusi kanttori 

Raimo Pores aloitti virassaan joulukuussa 1963. Pores oli Iltolan tavoin aktiivinen toimi-

                                                           
186 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
187 Huotari 1975, 35. 
188 Vuosikertomukset 1963–1979. OOSA. 
189 Vuosikertomukset 1967–1968. OOSA. 
190 Y.V, ”Kirkkoherra vaihtui Oulussa”. AK 5.3.1968; ”Rovasti Rajamon läksiäistilaisuus”. AK 5.3.1968.  
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ja. Poreksen kauteen kuuluivat kuorojen lukuisat ulkomaanmatkat191 ja esiintymiset eri 

tilaisuuksissa. Seurakuntaan perustettiin myös uusia kuoroja. Pores siirtyi Helsingin 

seurakuntaan vuonna 1975.192    

Poreksen jälkeen seurakunnalla oli vaikeuksia täyttää kanttorin virka. Virkaa ei joko 

saatu täytettyä ollenkaan tai kanttorit viihtyivät seurakunnassa varsin lyhyen aikaa. 

Olavi Mujunen toimi seurakunnassa kanttorina 1.10.1975–29.2.1976 välisenä aikana. 

Tämän jälkeen seurakuntaan valittiin kanttoriksi Matti Jyrkinen 27.marraskuuta 1976. 

Jyrkinen ei kuitenkaan toiminut virassa enää vuonna 1977, ja seurakunta oli ilman vaki-

tuista kanttoria aina vuoteen 1979 asti.193 

Vastausta siihen, miksi seurakunnalla oli vaikeuksia löytää vakituista kanttoria, ei löydy 

suoraan seurakunnan lähteistä. Taustalla saattoi vaikuttaa seurakunnan laajuus ja siitä 

johtuva suuri työmäärä. Seurakunta-neuvoston pöytäkirjoissa puhuttiin usein seura-

kunnan vaikeahoitoisuudesta ja toivottiin lisää työntekijöitä.194 Seurakunnan työmäärä 

oli lisääntynyt entisestään matkapapiston poistuessa Kemistä vuonna 1964. Matkapa-

pisto saatiin väliaikaisesti takaisin Kemiin vuosien 1972–1977 ajaksi.195 Kirkkoherran 

vaihtuminen saattoi vaikuttaa osaltaan asiaan, sillä Rajamon aikana vastaavanlaisia 

ongelmia ei ollut. Kenties työntekijät eivät tulleet toimeen Tajakan kanssa. 1980-luvulla 

seurakunnan työilmapiiri oli huono, mikä voisi tukea ajatusta.196  

Vuonna 1979 seurakunnan kanttoriksi valittiin Eino Hynninen. Hynninen oli tätä ennen 

toiminut ONL:n nuoriso-ohjaajana vuosien 1967–1970 aikana. Ortodoksinen Nuorten 

Liitto oli sijoittanut omia nuoriso-ohjaajiaan Oulun seurakuntaan vuodesta 1963 läh-

tien.197 Nuorisotyöstä oli tullut oma työmuotonsa, eikä ollut enää vain kanttorin sivu-

toiminen tehtävä. Toinen uudistus seurakunnassa oli kanslistin viran avaaminen vuon-

                                                           
191 Kuoro vieraili vuonna 1968 Leningradissa, vuonna 1971 Jugoslaviassa ja vuonna 1972 Norjassa.  
192 Vuosikertomukset 1963–1979. OOSA. 
193 Vuosikertomukset 1975–1979. OOSA. 
194 Seurakunta-neuvoston ptk.16.10.1968 § 10 ja 21.4.1970 § 10. GD 1 OOSA. 
195 Seurakunta-neuvoston ptk. 19.1.1964 § 9 ja 1.11.1977 § 10. GD 1 OOSA; Vuosikertomus 1972. OOSA. 
196 Vuosikertomukset 1982–1988. OOSA. 
197 Vuosikertomukset 1963–1970. OOSA.  
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na 1966. Tätä ennen seurakunnan kansliatöistä oli vastannut kirkkoherra ja kanttori.198 

Uudet virat vähensivät huomattavasti kanttorin ja kirkkoherran työtaakkaa.  

Uusien virkojen lisäksi seurakuntaan perustettiin uusia toimikuntia. Vuonna 1969 seu-

rakunnassa aloitti diakoniatoimikunta.199 Diakoniatoimikunta perustettiin Oulun seura-

kuntaan verrattain myöhään. Ortodoksinen kirkolliskokous oli vahvistanut seurakun-

tien diakoniatyöohjesäännön jo vuonna 1960, ja seurakuntiin alettiin perustaa vuodes-

ta 1962 lähtien diakoniatoimikuntia. Samana vuonna kirkolliskokous oli ehdottanut 

diakoniatoimikunnan perustamista Oulun seurakuntaan. Kirkkoherra Rajamo kuitenkin 

katsoi diakonian olleen tiistaiseurojen tehtävä eikä erillistä toimikuntaa perustettu.200 

Rajamon päätöksen takana oli todennäköisesti kustannussäästöt. Toimikunta olisi vaa-

tinut vuosittaisen määrärahan seurakunnan budjetista, kun taas tiistaiseuralaiset toi-

mivat palkatta. Rakentamisen seurauksena seurakunnan menot olivat vuonna 1962 

lähes tulojen tasolla, eikä seurakunnalla ollut juurikaan ylimääräistä rahaa.201  

Tajakan aikana perustettu diakoniatoimikunta toimi myös seurakunnan lähetystoimi-

kuntana. Ortodoksisen kirkkokunnan lähetysinto heräsi 1970-luvulla ugandalaisen Elias 

Buzinden kautta, joka vieraili Suomessa kertomassa Ugandan ortodokseista ja heidän 

tilanteestaan.202 Vuonna 1970 Pyhän Sergein ja Hermanin Veljeskunta perusti lähetys-

toimikunnan Ugandan hyväksi. Tätä ennen ortodoksinen kirkko ei ollut harjoittanut 

ulkolähetystyötä omien vaikeuksiensa vuoksi. Lähetystyö laajeni seurakuntiin vuonna 

1972, jolloin ensimmäiset lähetystoimikunnan perustettiin kirkollishallituksen pyynnös-

tä. Lähetystoimikunnat vastaisivat lähetystyön organisoimisesta ja informaation välit-

tämisestä seurakunnissa.203 Diakoniatoimikunnan lisäksi seurakuntaan perustettiin 

vuonna 1975 opetus- ja nuorisotyötoimikunta. Toimikunta vastasi nuorisotyön suunnit-

telusta ja toteuttamisesta.204  

 

                                                           
198 Vuosikertomus 1966. OOSA.  
199 Vuosikertomus 1969. OOSA.  
200 Seurakunnan valtuuston ptk. 7.10.1962 § 5. OOSA. 
201 Vuosikertomus 1962. OOSA.  
202 Iltola 1983, 13–14. 
203 Iltola 1983, 14–17. 
204 Vuosikertomus 1975. OOSA.  
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2.1.3. Uuden viran perustaminen epäonnistuu 

 

1960-luvun puolivälissä seurakuntaan alettiin suunnitella nuorisopastorin virkaa.205 

Nuorisopastorin viralle katsottiin olevan tarvetta ensisijaisesti uskonnonopetuksen 

laajuuden takia.206 Toisen papin saaminen seurakuntaan olisi myös helpottanut kirkko-

herran työtaakkaa. Matkapapiston siirryttyä Kemistä Turkuun seurakunnan hoito oli 

kokonaan Rajamon varassa. Seurakunta näytti etsivänkin ensisijaisesti henkilöä, joka 

olisi voinut tehdä nuorisotyön lisäksi muuta seurakunnallista työtä, kuten avustanut 

jumalanpalveluksissa.207 

Nuorisopastorin virka ehdotettiin perustettavaksi 1.9.1967 lähtien. Virkaan valittiin 

Unto Lampinen, joka vihittiin samana vuonna papiksi.208  Virka julistettiin kuitenkin jo 

seuraavana vuonna avoimeksi, Lampisen siirtyessä seurakunnan sivutoimiseksi työnte-

kijäksi auto-onnettomuuden myötä. Virka jäi siltä osin täyttämättä, sillä sopivia hakijoi-

ta ei löytynyt.209   

Seuraavan kerran yhdistetty uskonnonopetuksen ja seurakuntatyön hoitavaa työnteki-

jää suunniteltiin seurakuntaan vuonna 1971. Tällä kertaa virka kulki seurakuntalehtori-

nimikkeellä.210 Virkanimitys kytkeytyi oleellisesti naisten oikeuteen perinteisiin mies-

tenvirkoihin. 1960-luvulla kasvanut naisteologien määrä oli herättänyt keskustelun 

naisten oikeudesta pappisvirkaan. Tilanne pyrittiin ratkaisemaan perustamalla kirk-

koon naisteologeja varten opetusvirka eli seurakuntalehtorin virka.211 Vuonna 1972 

kirkollishallitus määräsi Ouluun naispuolisen seurakuntalehtorin. Oulun seurakunta 

ilmoitti kuitenkin kirkollishallitukselle, että haluaisi mieluummin miespuolisen henkilön 

pastorin virkaan.212  

                                                           
205 Seurakunnan valtuuston ptk. 8.2.1965 § 13. OOSA. 
206 Seurakunnan valtuuston ptk. 20.11.1966 § 7 ja 7.5.1967 § 3. OOSA. 
207 Seurakunta-neuvoston ptk.19.1.1964 § 9. GD 1 OOSA; Seurakunnan valtuuston ptk. 20.11.1966 § 7 ja 
7.5.1967 § 3. OOSA. 
208 Seurakunnan valtuuston ptk. 7.5.1967 § 3. OOSA. 
209 Seurakunta-neuvoston ptk. 29.1.1968 § 18. GD 1. OOSA; Seurakunnan valtuuston ptk. 21.4.1968 § 9. 
OOSA. 
210 Seurakunnan valtuuston ptk. 11.4.1971 § 12 ja 23.9.1971 § 12. OOSA.  
211 Helander 2002, 245–246. 
212 Seurakunnan valtuuston ptk. 11.4.1971 § 12 ja 23.9.1971 § 12. OOSA.  
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Oulun seurakunnassa ei ollut aikaisemmin näkynyt valikointia nais- ja miespuolisten 

työntekijöiden välillä. Neuvoston päätöksen mukaisesti naisilla oli ollut mahdollisuus 

hakea seurakuntapastorin virkaan, tällöin papilliset velvoitteet olisivat jääneet pois 

työnkuvasta.213 Naiset olivat muutenkin aktiivisia seurakunnassa, he toimivat uskon-

nonopettajina ja kerhonohjaajina.214 Oulun seurakunnan toiminnan taustalla ei ollut 

kysymys naisiin kohdistuneesta syrjinnästä, vaan tarve työntekijään, joka pystyisi toi-

mimaan pappina. Ortodoksisen kirkon mukaan pappi edustaa Kristusta, joten ainoas-

taan mies voi olla pappi.215  

Ylipäätään ortodoksiselle ajattelulle naispappeus on vierasta, sillä pappeus on vahvasti 

sidoksissa kirkon oppiin ja sitä pidetään muuttumattomana.216 1960-luvun keskustelu 

naispappeudesta ei koskettanut ortodoksista kirkkoa samalla tavalla kuin luterilaista 

kirkkoa. Kansainvälisesti keskustelu ortodoksinaisten roolista kirkossa ja sen perintees-

tä alkoi vasta 1970-luvulla.217 Myös Aamun Koitossa kirjoiteltiin naisten asemasta seu-

rakunnassa 1970-luvulla. Kirjoittajina olivat tosin miespuoliset papit, mikä vaikutti 

olennaisesti kirjoitusten sisältöön. Miesten valta-asemaa pappeuteen ei siis vielä ky-

seenalaistettu. Sen sijaan artikkeleissa korostettiin naisten tärkeyttä seurakunnan jä-

seninä, vaikkei heillä ollut mahdollisuutta pappeuteen.218  

Seurakuntalehtorin virka ei seurakunnan lähteiden perusteella tullut ollenkaan täyte-

tyksi. Vuonna 1976 seurakunta oli todennut kirkollishallitukselle, ettei viran perustami-

seen ollut mahdollisuuksia.219 Yrityksistä huolimatta seurakunnan henkilöstön määrää 

ei onnistuttu lisäämään suunnitellulla tavalla, vaikka tarvetta toisen papin virkaan olisi 

ollut. Seurakunnassa toimittiin edelleen vain yhden papin voimin. Seurakunnan vai-

keudet täyttää virkoja näkyi ajoittain myös kanttorin puutteena.  

 

                                                           
213 Seurakunta-neuvoston ptk. 9.7.1968 § 3. GD 1 OOSA. 
214 ks. Vuosikertomus 1968. OOSA. 
215 Raunistola-Juutinen 2002, 162. 
216 Hauke 1988, 50.  
217 Raunistola-Juutinen 2002, 162–163, 168. 
218 R. Lintu, ”Naisen asema seurakunnassa ja kodissa” (art.). AK 15.11.1970; E. Piiroinen, ”Naisen asema 
kirkkokunnassamme” (art.). AK 5.5.1971.  
219 Seurakunta-neuvoston ptk. 9.2.1976 § 6. GD 1 OOSA. 
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2.2. ”Seurakunnan elämänkulku jatkunut suotuisissa merkeissä” 

2.2.1. Seurakuntaelämän muutos 

 

1960-luvun yhteiskunnan arvomuutos ja uskonnon merkityksen vähentyminen näkyi 

kirkossakäynnin vähenemisellä. Kiinnostuksen väheneminen jumalanpalveluselämää 

kohtaan kosketti erityisesti kaupunkiseurakuntia sekä maan kaupungistuneimpia 

osia.220 Oulun seurakunnassakin 1950-luvun lopulla kasvanut kiinnostus jumalanpalve-

luselämään kääntyi 1960-luvun jälkipuoliskolla laskuun. Sen myötä jumalanpalvelusten 

keskimääräinen osanottajamäärä laski 60 hengestä 35 henkeen.221 Kirkkokunnan tär-

keimmät juhlapyhät pysyivät entiseen tapaan kirkkokansan suosiossa. Pääsiäisen ai-

kaan kirkossa oli usein yli 200 ortodoksia.222        

Seurakuntalaisten vähentynyt aktiivisuus sai ortodoksisen kirkon pohtimaan liturgian 

uudistamista 1970-luvulla. Tavoitteena oli korostaa enemmän seurakuntalaisten roolia 

ja saada heidät osallistumaan paremmin jumalanpalveluksen kulkuun. Ehtoollisella 

käynti tehtiin seurakuntalaisille helpommaksi, poistamalla ehtoollista edeltävä pakolli-

nen katumuksen sakramentti. Synnintunnustuksesta sovittiin jatkossa erikseen papin 

kanssa. Uudistuksen myötä ehtoollisen asema vahvistui, ja ehtoollisella käyneiden 

määrä lisääntyi.223 Näin kävi myös Oulun seurakunnassa.224 Uudistus oli varsin merkit-

tävä ortodoksisen kirkon kannalta, sillä ehtoollista pidetään kirkon elämän sydämenä 

ja hengellisen elämän ylläpitäjänä.225 Oulun ortodoksisen seurakunnan nykyisen kirk-

koherran mukaan se on ortodoksisessa kirkossa kaiken ydin.226  

Ehtoollisen yleistymisen lisäksi muut kirkolliset tapahtumat lisääntyivät Oulun seura-

kunnassa. Erityisesti rukouspalveluksia ja hartaustilaisuuksia toimitettiin seurakunnas-

sa entistä enemmän.227 Taustalla saattoi vaikuttaa matkapapiston poistuminen, mikä 

vaikeutta jumalanpalvelusten tasapuolista toimittamista. Jumalanpalveluksia ei voitu 

                                                           
220 Murtorinne 1995, 362; Kärkkäinen 1999, 219. 
221 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
222 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
223 Kärkkäinen 1999, 207. 
224 Vuosikertomukset 1972–1977. OOSA. 
225 Sidoroff 1982, 217. 
226 M. Patrosen haastattelu, 11.9.2014 Oulu.  
227 Vuosikertomukset 1974–1977. OOSA. 



45 
 

enää toimittaa yhtä aikaa monessa eri paikassa vaan ne vuorottelivat arkipyhinä Oulun 

kirkon ja neljän rukoushuoneen kesken.228 Hartaustilaisuudet olivat yksi keino korvata 

jumalanpalveluksia.229 Tilanne kertoo myös tiistaiseurojen aktiivisuuden kasvusta, sillä 

hartaustilaisuudet kuuluivat oleellisesti niiden toimintaan. Kirkkoherra ja kanttori olivat 

edelleen säännöllisesti mukana tiistaiseurojen kokouksissa.230  

Seurakunnassa vakiintuivat myös erityistyömuodot, kuten sairaalasielunhoito ja diako-

niatyö. Kirkkoherra Rajamo vieraili säännöllisesti Maikkulan vanhainkodissa sekä Hei-

kinharjun sairaalassa. 1960-luvun puolessa välissä papiston työ laajentui keskustelu-

avun antamiseen kriisissä oleville seurakuntalaisille. Erityisesti avioliittoneuvonnasta 

tuli kirkon keskeinen tehtävä lisääntyneiden avioerojen myötä.231 Seka-avioliitot olivat 

omalta osaltaan lisänneet tarvetta avioliittoneuvonnalle.232 Oulun seurakunnassakin oli 

havaittu ortodoksien luopuvan seka-avioliitoissa helpommin uskonnollisista tavois-

taan.233 Kirkkoherra Rajamo valittiin avioliitto- ja asumuserojen pääsovittelijaksi vuon-

na 1964.234 

Kirkkoherra Tajakan kaudella seurakunnan toiminta muuttui entistä monitahoisem-

maksi: sairaalavierailuja tehtiin entistä useampaan paikkaan, myös Oulun läänin vanki-

laan, ja palveleva puhelin perustettiin seurakuntaan vuonna 1974.235  Palveleva puhelin 

tarjosi luottamuksellista keskustelu-apua ilman, että soittajan henkilöllisyys paljastui-

si.236 Diakoniatoimikunnan myötä seurakunnassa alettiin jakamaan rahallisia avustuk-

sia sitä tarvitseville, erityisesti yhteiskunnasta syrjäytyneille. Vuodesta 1977 toimikun-

nan työmuodot laajenivat käsittämään tervehdyskäynnit vanhusten ja yksinäisten luo-

na.237 Seurakuntatyön keskiöön oli tullut ihmisten kohtaaminen.  

                                                           
228 Seurakunta-neuvoston ptk.19.1.1964 § 9 ja 2.3.1966 § 3. GD 1 OOSA. 
229 Murtorinne 1995, 363. 
230 Vuosikertomukset 1972–1977. OOSA. 
231 Kettunen 1997, 58; M. Merras 2000, 80–81. 
232 M. Merras 2000, 82–83. 
233 Seurakunnan valtuuston ptk. 3.5.1964 § 4. OOSA. 
234 Seurakunta-neuvoston ptk.19.1.1964 § 4. GD 1 OOSA. 
235 Vuosikertomukset 1969–1974. OOSA. 
236 Jääskeläinen 2002, 208. 
237 Diakoniatoimikunnan ptk.27.1.1969; 17.10.1972; 22.1.1977. OOSA.  
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Tajakan aikana järjestettiin entistä enemmän vapaamuotoisia tilaisuuksia, kuten lähe-

tysiltoja ja ekumeenisia tilaisuuksia.238 Vapaamuotoisemmat tilaisuudet nähtiin uudek-

si keinoksi pitää yhteyttä seurakuntalaisiin.239 Vuosikertomusten perusteella kirkkoher-

ra Tajakka oli tyytyväinen seurakunnalliseen elämään. Seurakunnallinen toiminta oli 

kaikin puolin vireää, vaikka osallistuminen tavallisiin jumalanpalveluksiin ei ollut enää 

ennallaan.240 Seurakuntalaisten aktiivinen osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin 

kertoi, ettei kirkkoa oltu unohdettu, vaikka jumalanpalveluksiin osallistuminen oli vä-

hentynyt. Osallistumismuoto oli vain muuttunut. 

 

2.2.2. Monipuolista virkistystoimintaa 

 

Seurakunnan elävöittäjinä toimivat osaltaan alueen tiistaiseurat ja kirkkokuoro.241 Ou-

lun tiistaiseura ja kirkkokuoro toimivat aktiivisesti seurakunnan juhlatilaisuuksien, ta-

pahtumien ja kurssien järjestäjinä. Oulussa järjestettiin perinteisten myyjäisten ja äi-

tienpäivä- ja joulujuhlien lisäksi leivontakursseja, ompeluiltoja ja kevätkauden päättä-

jäiset.242 Tiistaiseura huolehti usein myös kahvituksista ja tarjoiluista seurakunnan tilai-

suuksissa.243   

Myös seurakunnan muiden tiistaiseurojen, erityisesti Muhoksen ja Kemin, toiminta oli 

vireää. Tiistaiseuratyö näytti olevan vankalla pohjalla, eikä siinä näkynyt samanlaisia 

nousuja ja laskuja kuin muissa seurakunnan toimintamuodoissa. Vuosien 1963–1979 

aikana ainoastaan Rantsilan tiistaiseura lopetti toimintansa vähäisen kävijämäärän 

vuoksi.244 Tiistaiseuralaisia kuvattiinkin usein uskollisiksi ja osanotoltaan tunnollisiksi 

jäseniksi, jotka jaksoivat uurastaa seurakunnan hyväksi.245  

                                                           
238 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
239 Murtorinne 1995, 364. 
240 Vuosikertomukset 1968, 1973. OOSA. 
241 Vuonna 1963 seurakunnassa toimi Oulun, Muhoksen, Veitsiluodon, Kemin, Haukiputaan, Rantsilan ja 
Soson tiistaiseurat.  
242 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
243 A. Takkulan haastattelu, 1.9.2014 Kempele.  
244 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
245 Petsalo 1980, 75; Piiroinen 1984, 23. 
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Seurakunnan kuorotoimintakin oli kehittynyt myönteisempään suuntaan 1960-luvun 

aikana. Vuonna 1966 kanttori Raimo Pores arvioi Oulun kuorotoiminnan olleen hyvällä 

tasolla; uusia jäseniä oli saatu, lauluissa oli päästy eteenpäin ja uusia harjoiteltu.  1960-

luvulla Oulun kirkkokuoron lisäksi seurakunnassa toimi Kemin kuoro sekä ortodoksilau-

lajat. Vuonna 1973 seurakuntaan perustettiin ortodoksisten nuorten kuoro. Poreksen 

lähdön jälkeen nuorisokuoron ja ortodoksilaulajien toiminta kuitenkin tyrehtyi. Kantto-

ripula vaikeutti säännöllisiä harjoituksia ja kuorot lauloivat usein ilman laulunjohta-

jaa.246  

Tiistaiseurojen ja kirkkokuorojen keskinäinen yhteys oli parantunut 1960–1970-luvun 

aikana. Tiistaiseuralaiset ja kuorolaiset vierailivat toistensa luona usein joulun ja ke-

vään aikaan. Retkiä tehtiin Varejoelle asti, vaikkei siellä ollut paikallista tiistaiseuraa.247 

Tiistaiseurat ja kuorot tekivät myös yhteisiä pyhiinvaellusmatkoja. Vuosien 1971–1979 

välillä Oulun tiistaiseura järjesti pyhiinvaellusmatkoja lähes vuosittain Lintulan ja Vala-

mon luostareihin. Vuonna 1977 pyhiinvaellusmatka tehtiin Norjan Näätämöön asti.248  

Retkiä pidettiin seurakunnassa ilmeisen tärkeinä, sillä niitä järjestettiin usein. Seura-

kunta tuki pyhiinvaellusmatkoja avustamalla vähävaraisia matkakustannuksissa. Ajoit-

tain nuoret ja lapset pääsivät matkoille ilmaiseksi.249 Pyhiinvaellusmatkat voisi nähdä 

osaksi ortodoksisuuden vahvistamista. Luostari- ja kirkkovierailut tekivät ortodoksista 

kulttuuria tutummaksi ja vahvistivat uskoa. Yhteiset matkat ja vierailut edistivät toisten 

ortodoksien kohtaamista ja lujittivat seurakunnan yhteenkuuluvuutta.   

Oulun seurakunnan tiistaiseurat vahvistivat ortodoksista kulttuuria myös elvyttämällä 

vanhoja perinteitä. Oulun tiistaiseuran ansiosta praasniekkaperinne käynnistyi seura-

kunnassa.250 Karjalaiselle kansanperinteelle praasniekkojen vietto oli ollut merkittävä 

kylän asukkaita lähentävä juhla, jota valmisteltiin viikkoja. Praasniekkoihin kuului oleel-

lisesti seurustelu, illanistujaiset sekä tanssit. Ortodoksisuuden myötä praasniekat saivat 

kirkollisia piirteitä ja niitä vietettiin pyhäkköjen suojeluspyhittäjien nimikkopäivänä.251 

                                                           
246 Vuosikertomukset 1965–1979. OOSA. 
247 Vuosikertomukset 1968–1977. OOSA. 
248 Seurakunta-neuvoston ptk. 7.5.1973 § 14. GD 1 OOSA; Vuosikertomus 1973. OOSA. 
249 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
250 Vuosikertomus 1975. OOSA. 
251 Loima 1982, 305; Raivo 1996, 229.  
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Praasniekka perinteen ensimmäiset elvyttäjät olivat itäisen Suomen ortodoksiset seu-

rakunnat. Ilomantsissa ja Imatralla praasniekkoja oli pidetty jo 1950-luvun lopulla.252 

Oulussa ensimmäistä praasniekkaa vietettiin helluntaina vuonna 1975 Oulun kirkon 

nimijuhlan yhteydessä. Seuraavana vuonna vastaava tilaisuus järjestettiin Muhoksel-

la.253  

Monipuolistuneesta ohjelmasta huolimatta perinteinen valistustoiminta ei ollut me-

nettänyt merkitystään tiistaiseura-illoissa. Kokousten ohjelmaan kuului edelleen hen-

gelliset laulut, opetuspuheet ja hartaudet. Vuosikertomusten mukaan kirkkoherra 

Tajakka toimi 1970-luvulla Oulun tiistaiseuran puheenjohtajana.254 Yhteys papiston ja 

seurakuntalaisten välillä pysyi edelleen tiiviinä.    

 

2.2.3. Peruskoulu-uudistus helpottaa uskonnonopetuksen asemaa 

 

1960-luvulla seurakunnan uskonnonopetus oli edelleen vaikeuksissa; uskonnonopetta-

jia oli seurakunnan laajuuteen nähden vähän, ja kaikki halukkaat eivät saaneet opetus-

ta. Ongelma oli erityisesti nähtävillä seurakunnan äärialueilla, jossa opetus jäi usein 

järjestämättä pitkien etäisyyksien vuoksi.255 Tilanteen parantamiseksi eri luokka-asteita 

oli yhdistetty suuremmiksi opetusryhmiksi, jotta kunta olisi velvollinen kustantamaan 

opetuksen.256   

Helpotusta ortodoksien uskonnonopetuksen järjestämiseen toi viimein peruskoulu-

uudistus. Vuonna 1968 annetun lain pohjalta kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu 

yhdistettiin yhdeksänvuotiseksi peruskouluksi. Peruskoulujärjestelmään oli tarkoitus 

siirtyä vaiheittain vuosina 1972–1977.257 Uudistus selkeytti ortodoksisen uskonnon 

opetuksen asemaa. Ortodoksien uskonnonopetuksen ryhmäkoot saatiin pienennettyä 

viiteen oppilaaseen. Tämän lisäksi ortodoksiselle uskonnonopetukselle määriteltiin 

                                                           
252 Raivo 1996, 229; Raninen-Siiskonen 1999, 181.  
253 Vuosikertomukset 1975–1976. OOSA. 
254 Vuosikertomus 1965. OOSA. 
255 Vuosikertomukset 1967–1969. OOSA; Seurakunnan valtuuston ptk. 20.11.1966 § 7 ja 7.5.1967 § 3; 
Seurakunta-neuvoston ptk. 29.5.1968 § 4. GD 1 OOSA. 
256 Vuosikertomukset 1964. OOSA. 
257 Saine 2000, 126. 
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ensikertaa omat tunnustukselliset tavoitteet, jotka kirjattiin vuoden 1970 opetussuun-

nitelmaan.258  

Oulun läänissä peruskouluun siirtymisen suunniteltiin tapahtuvan elokuussa 1974. Ou-

lu olikin ensimmäinen suuri kaupunki, jossa toteutettiin peruskoulu-uudistus.259 Perus-

koulun myötä lähes kaikki oppilaat saatiin ortodoksisen uskonnonopetuksen piiriin. 

Vuonna 1977 Oulun seurakunta arvioi opetuksen järjestyneen alueellaan 90 prosentti-

sesti. Uskonnonopetuksen ulkopuolelle jääneiden määrä laski huomattavasti verrattu-

na jälleenrakennuskauden tilanteeseen. 1970-luvun puoleen väliin mennessä opetuk-

sen ulkopuolelle jääneitä oppilaita oli suunnilleen viisitoista.260 Opetuksen ulkopuolelle 

jääneiden määrä pieneni 1970-luvulla muissakin seurakunnissa. Samalla ortodoksioppi-

laiden määrä oli vähentynyt huomattavasti.261 

Oulun seurakunnan vuosikertomuksissakin oli huomioitu kouluikään tulleiden lasten 

vuosittainen vähentyminen.262 Ortodoksisten oppilaiden vähenemisen taustalla olivat 

ortodoksisen kirkon vaikeudet uskonnonopetuksen järjestelyssä sekä lasten kastami-

nen luterilaisuuteen. Taustalla vaikutti osaltaan ortodoksien heikentynyt identiteet-

ti.263 Ortodoksisella uskontotunnilla käyntiä saatettiin häpeillä: tunnille yritettiin men-

nä muiden huomaamatta kirja selän takana.264 Lopulta osa ortodoksisista oppilaista 

kävi mieluummin luterilaisilla uskonnontunneilla, etteivät joutuneet silmätikuiksi.265 

1970-luvun vuosikertomusten perusteella Oulun seurakunnassakin alkoi olla oppilaita, 

jotka kieltäytyivät omasta uskonnonopetuksestaan.266  

Vastaukseksi oppilaskatoon ortodoksisen uskonnonopetuksen painopisteeksi tuli oppi-

laiden kasvattaminen seurakuntayhteyteen. Keskeistä oli opettaa oppilaita arvosta-

maan omaa uskoaan ja tapojaan. Ortodoksien itsetunnon kohottamista pidettiin kei-

                                                           
258 Saine 2000, 157. 
259 Manninen 1995, 248–250. 
260 Vuosikertomukset 1970–1977. OOSA. 
261 ks. esim. Konttinen 1997, 54; Remes-Ylönen 2008, 61. 
262 Vuosikertomus 1971. OOSA. 
263 Remes-Ylönen 2008, 62; Saine 2000, 136. 
264 E. Hynnisen haastattelu, Oulu 24.9.2014. 
265 Remes-Ylönen 2008, 62. 
266 Vuosikertomukset 1975–1979. OOSA. 
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nona säilyttää ortodoksinen usko. Ortodoksinen uskonnonopetus muodostui näin lute-

rilaista opetusta tunnustuksellisemmaksi.267  

Uskonnonopetuksen lisäksi kerhotoiminta oli edelleen tärkeä kanava, jonka kautta 

ortodoksinuorten itsetuntoa kehitettiin. Oulun seurakunnassa kerhojen asema vahvis-

tui 1960-luvulla ONL:n nuoriso-ohjaajan myötä. Kerhojen ja kerholaisten määrä lähti 

nousuun: vuonna 1964 kerhoja oli yhteensä 9 ja kerholaisia noin 80, kun taas vuosi-

kymmenen lopussa kerhoja oli 18 ja kerholaisia lähes 200.268  

1970-luvulle tultaessa kerhotoiminnassa on nähtävillä selvä muutos. Oulun seurakun-

nan vuosikertomusten mukaan moni kerho oli pysähdyksissä tai lopettamassa nuorten 

vähäisyyden vuoksi. Tilanteen taustalla vaikutti suomalaisten vapaa-ajan ja muun har-

rastustoiminnan lisääntyminen. Seurakuntien opintokerhot eivät enää sellaisenaan 

kiinnostaneet nuorisoa. Opiskelun tilalle kaivattiin vapaamuotoisempia ja toiminnalli-

sempia kerhoja.269 Oulun seurakunta vastasi ilmapiirin muutokseen perustamalla opin-

tokerhojen tilalle erilaisia harrastekerhoja, kuten liikuntakerhon ja teknillisen kerhon. 

Kerhotyötä tehostettiin myös järjestämällä Oulussa apuohjaajien koulutuspäivät. Ker-

hotyö nähtiin seurakunnassa jopa niin tärkeäksi, että nuoriso-ohjaajalle annettiin oh-

jeet käydä kiertelemässä ortodoksien kodeissa esittelemässä kerhotoimintaa.270 

Kerhotoiminnan esteeksi muodostuivat lopulta ONL:n nuoriso-ohjaajan ja seurakunnan 

väliset ongelmat. Seurakunnan opetus- ja nuorisotoimikunnan mukaan tiedonkulku 

seurakunnan ja nuoriso-ohjaajan kanssa oli ollut puutteellista, eikä toimintasuunnitel-

maa kerhotoiminnasta ollut seurakuntaan toimitettu.271 Tämä hankaloitti kerhotyön 

kunnollista organisoimista. Ortodoksisen Nuorten Liitto lopetti lopulta ohjaajien sijoi-

tuksen Ouluun vuonna 1979. Vakituisen nuorisonohjaajan puuttuessa kerhotoimintaa 

oli vaikea ylläpitää, ja kerhojen määrä väheni seurakunnassa.272 

Oulun seurakunnan toiminta oli muutoksen alla 1960–1970-luvuilla. Perinteinen juma-

lanpalveluselämä ei tavoittanut ihmisiä samalla tavalla kuin ennen, mikä näkyi kävijä-

                                                           
267 Saine 2000, 134–135. 
268 Vuosikertomukset 1964–1969. OOSA. 
269 Heinonen 2008, 5; Hynninen 1983, 94. 
270 Vuosikertomukset 1970–1977. OOSA; Opetus- ja nuorisotyötoimikunnan ptk. 4.10.1977 § 9. OOSA. 
271 Opetus- ja nuorisotyötoimikunnan ptk. 3.6.1976 § 4 ja 10.5.1977 § 5. OOSA. 
272 Vuosikertomus 1979. OOSA. 
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määrien laskuna. Sama kehitys oli nähtävillä seurakunnan nuorisotoiminnassa. Vas-

tauksena yhteiskunnalliseen murrokseen seurakunta monipuolisti toimintaansa ja koh-

tasi seurakuntalaiset uudella tavalla. Tiistaiseurat ja kuorot virkistivät omalta osaltaan 

seurakuntaelämää juhlien ja retkien kautta. Yhteenkuuluvuuden lisäksi tiistaiseurat 

vahvistivat seurakuntalaisten perinteen tuntemusta. 
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2.3. Ortodoksisuus tutuksi valtaväestölle    

2.3.1. Epäluuloista perinteiden vahvistamiseen  

 

Sotien jälkeen ortodokseihin kohdistuneet epäluulot ja nimittely jatkuivat pitkälti vielä 

1960-luvulle. Vasta 1970-luvulla asenteissa oli havaittavissa selkeä muutos, ja arvostus 

ortodoksisuutta kohtaan nousi. Ylipäätään koko karjalainen kulttuuriperinne nähtiin 

uudessa arvossa kalevalaisen kansanperinteen kautta. Omien juurien löytymisen myö-

tä karjalaisuutta alettiin vahvistaa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Sa-

malla ortodoksisuus ja karjalaisuus pyrittiin samaistamaan toisiinsa. Tällä tavoin häivy-

tettiin rajaa venäläiseen ortodoksisuuteen.273 

Toisaalta yhtäläisyysmerkkien vetäminen ortodoksisuuden ja karjalaisuuden välille oli 

luontevaa niissä seurakunnissa, jotka olivat enemmistöltään karjalaistaustaisia. Karja-

laisuus oli muovannut ortodoksisuutta samalla tavalla kuin ortodoksisuus karjalaisuut-

ta, ne olivat yhtä ja osa omia juuria.274 Haastattelujen mukaan Oulun seurakunnassakin 

karjalaisuus kuului luonnollisena osana ortodoksisuuteen ja näkyi alkuaikoina voimak-

kaasti.275 ”Karjalan kieli siellä kuului”, kuten Hynninen kuvaili seurakunnan kerhoilto-

ja.276  

Kielen lisäksi karjalaisuus näkyi seurakunnan juhlatilaisuuksissa. Oulun tiistaiseuran 

elvyttämässä praasniekka-juhlassa karjalaisella perinneohjelmalla oli keskeinen sija. 

Päiväjuhlaan kuului karjalaiset kansanlaulut, tanssiesitykset sekä runonlausunta.277 

Myös juhlissa tarjoiltavat karjalaiset leivonnaiset olivat oululaisten suosiossa.278 Praas-

niekan vieton lisäksi taakse jäänyttä Karjalaa palauteltiin mieleen Karjalan valistajien 

päivänä. Juhlassa muisteltiin Karjalassa vaikuttaneita pyhiä ja heidän merkitystään ny-

                                                           
273 Raninen 1995, 319; Kemppainen 2013, 95; Laitila 2005, 122. 
274 Laitila 2005,124; Petsalo 1980, 81. 
275 R. Kiiskisen haastattelu. 22.3.2014 Oulu; M. Patrosen haastattelu. Oulu 11.9.2014; K. Vaskon haastat-
telu, Oulu 11.9.2014. 
276 E. Hynnisen haastattelu. 24.9.2014 Oulu.  
277 ”Praasniekka Oulussa”. AK 30.6.1977; ”Pohjoisen praasniekat”. PS 2.9.1982.  
278 ”Oulun tiistaiseuran arkea ja juhlaa”. AK 5.2.1976. 
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kyihmiselle. Karjalan valistajien juhlasta muodostui vastine evankelisluterilaisen kirkon 

pyhäinpäivälle.279  

Seurakunta piti yhteyttä myös paikallisiin karjalaisseuroihin. Oulun Karjalaisseurasta 

pro gradu -tutkielman tehneen Kemppaisen mukaan Oulun seurakunnan ja Oulun kar-

jalaisseuran välit olivat erityisen läheiset. Seuran jäsenistöstä huomattava osa oli orto-

dokseja ja karjalaisjuhlien yhteydessä järjestettiin molempien kirkkokuntien jumalan-

palvelukset. Myös seurakunta-aktiiveja oli mukana Oulun Karjalaseuran toiminnassa.280 

Oulun seurakunnan lähteiden mukaan yhteydet paikallisiin karjalaseuroihin alkoivat 

tiivistyä 1970-luvulta lähtien. Papisto osallistui karjalaseurojen vuosijuhliin jumalanpal-

velusten toimittajana ja puhujana.281 

Perinnetyön vilkastuessa ortodoksinen kulttuuri alkoi pikkuhiljaa avautua valtaväestöl-

le. Erityisesti ortodoksien ikonitaide, juhla- ja hiljentymisperinne otettiin mielenkiinnol-

la vastaan. Muutos oli huomattava verrattuna edellisen vuosikymmenen ajatteluun. 

Aiemmin vieroksuttu tapakulttuuri nähtiin nyt mystisenä ja eksoottisena. Ortodoksisen 

kulttuurin erityispiirteitä alettiin hyödyntää matkailussa ja ortodoksisista pyhäköistä ja 

luostareista tuli suosittuja matkanähtävyyksiä. 1960-luvun lopulla Uuden Valamon 

luostarissa kävi turisteja jo häiriöksi asti.282 

Uusi ilmapiiri herätti ortodoksisessa kirkossa toiveikkuutta, olihan ortodoksisuus saa-

nut hyväksytyn aseman ja sen perinteitä haluttiin tuntea.283 Piiroisen vuonna 1971 

Luonetjärven varuskunnan hengellisillä päivillä pitämä alustus kertoo paljon uudenlai-

sesta suhtautumista ortodoksisuuteen: 

Nyky-Suomessa on varsin miellyttävää olla ortodoksisen kirkon jäsenenä. 

Tilanne on tässäkin suhteessa erittäin paljon parantunut menneisiin vuo-

sikymmeniin nähden. Ortodoksisen suomalaisen kansallisuutta ei enää 

väärin ymmärretä.--Pilkkapuheita tai väheksymistä toisuskoisten taholta 

                                                           
279 ”Karjalan pyhittäjäisien ja valistajien muistopäivä”, elektr. dokumentti.  
280 Kemppainen 2013, 95, 101–102. 
281 Vuosikertomukset 1968 ja 1976. OOSA. 
282 Laitila 2005, 122; Rytkölä 1988, 109; Raivo 1996, 222–224, 233, 238. 
283 Remes-Ylönen 2008, 63–64. 
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ei enää ilmene. --Ortodoksi ei enää tunne oloaan ahdistavaksi eikä itse-

ään toisen luokan kansalaiseksi --.284  

Piiroisen puheesta saa positiivisen kuvan ortodoksina olemisesta; enää heitä ei vähek-

sytty ja alemmuudentunne oli poissa. Piiroisen puheen myönteisyyttä voidaan osaltaan 

kyseenalaistaa. Toki ennakkoluulot ortodokseja kohtaan olivat hälvenemässä, mutta 

vielä 1970-luvulla ne eivät olleet kokonaan poistuneet. Ihmisten luokitteleminen us-

konnon mukaan oli todellisuutta vielä 1980-luvulla, osittain 1990-luvullakin.285 Patro-

nenkin muistelee kuulleensa ”ryssänkirkko” sanaa vanhojen naisten suusta vielä 1990-

luvun Oulussa.286 Raninen-Siiskosen mukaan karjalaisuuden peittely jatkui osin vielä 

1970-luvulle. Osalle aiempien vuosikymmenien vaikeudet olivat jättäneet elinikäisiä 

traumoja, eikä omaa syntyperää haluttu tuoda myöhemminkään esille.287  

Ortodoksisen tapakulttuurin elvyttäminen oli kuitenkin ortodoksien kannalta merkityk-

sellistä. Paikalliset perinteet toivat vaihtelua seurakunnan elämään ja edistivät orto-

doksien keskinäistä yhteyttä. Se oli myös merkki ortodoksien identiteetin asteittaisesta 

parantumisesta.288 Omien juurien kunnioitus kasvoi sitä mukaan, kun ortodoksista ta-

pakulttuuria uskallettiin tuoda esille. Aina se ei ollut ortodokseille itsestään selvyys, 

kuten Orvokki Ahola muistutti seurakuntalaisia Oulun kirkon nimijuhlan tervehdyspu-

heessa vuonna 1976: 

Paljon ennätti vierähtää aikaa, kun vihdoin viimein heräsimme huomaa-

maan, että on aika ruveta vaalimaan karjalais-ortodoksista hengen kult-

tuuria myöskin Oulun seurakunnassa.289  

 

 

 

                                                           
284 Piiroinen 1978, 149–150. 
285 Kananen 2010, 93. 
286 M. Patrosen haastattelu. Oulu 28.3.2012. 
287 Raninen-Siiskonen 1999, 165. 
288 ”Praasniekka”, elektr. dokumentti. 
289 ”Praasniekkaperinnettä Pohjolassa”. AK 5.7.1976.  
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2.3.2. Ekumenian ensiaskeleet  

 

Ortodoksisen kirkon avautuessa suomalaiseen yhteiskuntaan, vahvistui ekumeeninen 

toiminta evankelisluterilaisen kirkon suuntaan. Tämä oli merkittävä askel kohti kirkko-

jen välistä suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista. Historian saatossa ortodoksisen 

ja luterilaisen kirkon välille oli syntynyt monia vääriä mielikuvia ja kirkkoja oli pidetty 

jopa toistensa vastakohtina. Ortodoksinen kirkko oli nähty vanhoillisena ja taikauskoi-

sena. Ortodoksien mielikuvat luterilaisesta kirkosta rajoittuivat sen rationaalisuteen ja 

askeettisuuteen. Lisääntynyt kanssakäyminen vähensi karkeimpia väärinkäsityksiä ja 

auttoi ymmärtämään kirkkojen erilaisuutta.290 

Kansainvälisellä tasolla kirkkojen maailmanneuvosto tarjosi kirkoille keskustelufooru-

min opin ja käytännön asioista jo vuodesta 1948 lähtien. Suomen evankelisluterilainen 

kirkko osallistui järjestön kokouksiin alusta lähtien, ortodoksit olivat pitkään edustet-

tuina vain Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin välityksellä. Suomen ortodok-

sinen kirkko alkoi osallistua aktiivisemmin maailmanneuvoston kokouksiin vasta 1960-

luvun puolella. Taustalla vaikutti uuden arkkipiispa Paavalin valinta vuonna 1960. Hä-

nen kaudellaan panostettiin kansainvälisiin suhteisiin.291  

1960–1970-luvulla ekumenia toteutui lähinnä vain kansainvälisellä tasolla. 1970-

luvulta lähtien luterilainen kirkko vahvisti suhteitaan Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. 

Suomen ortodoksinen kirkko puolestaan loi aktiivisemmin yhteyksiä muihin ortodoksi-

kirkkoihin. Oppikeskustelut Suomen ortodoksisen kirkon ja evankelisluterilaisen kirkon 

välillä aloitettiin vasta 1980-luvulla.292  

Vaikka ekumenia ei kirkkokunnan tasolla ollut vielä aktiivista, näkyi ekumenia seura-

kuntatasolla. Oulun seurakunnan vuosikertomusten mukaan ekumenia lisääntyi seura-

kunnassa 1960-luvun lopulla.293 Tässä näkyi selkeästi kirkkoherran vaihdos. Piiroisen 

mukaan kirkkoherra Rajamo oli ollut hiljainen uurastaja, joka ei halunnut olla näkyvillä 

                                                           
290 Forsberg 2005, 11–12; Michelsen 2005, 8. 
291 Timiadis 1981, 307; Koukkunen 1892, 150; Pajunen 2009, 34.  
292 Pajunen 2009, 34–36; Metropoliitta Johannes 1982, 168. 
293 Vuosikertomukset 1968–1970. OOSA. 
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enempää kuin mihin kirkkoherran työ vaati.294 Veikko Tajakka puolestaan loi ahkerasti 

suhteita luterilaiseen seurakuntaan. Jo virkaan astumisvuotena 1968 seurakunta järjes-

ti Tuiran evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa Kansankirkkojen juhlan Tuiran evan-

kelisluterilaisessa kirkossa.295  

Jatkossa seurakunnat järjestivät yhteisiä kirkkovaelluksia. Tapahtuma liittyi ekumeeni-

seen rukousviikkoon, jota alettiin viettämään Helsingissä säännöllisesti vuodesta 1964 

lähtien. Perinne levisi sieltä muualle Suomeen saaden omia ilmenemismuotojaan.296  

Oulussa kirkkovaelluksen aikana vierailtiin luterilaisen ja ortodoksisen kirkon lisäksi 

helluntaiseurakunnassa, vapaakirkossa sekä pelastusarmeijan tiloissa. Kaikissa paikois-

sa pidettiin yhteinen rukoushetki.297 Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda eri uskonto-

kuntien traditioita tutuksi sekä vähentää vallinneita ennakkoluuloja.298  

Ekumeenisen rukousviikon lisäksi muiden seurakuntien ekumeenisesta toiminnasta 

löytyy niukasti tietoa ennen 1970-lukua.299 Tästä voi päätellä, että ekumenia oli osit-

tain vieras ajatus vielä 1970-luvulla. Esimerkiksi Kajaanissa kirkkoherra kauhisteli aluksi 

ekumeenista toimintaa ja pelkäsi, ”että nyt ajetaan loputkin ortodoksit luterilaisten ja 

vapaitten suuntien syliin”.300 Kajaanin seurakunnan ensimmäinen ekumeeninen tilai-

suus järjestettiinkin kirkkoherran lupaa kysymättä vuonna 1972.301 Virallisesti ystävä-

seurakuntasuhteita evankelisluterilaisen kirkon kanssa alettiin solmia vuodesta 1973 

lähtien.302 Aamun Koitossa uutisoitiin kuitenkin vielä 1970-luvun lopulla ekumenian 

ongelmista ja toivottiin ekumeenisten yhteyksien vahvistuvan seurakunnissa.303  

Oulussa ekumeniaa toteutettiin varsin ennakkoluulottomasti. Tärkeä edistysaskel seu-

rakuntien välisessä ekumeniassa oli vuonna 1975 aloitetut yhteiset keskustelutilaisuu-

det, jossa oli luterilaisen papin lisäksi edustettuna roomalaiskatolinen pappi.304 Keskus-

                                                           
294 Piiroinen 1991, 108. 
295 Vuosikertomukset 1968. OOSA. 
296 ”Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko - miten tähän on tultu?”, elektr. dokumentti.  
297 R.R, ”Kirkkovaelluksella Oulussa” (art.). AK 25.2.1974.  
298 R. Kiiskisen haastattelu. Oulu 22.3.2014.  
299 Aamun Koitossa ekumeenisista tilaisuuksista löytyi uutisia säännöllisesti 1970-luvulta lähtien.  
300 Hakkarainen 2009, 44. 
301 Hakkarainen 2009, 44. 
302 ”Ystävyysseurakuntasuhteet Turun Martin seurakunnan ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
välille”. AK 25.2.1976. 
303 ”Ekumeenisia kirkkopäiviä toivotaan”. AK 27.2.1977.  
304 Vuosikertomukset 1975–1977. OOSA. 
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telutilaisuuksien tärkeimpänä antina oli ymmärryksen kasvaminen eri kirkkokuntia 

kohtaan. Ekumeniaan ei aina ollut pohjoisessakaan suhtauduttu myönteisesti, vaan 

ekumenian luultiin olleen osa kirkkojen käännytystyötä.305  

Seurakuntalaiset edistivät osaltaan ekumenian toteutumista Oulussa. Seurakunnassa 

solmittiin paljon seka-avioliittoja306, joten kanssakäyminen muiden kuin ortodoksien 

kanssa lisääntyi luonnostaan. Seka-avioliittojen kautta tutustuttiin samalla toisen us-

kontoon. Seurakunnan tiistaiseurat järjestivät myös usein ekumeenisia hartaustilai-

suuksia.307 Seka-avioliitossa elävät puolisot pääsivät näin yhdessä kirkollisiin tilaisuuk-

siin. Seurakuntalaiset edistivät toimillaan käytännön ekumenian toteutumista. Yhteiset 

illanvietot lisäsivät oppikeskusteluja helpommin seurakuntalaisten ruohonjuuritason 

kohtaamista. Suvaitsevaisuus kasvoi, kun tutustuminen toisen kirkon jäseniin tehtiin 

helpoksi. 

1970-luvulle tultaessa asenteet ortodoksisuutta kohtaan olivat muuttuneet myöntei-

simmiksi eivätkä ortodoksit kokeneet enää 1950-luvun kaltaista vieroksuntaa. Omaa 

kulttuuriperinnettä uskallettiin tuoda rohkeasti esille, ja erityisesti karjalaisuus kuului 

ja näkyi Oulun seurakunnan juhlissa. Oulun seurakunnan avoin suhtautuminen ekume-

niaan edisti asenteiden muuttumista. Samalla seurakunta tuli näkyvämmäksi oululai-

sessa yhteiskunnassa.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
305 ”Oululaista ekumeniaa keskustellen”. AK 24.2.1977.  
306 Vuosikertomukset 1963–1977. OOSA. 
307 Vuosikertomukset 1971–1975. OOSA. 
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3. OSANA HIIPPAKUNTAA (1980–1990) 

 

3.1. Oulun seurakunnasta uuden hiippakunnan keskus  

3.1.1. Odottamaton hiippakunta   

 

1970-luvun lopulla Suomen ortodoksisessa kirkossa syntyi vilkas keskustelu kirkon it-

senäistymisestä eli autokefaliasta308 ja kolmannen hiippakunnan perustamisesta. Kol-

mas hiippakunta oli välttämätön autokefalian toteutumiselle, sillä itsenäisessä kirkossa 

piispoja täytyi olla vähintään kolme. Suomen ortodoksisessa kirkossa piispoja oli vain 

kaksi.309 Suunnitelmat olivat merkittäviä Oulun ortodoksisen seurakunnan kannalta, 

sillä Oulusta muodostuisi uuden hiippakunnan keskus.310 

Hiippakunnan perustaminen tapahtui ennennäkemättömän nopeasti. Hiippakuntaa 

alettiin suunnitella syksyllä 1978 ja jo seuraavan vuoden helmikuussa päätös hiippa-

kunnan perustamisesta vahvistettiin ylimääräisessä kirkolliskokouksessa. Oulun hiippa-

kunnan piispaksi nimitettiin Joensuun piispa Leo311 ja virkaanastujaiset pidettiin 

1.1.1980.312 Oulun ortodoksisen hiippakunnan perustamisesta pro gradu-tutkielman 

tehneen Viivi Hirvikosken mukaan hiippakuntahankkeen takana olleet viralliset päätök-

set syntyivät lähes yksimielisesti, vaikka julkisessa keskustelussa hiippakuntaa vastus-

tettiin ja sen tarpeellisuutta jouduttiin perustelemaan.313  

Uuden hiippakunnan nimeksi tuli Oulun hiippakunta ja siihen kuuluivat Lapin, Oulun, 

Kajaanin, Kiuruveden ja Vaasan seurakunnat. Keskuspaikkana Oulu oli luontevin vaih-

toehto, koska se oli läänin pääkaupunki ja yliopistokaupunki. Oulun seurakunta oli jä-

senmäärältään myös suurin. Hiippakunnasta muodostui kohtalaisen pieni, sillä alueella 

asui noin 8 000 ortodoksia.314 Pienuudesta huolimatta hiippakunnan katsottiin antavan 

kirkkokunnalle paremmat toimintaedellytykset piispanistuimen myötä. Autokefaliaa 
                                                           
308 Pappisseminaarin 60-vuotisjuhlien yhteydessä pidetyillä papiston opinto- ja luentopäivillä 25.9.1978 
arkkipiispa Paavali puhui ensikerran Konstantinopolista irrottautumisesta.  
309 Kärkkäinen 1999, 205–206; Hirvikoski 2012, 26, 30–31. 
310 Vuosikertomus 1979. OOSA. 
311 Virkaanastujaisten myötä Metropoliitta Leo.  
312 ”Oulun metropoliittakunta perustettiin. Past. Leo Makkonen Joensuun piispaksi”. AK 23.2.1979; Hir-
vikoski 2012, 128. 
313 Hirvikoski 2012, 45–48, 56. 
314 Helsingin hiippakuntaan kuului reilut 23 000 ortodoksia ja Karjalan hiippakuntaan noin 27 000. 
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enemmän perusteluissa korostuivat alueen seurakuntien tarpeet. Hiippakunnan myötä 

seurakuntien erityistarpeet tulisi paremmin huomioiduiksi. Esimerkiksi työtä Lapin seu-

rakunnan kolttavähemmistön keskuudessa haluttiin tehostaa.315 

Hiippakunnan toivottiin myös edistävän hengellistä valistustyötä hajallaan asuvien or-

todoksien keskuudessa.316 Ainakin Oulun seurakunnalle tällainen lisäresurssi tuli tar-

peeseen. Oulun seurakunnassa sielunhoitotyö oli koettu usein haastavaksi pitkien vä-

limatkojen ja työntekijöiden puutteen vuoksi. Hiippakunnan perustamisen aikaan seu-

rakunnan alueella toimiva matkapapisto oli siirretty jälleen Kemistä pois, mikä vaikeutti 

entisestään hengellistä työtä. Osa seurakunnan alueista jäi liian vähälle huomiolle.317 

Myös Kajaanin seurakunnassa matkapapiston puuttuminen vaikeutti seurakunnan eri 

alueiden tasapuolista sielunhoitoa.318  

Hiippakuntahankkeen kannalta silmiinpistävintä on Oulun seurakunnan lähteiden vai-

keneminen asiasta. Vaikka Oulusta oli tulossa hiippakunnan keskus, mainittiin hiippa-

kunta ensikertaa seurakunnan lähteissä vasta vuonna 1979, jolloin ylimääräinen kirkol-

liskokous oli tehnyt päätöksen hiippakunnan perustamisesta.319 Hiippakunnan perus-

tamista edeltävät valmistelut ja tunnelmat puuttuivat kokonaan. Kenties uuden hiip-

pakunnan perustamisen nopeus vaikutti tilanteeseen, eikä asioita ehditty käsitellä seu-

rakunnissa. Toisaalta hiippakunnan perustaminen oli epävarma aina vuoden 1979 

tammikuulle asti. Tämän lisäksi hiippakuntarajoille ja keskuspaikalle oli muitakin vaih-

toehtoja kuin Oulun, Lapin, Kiuruveden, Vaasan ja Kajaanin alue.320  

On kuitenkin epätodennäköistä, että hiippakuntahanke olisi jäänyt täysin huomioimat-

ta Oulun seurakunnassa. Uusi hiippakunta sai laajasti huomiota lehtien palstoilla, ja 

arkkipiispa Paavali puhui pohjoisen hiippakunnasta jo marraskuussa 1978. Oulu mah-

dollisena hiippakuntakeskuksena puhutti varmasti seurakunnassa. Hirvikosken tekemät 

haastattelut tukevat tätä. Pohjoinen hiippakunta ja hiippakuntakeskus oli nähty arvok-

                                                           
315 Hirvikoski 2012, 57–59.  
316 Hirvikoski 2012, 59.  
317 Seurakunnan valtuuston ptk.24.9.1978 § 6. OOSA. 
318 Rytkölä 1988, 110. 
319 Vuosikertomus 1979. Seurakunta-neuvoston pöytäkirjoissa hiippakunta mainitaan vasta 18.12.1979, 
jolloin piispa Leolle alettiin järjestellä onnitteluja. Seurakunnan seurakunta-neuvoston ptk.18.12.1979 § 
7. GD 1 OOSA.   
320 Hirvikoski 2012, 60–61. 
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kaana tilaisuutena Oulun seurakunnalle ja tilanteen kehittymistä seurattiin mielenkiin-

nolla.321 Myös Oulun maaherran Erkki Haukipuron puheesta saa käsityksen, että hiip-

pakunnan perustaminen oli odotettu tapahtuma.322  

Täysin varauksettomasti uuteen hiippakuntaan ei suhtauduttu, sillä kirkkoherra Tajak-

ka vierasti ajatusta hiippakunnasta.323 Olisi voinut luulla, että Oulun seurakunnan 

muuttuva asema ja näkyvyys olisivat olleet kirkkoherrankin mielestä postiviinen kehi-

tyssuunta. Kirkkoherra Tajakan nimi oli mainittu myös apulaispiispaehdokkaiden jou-

kossa, josta myöhemmin tulisi hiippakuntapiispa.324 Oulun hiippakunta näytti avaavan 

Tajakalle uusia mahdollisuuksia. Toisaalta hiippakunta tiesi uudenlaisia haasteita kirk-

koherran työhön, ja kenties juuri muuttuva työnkuva arvelutti Tajakkaa. Kirkkoherra 

olisi saanut piispan rinnalleen, mikä olisi heikentänyt hänen otettaan seurakunnasta.   

Kirkkoherra Tajakan suhtautuminen ei ollut poikkeuksellinen, jos asiaa vertaa muiden 

kirkkoherrojen mielipiteisiin. Kajaanin kirkkoherra Pentti Hakkarainen piti Kajaanin 

siirtoa Karjalan hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan keinotekoisena. Vaasan ja Kiuru-

veden seurakunnassakin olisi haluttu säilyttää yhteys vanhaan hiippakuntaan. Ajan 

myötä muutosta pidettiin kuitenkin positiivisena. Metropoliitta Leo sai seurakunnat 

puolelleen käytännönläheisellä ja yhteisöllisyyttä korostavalla työllään.325 

 

3.1.2.”Seurakuntalaiva purjehti vajaamiehityksellä, kokemattomat kourat ruorissa” 

 

1970-luvulla seurakunta oli toiminut vajaalla miehityksellä, eikä lisätyövoimaa ollut 

saatu yrityksistä huolimatta. Erityisesti Kemin matkapapiston poistumisen jälkeen seu-

rakunnan pohjoisosiin toivottiin lisää työntekijöitä.326 Myös metropoliitta Leo oli kiin-

nittänyt huomiota seurakuntien työvoiman vähyyteen ja toivoi siihen tulevan muutos-

                                                           
321 Hirvikoski 2012, 86, 91. 
322 E. Haukipuro: ”Hiippakunnalla suuri kulttuuriarvo” (art.). AK 23.1.1980.  
323 Hirvikoski 2012, 91. 
324 Hirvikoski 2012, 115. 
325 Hakkarainen 2009, 23; Hirvikoski 2012, 91–92, 128–129. 
326 Vuosikertomus 1978. OOSA. 
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ta. Metropoliitta kannusti seurakuntia perustamaan erityisesti seurakuntalehtorien 

virkoja.327  

Seurakuntalehtorin viran perustamisen sijaan Oulun seurakunnassa avattiin yhdistetty 

uskonnonopettajan ja nuorisopastorin virka vuonna 1980. Virassa aloitti Timo Soisalo. 

Soisalo kuitenkin irtisanoutui työstään jo vuonna 1981.328 Soisalon lähtöön saattoi vai-

kuttaa seurakunnan kiristynyt työilmapiiri. Vuosien 1980–1981 seurakunnan pöytäkir-

joissa oli useamman kerran merkitty eriäviä mielipiteitä sekä valituksia kokouksissa 

tehdyistä päätöksistä.329 Myös kirkkoherra Tajakan kommenteissa näkyi merkkejä seu-

rakunnan ilmapiirin huonontumisesta, kirkkoherran toivoessa ”yhteisvastuun ja myö-

täelämisen hengen” kasvavan seurakunnassa.330 Seurakunnan sisäiset erimielisyydet 

olivat poikkeuksellisia, sillä yleensä seurakunnassa vallinnutta hyvää yhteishenkeä kii-

teltiin.331 Seurakunnan yleinen ilmapiiri parani vasta 1980-luvun lopulla.332  

Soisalon seuraajaksi valittiin vuoden 1981 lopulla Kuisma Suopela.333 Yhdistetyn us-

konnonopettajan ja nuorisopastorin virka lakkautettiin kuitenkin vuonna 1983 seura-

kunnan saadessa opetusministeriöltä myönteisen päätöksen toisen papin viran perus-

tamisesta. Kuisma Suopela aloitti työnsä seurakunnan toisena pappina vuonna 1984.334  

Vuonna 1983 seurakuntaan saatiin myös toinen kanttori, aiemminkin seurakunnassa 

toiminut Matti Jyrkinen. Toisen papin ja kanttorin vastuulla olivat seurakunnan poh-

joisosat Haukiputaasta eteenpäin.335 

Toisen papin virka saatiin seurakuntaan juuri sopivaan aikaan, sillä kirkkoherra Tajakka 

siirtyi apulaispiispan tehtäviin toukokuussa 1984. Kirkkoherran viranhoito jäi puoleksi 

vuodeksi väliaikaisten järjestelyn varaan, ja vastuu seurakunnasta siirtyi näin Suopelal-

le.336 Uusi kirkkoherra Risto Lintu aloitti seurakunnassa vasta vuonna 1985.337 

                                                           
327 Metropoliitta Leo, ”Yhtenäinen haja-asutusalue” (art.). PS 30.9.1981. 
328 Seurakunta-neuvoston ptk.8.7.1980 § 9 ja 18.10.1981 § 18. GD 1 OOSA. 
329 ks. esim. Seurakunta-neuvoston ptk.11.2.1981 § 8. GD 1 OOSA. 
330 Vuosikertomukset 1981–1983. OOSA.  
331 ks. esim. vuosikertomukset 1973 ja 1979. OOSA.  
332 Vuosikertomus 1988. OOSA.  
333 Seurakunta-neuvoston ptk.14.12.1981 § 9. GD 1 OOSA. 
334 Seurakunta-neuvoston ptk.21.8.1983 § 11 ja 30.1.1984 § 6. GD 1 OOSA. 
335 Seurakunta-neuvoston ptk.21.8.1983 § 11 ja 30.1.1984 § 6. GD 1 OOSA. 
336 Seurakunta-neuvoston ptk.9.6.1984 § 6. GD 1 OOSA; Vuosikertomukset 1984–1985. OOSA.  
337 Vuosikertomus 1985. OOSA. 
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Kauaa Oulun seurakunnassa ei kuitenkaan saatu iloita täysmiehityksestä. Vuosi 1986 

alkoi ilman Kemissä toiminutta kanttoria. Suopela totesi kanttorin lähdön palauttaneen 

seurakunnan pohjoisosa taas normaaliin tilaan.338 Kanttorin puute Oulun seurakunnas-

sa oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Seurakunta jäi pian ilman kirkkoherraakin, sillä 

Risto Lintu siirtyi syyskuussa kirkkoherraksi Tampereelle.339 Lintukin oli kokenut seura-

kunnan työilmapiirin huonona, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa hänen lähtöönsä. Jat-

kuvat valitukset ja epäluottamuslauseet eivät olleet hänestä seurakuntaa rakentavia.340 

Toisaalta Lintu joutui kokemaan vaikean alun Tampereen seurakunnassakin, jossa hä-

nen valinnastaan tehtiin valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Seurakunnassa 

vallinneista ristiriidoista huolimatta Lintu toimi Tampereen kirkkoherrana vuoteen 

2005 asti.341   

Risto Linnun lähdön jälkeen seurakunta jäi jälleen ilman kirkkoherraa, ja Kuisma Suope-

la määrättiin viransijaiseksi vuoden 1987 syyskuuhun asti. Suopela näki seurakunnan 

olevan kokemattomissa käsissä ja toivoi seurakuntaisilta ymmärrystä tilanteeseen.342 

Vastuu koko seurakunnan hoidosta näytti olevan Suopelalle liikaa. Myös kanttori Hyn-

ninen toivoi seurakuntaan lisää työntekijöitä.343 Seurakunta palasi normaaliin tilaan 

uuden kirkkoherran Olavi Matsi myötä 1.11.1987. Samana vuonna seurakuntaan saa-

tiin toinen kanttori Helena Matsi.344   

 

3.1.3. Seurakunnan jäsenkato hiljenee 

 

1980-luvulla ortodoksisen kirkon jäsenmäärän lasku alkoi viimein hidastua. Vuonna 

1980 kirkossa oli 53 813 jäsentä ja vuonna 1990 jäsenmäärä oli 52 627. Ortodoksisen 

kirkon kannalta vuosi 1981 oli merkittävä, sillä ensimmäistä kertaa ortodoksiseen kirk-

koon liityttiin enemmän kuin erottiin. Muutos oli huomattava 1950-luvun tilanteeseen, 

                                                           
338 Vuosikertomus 1986. OOSA. 
339 Vuosikertomukset 1986–1987. OOSA. 
340 Vuosikertomus 1985. OOSA. 
341 P. Valkonen, ”Maailman pisin taksimatka ja muita kokemuksia papin elämästä” (art.). Solea 4/2007. 
342 Vuosikertomukset 1986–1987. OOSA. 
343 Vuosikertomus 1986. OOSA.  
344 Vuosikertomus 1987. OOSA. 
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jolloin lähes 10 % ortodokseista erosi kirkostaan. Ortodoksisen kirkkokunnan jäsen-

määrä kääntyi kuitenkin nousuun vasta vuonna 1990.345  

Jäsenmäärän kehityksen taustalla vaikuttivat ortodoksisen arvostuksen nousu sekä 

seurakuntien tehostunut toiminta, erityisesti uskonnonopetuksen ja nuorisotyön osal-

ta. Jäsenmäärän nostivat myös 1980-luvulta lähtien Suomeen tulleet pakolaiset ja 

maahanmuuttajat. Huomattava osa maahanmuuttajista saapui entisen Neuvostoliiton 

alueelta.346 Oulun seurakunnassa ulkomaalaisten osuus nousi vasta 1990-luvulla.347  

 

 

Lähteet: Vuosikertomukset 1980–1990. OOSA. 

Taulukosta 3 voi todeta, että Oulun seurakunnankin jäsenkato oli hidastumassa. Vuo-

sien 1980–1990 välillä seurakunnan jäsenmäärä laski 2685 hengestä 2355 henkeen. 

Vuonna 1989 seurakunnan väestökehitys oli vuosikymmenen paras, jäsenmäärä oli 

vähentynyt vain kahdeksalla hengellä. Jäsenmäärän vähentymisen taustalla vaikutti 

muun muassa poismuuton hiipuminen.348 1980-luvulla muuttoliike Ouluun oli jälleen 

voimistunut ja väestön kasvu elpyi.349 

                                                           
345 ”Kirkkoon liittyi enemmän kuin siitä erosi”, elektr. dokumentti. 
346 Kärkkäinen 1999, 209–211. 
347 Vuosikertomukset 1970–1995. OOSA. 
348 Vuosikertomukset 1988–1989. OOSA. 
349 Manninen 1995, 30–31. 
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Myös kirkosta eroaminen oli vähentynyt huomattavasti seurakunnassa. Vuonna 1980 

eronneita seurakunnan jäsenistä oli 1,1 % kun taas vuosikymmenen lopussa lukema oli 

laskenut 0,4 prosenttiin. 1980-luvun aikana Oulun seurakunnasta erosi yhteensä 161 

henkeä ja liittyi 101. Vuosina 1981, 1982 ja 1988 Oulun seurakuntaan liittyi enemmän 

jäseniä kuin siitä erosi. Merkittävää oli se, että enemmistö kirkkoon liittyneistä oli ai-

kuisia. Sama kehitys oli nähtävillä koko kirkkokunnassa.  Ortodoksiseen kirkkoon liityt-

tiin nyt tietoisen harkinnan kautta.350  

1980-luku oli suurten muutosten aikaa Oulun seurakunnassa: seurakunnasta tuli hiip-

pakunnan keskus ja välit piispaan tiivistyivät. Seurakunnan henkilöstössä tapahtui 

myös huomattavia muutoksia. Seurakuntaan saatiin kauan odotettu toinen pappi ja 

kanttori. Seurakunnan kiristynyt ilmapiiri vaikeutti kuitenkin virkojen täyttämistä ja 

seurakunnassa toimittiin ajoittain vajaamiehityksellä. Tajakan lähdön jälkeen seura-

kunta toimi myös ilman vakituista kirkkoherraa vuoteen 1987 asti. Seurakunnan jä-

senmäärä ei laskenut entiseen tahtiin vaan se oli menossa kohti positiivista jäsenkehi-

tystä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
350 Kärkkäinen 1999, 209; Pogreboff 2002, 90. 
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3.2. Toiminnan tavoitteena hengellisen elämän kasvu  

3.2.1. ”Vuosi on ollut tapahtumarikas ja työteliäs” 

 

Hiippakunnan perustaminen ja Metropoliitta Leon saaminen Ouluun vaikutti väistä-

mättä Oulun seurakunnan toimintaan. Metropoliitta Leo mielsi työnsä pastoraaliseksi 

ja vieraili usein hiippakuntansa seurakunnissa.351 Tavoitteena hänellä oli hiippakuntan-

sa hengellisen elämän vahvistaminen.352 Kirkkoherra Tajakkakin koki piispan tiiviin yh-

teyden seurakuntaan hyvänä, vaikka oli aluksi vierastanut ajatusta Oulun hiippakun-

nasta. Oulun seurakunta oli hänen mielestään kehittymässä oikeaan suuntaan.353   

Metropoliitta Leon apu osoittautui kallisarvoiseksi seurakunnan jäädessä ilman kirkko-

herraa. Kirkkoherran puuttuminen näkyi väistämättä seurakunnan pohjoisosissa, sillä 

Suopelan piti keskittyä kirkkoherran viransijaisuuteen. Suopela koki viransijaisuuden 

haastavana oman työnsä ohella ja otti Metropoliitta Leon avun mielellään vastaan. 

Metropoliitan avustuksella jumalanpalveluksia toimitettiin useammin Oulun seurakun-

nassa.354 Esimerkiksi pääsiäisen aikaan jumalanpalveluksia toimitettiin normaaliin ta-

paan kaikissa pyhäköissä Metropoliitan toimiessa pappina seurakunnan eteläosissa ja 

Suopelan hoitaessa pohjoisosat.355  

Kirkkoherran puuttumisen lisäksi lisähaastetta Suopelan työhön toivat seurakunnassa 

aloitetut rakennushankkeet. Hiippakunnan perustamisen seurauksena Oulun Pyhän 

Kolminaisuuden kirkko oli muutettu katedraaliksi. Muutoksen myötä katedraalissa aloi-

tettiin korjaus- ja laajennustyöt vuonna 1984.356 Kirkon remontin lisäksi seurakuntaan 

suunniteltiin samanaikaisesti uutta rukoushuonetta Vihantiin sekä kirkkoa Tornioon.357 

Rakennushankkeet jäivät kesken Takajan lähdön jälkeen ja vastuu niiden loppuun vie-

                                                           
351 Hirvikoski 2012, 128; Rytkölä 1988, 110; Metropoliitta Panteleimon 2007, 35. 
352 Metropoliitta Leo, ”Yhtenäinen haja-asutusalue” (art.). PS 30.9.1981. 
353 Tajakka, ”Piispan oltava kiinteässä yhteydessä seurakuntaan” (art.). PS 11.4.1984.  
354 Vuosikertomukset 1979–1985. OOSA. 
355 Vuosikertomukset 1984–1987. OOSA. 
356 Vuosikertomus 1984. OOSA.  
357 Tornion kirkon kohdalla kyseessä oli 1880-luvulla rakennettu sotilaskirkko. Metropoliitta Leo oli esit-

tänyt neuvostolle vuonna 1982 kirkon e ja siirtoa Oulun seurakunnan haltuun. Rakennus oli jäänyt tyhjil-

leen vuonna 1981. Tätä ennen rakennus toimi museona sekä helluntaiseurakunnan rukoushuoneena. 

Seurakunta-neuvoston ptk.24.10.1982 § 11 ja 20. GD 1 OOSA. 
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misestä siirtyi Suopelalle. Vuoden 1986 vuosikertomuksessa Suopela totesi seurakun-

nan jääneen ”pahaan jamaan” kirkkoherran lähdön jälkeen ja rakennustöiden jäädessä 

kesken. Tilanne vaati hänen mielestään työntekijöiltä uudenlaisia ponnistuksia ja seu-

rakuntalaisilta kärsivällisyyttä.358 

Rakennushankkeiden yksi suurimmista ongelmista oli se, ettei niiden vaikutuksia seu-

rakunnan talouteen osattu ennakoida tarpeeksi hyvin. Päällekkäiset rakennushankkeet 

tulivat odotettua kalliimmiksi seurakunnan tarkoista rahoitussuunnitelmista huolimat-

ta. Kirkkoherran lähtö vaikeutti hallinnollisia tehtäviä, joita rakennushankkeet olisivat 

vaatineet. Kustannusarvioita sekoitti myös seurakunnan liiallinen luottamus kirkol-

lishallitukselta ja opetusministeriöltä saataviin avustuksiin. Kun avustuksia ei tullutkaan 

toivotun verran, joutui seurakunta ottamaan pitkiä lainoja.359 Seurakunnan talous oli 

jälleen tiukoilla ja rakentaminen venyi.  

Seurakunnan onneksi seurakuntalaisista löytyi talkoohenkeä, ja rakennushankkeiden 

eteen tehtiin pyyteetöntä työtä. Kaikki rakennushankkeet saivat osakseen runsaasti 

rahalahjoituksia. Vihannin rukoushuoneeseen tarvitut tukit saatiin niin ikään lahjoituk-

sina. Rakennushankkeissa työskenneltiin myös talkoovoimin. Torniossa tehtiin yhteis-

voimin kirvestöitä ja Vihannissa muurattiin kivijalka. Talkootyön ja lahjoitusten turvin 

seurakunnan talousarvio saatiin jälleen tasapainoon.360 Ilman vapaaehtoisten apua 

seurakunta ei olisi selvinnyt yhtä hyvin rakennushankkeistaan. Talkootoiminta kertoo 

myös seurakuntalaisten vahvasta yhteisöllisyydestä.  

Seurakunnan ongelmista huolimatta seurakuntalaisten osallistuminen hengelliseen 

elämään pysyi myös entisellään; jumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 35 henkeä ja 

ehtoolliselle osallistuminen oli kasvussa. Suopelan mukaan erityisesti kemiläiset olivat 

aktiivisia ja osallistuivat jumalanpalveluksiin runsain joukoin. Sen sijaan torniolaisen 

tilanne näytti huolettavan Suopelaa. Hänen mukaansa Tornion seudun ortodoksien 

kärsimä unohdus näkyi seurakuntalaisissa. Torniossa sunnuntailiturgiaan osallistui par-

                                                           
358 Vuosikertomus 1986. OOSA. 
359 Vuosikertomus 1987. OOSA; Seurakunta-neuvoston ptk.24.4.1986 § 65. GD 1 OOSA. 
360 Vuosikertomukset 1985–1986. OOSA; Seurakunnan valtuuston ptk.23.4.1984 § 14. OOSA. 
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haimmillaan 2-5 henkeä. Suopela toivoikin uuden kirkon herättävän uutta kiinnostusta 

seurakuntalaisissa.361  

Suopelan odotuksista huolimatta Tornion kirkon valmistuminen vuonna 1987 ei vielä 

1980-luvun lopulla vahvistanut torniolaisten osallistumista jumalanpalveluksiin: 

Torniossa on eletty entiseen tapaan, hiljaisesti. Kovin pieni on se ahkerien 

seurakuntalaisten joukko, joka elää lähellä kirkkoaan.362 

Sen sijaan uuden kirkkoherran saaminen vuonna 1987 näytti virkistävän seurakuntaa. 

Suopela kuvaili Olavi Matsia nuoreksi ja tarmokkaaksi kirkkoherraksi.363 Hänen myö-

tään seurakunnan yleinen ilmapiiri muuttui jälleen asialliseksi, ja seurakunnan hyvää 

yhteishenkeä kiiteltiin. Kirkkoherran havaintojen mukaan seurakunnan hengellisessä 

elämässä oli tapahtunut myös kasvua. Erityisesti kirkossa kävijöiden määrän lisäänty-

minen ilahdutti kirkkoherraa. Taustalla vaikutti osittain Vihannin rukoushuoneen val-

mistuminen vuonna 1987. Rukoushuone oli ensimmäinen seurakunnan eteläisellä alu-

eella ollut pyhäkkö ja toimi yhdyssiteenä useammalle kunnalle. Vihannin lisäksi Oulai-

sen, Ruukin, Raahen ja Rantsilan ortodoksit hyötyivät rukoushuoneesta.364 

 

3.2.2. Perinnetyö vahvistuu 

 

Oulun seurakunnassa 1980-luku oli tiistaiseuratoiminnan nousukautta. Tiistaiseurojen 

lukumäärä kasvoi ja toiminta laajentui entisestään. Uusia tiistaiseuroja perustettiin 

Raaheen, Vihantiin, Kempeleeseen, Tervolaan ja Kuusamoon. Vuoden 1989 lopulla 

seurakunnassa toimi yhteensä yksitoista tiistaiseuraa.365 Vuosikertomusten perusteella 

uudet tiistaiseurat ryhtyivät innolla työhön ja onnistuivat monipuolistamaan alueensa 

hengellistä elämää. Esimerkiksi Vihannissa tiistaiseura viritti seurakuntalaisten keskuu-

dessa kirkkolaulun harrastuksen. Tiistaiseura oli myös aloitteentekijänä pyhäkön hank-

                                                           
361 Vuosikertomukset 1984–1987. OOSA. 
362 Vuosikertomus 1989. OOSA.  
363 Vuosikertomus 1987. OOSA.  
364 Alueella asui reilu 200 ortodoksia. Vuosikertomukset 1986–1987. OOSA. 
365 Vuosikertomukset 1980–1989. OOSA. 
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kimisesta alueelle. Papisto kiittelikin usein tiistaiseurojen oma-aloitteisuutta ja ahke-

ruutta.366 

Uusien tiistaiseurojen toimintamuodot vaihtelivat paikkakunnasta riippuen. Raahessa 

tiistaiseura näki lapsityön tärkeäksi ja aloitti pyhäkoulun pidon. Kuusamossa tiistaiseu-

ra keskittyi oman pyhäkön saamiseen.367 Kempeleen tiistaiseuran perustajajäsen Anni 

Takkula kertoi Kempeleessä olleen paljon vanhenevaa väestöä, joille Ouluun asti kul-

keminen alkoi olla vaivalloista. Sen pohjalta syntyi ajatus oman tiistaiseuran perusta-

misesta. Tiistaiseuratyön keskiöön tuli näin diakonia, joka huomioi erityisesti vanhene-

van väestön tarpeet.368 Tiistaiseuratyölle ei ollut yhtä määrättyä toimintamallia, vaan 

toiminta lähti liikkeelle paikallisten seurakuntalaisten tarpeista.  

Työmuotojen painotuseroista huolimatta uusienkin tiistaiseurojen toiminta oli poh-

jimmiltaan samankaltaista. Tiistaiseurat järjestivät talkoita, myyjäisiä, erilaisia juhlia ja 

hoitivat alueensa pyhäkköjä.369 Kiinnostus perinnetyötä kohtaan oli myös nousussa 

monessa tiistaiseurassa. Praasniekkoja alettiin järjestää ympäri seurakuntaa. Varsinkin 

Haukiputaan Petrun praasniekka muodostui kävijämäärältään suureksi ja sitä vietettiin 

parhaimmillaan kaksipäiväisenä.370 Praasniekkojen lisäksi perinnekäsityö- ja taidehar-

rastus virisi tiistaiseuroissa.371 Erityisen tärkeäksi nähtiin ikonimaalaus.372  

Sotien jälkeen ikonimaalaustaito oli häviämässä ammattitaitoisten ikonimaalareiden 

puuttuessa. 1960-luvulla kiinnostus perinteen elpymiseen heräsi, ja opetusta alettiin 

antamaan siitä kiinnostuneille.373 Oulun seurakunnassa ikoninmaalauskursseja järjes-

tettiin ensimmäisen kerran 1960-luvun lopulla.374 1980-luvulla oululaiset saivat opetus-

ta arvostetulta ikonimaalarilta Petros Sasakilta, ja ikonimaalaustaito levisi niin Hauki-

putaalle, Muhokselle, Tornioon kuin Raaheen asti. Sasakin oppilaana ollut Raija Savo-

                                                           
366 Vuosikertomukset 1980–1989. OOSA. 
367 Vuosikertomukset 1982–1983. OOSA. 
368 A. Takkulan haastattelu, Kempele 1.9.2014. 
369 Vuosikertomukset 1980–1989. OOSA. 
370 ”Pohjoisen praasniekat”. PS 2.9.1982.  
371 ”Tiistaiseuraväki kokoontui Ouluun”. PS 10.12.1982. 
372 Vuosikertomus 1982. OOSA. 
373 Seppälä 1982, 383.  
374 Vuosikertomus 1968. OOSA. 
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lainen kuvailikin opettajaansa ”taivaan lahjana Oulun ikonimaalareille ja – maalauksel-

le”.375 Ikonimaalauksen elpyminen oli tärkeää perinteen jatkuvuuden kannalta.  

Tiistaiseurojen lisäksi seurakunnan kirkkokuorot elvyttivät vanhoja karjalaisia perintei-

tä. Seurakunnassa aloitti vuonna 1983 murrekuoro, joka opetteli ensisijaisesti raja-

karjalaisia lauluja. Perinteisiä karjalaisia lauluja laulettiin kanttorin toimesta työväen-

opiston laulukurssilla Haukiputaalla. Aiemmin häpeilty murre sai jälleen arvostusta 

osakseen. Murrekuoron lisäksi seurakuntaan perustettiin lapsikuoro ja Muhoksen tsa-

sounakuoro vuonna 1983 sekä hiippakuntakuoro vuonna 1985. Oulun hiippakuntakuo-

ro oli Metropoliitta Leon kokoama kuoro, johon kuului laulajia kaikista viiden seura-

kunnan alueelta. Hänen tavoitteenaan oli nostaa kirkkolaulun tasoa hiippakunnassa.376 

Kiinnostuksen kasvu kirkkolaulua kohtaan oli jo itsessään vanhojen ortodoksisten tradi-

tioiden ylläpitoa. 

Uusien kuorojen myötä kirkkolaulusta tuli entistä näkyvämpi osa seurakunnan toimin-

taa. Jumalanpalvelusten lisäksi kuorot järjestivät konsertteja ja sävelhartauksia ympäri 

seurakuntaa sekä osallistuivat valtakunnallisiin tapahtumiin.377 Hiippakuntakuoro 

edusti ortodoksista kirkkolaulua jopa kansainvälisesti. Vuonna 1987 kuoro vieraili Puo-

lassa kuorofestivaaleilla.378 Kuorojen toiminta tuli tunnetuksi myös radio-ohjelmien 

kautta. Joulun aikaan vuonna 1984 lapsikuoro esitti joululauluja Oulun Kansalaisradios-

sa. Seurakunnan kuorot esiintyivät myös radiojumalanpalveluksissa.379  

Tiistaiseuroista ja kirkkokuoroista oli muodostunut tärkeä osa Oulun seurakunnan toi-

mintaa. Uudet tiistaiseurat vahvistivat paikallista ortodoksisuutta vaalimalla vanhoja 

perinteitä sekä luomalla uusia toimintamuotoja. Ilman tiistaiseurojen oma-

aloitteisuutta seurakunnallinen toiminta olisi monella alueella jäänyt vähäisemmäksi. 

Tiistaiseurat ja kirkkokuorot lisäsivät ortodoksien näkyvyyttä pohjoisessa. Erityisesti 

kirkkokuoron ulospäin suuntautuva toiminta lisäsi Oulun seurakunnan yhteyttä ympä-

röivään yhteiskuntaan.   

                                                           
375 Metropoliitta Panteleimon 2007, 25.  
376 Vuosikertomukset 1983–1985. OOSA. 
377 Vuosikertomukset 1983–1989. OOSA. 
378 Metropoliitta Panteleimon 2007, 24.  
379 Vuosikertomukset 1984–1985. OOSA. 
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3.2.3. Taistelu nuorison vieraantumista vastaan jatkuu 

 

Oulun seurakunnan nuorisotyössä ei ollut nähtävillä samanlaista kasvua kuin tiistaiseu-

ra- ja kuorotoiminnassa. Nuoria oli entistä vaikeampi saada mukaan vapaaehtoiseen 

nuorisotoimintaan, mikä näkyi jälleen kerhotoiminnan hiipumisena. Nuoria kaivattiin 

enemmän myös jumalanpalveluksiin.380 Ylipäätään nuorten puuttuminen seurakuntien 

toiminnasta kosketti koko ortodoksista kirkkokuntaa. Ortodoksiset järjestöt julkaisivat 

1980-luvulla kirjoja ja oppaita, joilla pyrittiin aktivoimaan seurakuntien nuorisotyötä.381 

Ortodoksisten Nuorten Liiton vuoden 1980 opintovihko otti kantaa nuorten kasvatta-

miseen seurakuntayhteyteen.382  

Ortodoksinen Nuorten Liitto näki nuorison hiipuneen kiinnostuksen takana yhteiskun-

nan moniarvoistuminen. Nuorille oli tarjolla niin paljon erilaisia viihdykkeitä ja harras-

tusmahdollisuuksia, ettei kirkon toiminnalla ollut sijaa nuorten elämässä. Myös erilai-

set uskonnolliset liikkeet, kuten helluntailaisuus, kilpailivat nuorten huomiosta.383 Näi-

den lisäksi ongelmana oli se, että nuoret aikuiset mielsivät usein seurakunnan toimin-

nan olleen vain vanhoille ihmisille.384 Ajattelutapa ruokki ikäpolvien välistä kuilua. Nuo-

remman polven puuttuminen seurakunnan toiminnasta näkyi väistämättä jäsenistön 

vanhentumisena.  

Asenteiden muuttamiseksi ortodoksiset järjestöt kannustivat seurakuntia ottamaan 

perhetyön paremmin huomioon. Seurakunnan toimintaan osallistumisesta haluttiin 

tehdä jatkuvaa, joten koko perheen saaminen kirkon yhteyteen oli tärkeää. Vanhem-

pien ollessa mukana toiminnassa kasvoivat samalla lapset kirkon yhteyteen. Lapsiper-

heitä aktivoitiin mukaan seurakunnan toimintaan erilaisten perhetapahtumien, kuten 

                                                           
380 Vuosikertomukset 1978–1983. OOSA. 
381 ”Ortodoksijärjestöt aktivoimaan nuoria perheitä”. PS 28.3.1982. 
382 Piiroinen 1980, 15–20. 
383 Piiroinen 1980, 15–20.  
384 ”Tiistaiseuraväki kokoontui Ouluun”. PS 10.12.1982. 
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perheleirien muodossa.385 Oulun seurakunnassa suunniteltiin päiväkerhotoiminnan 

tehostamista.386 Lapset haluttiin jo leikki-iässä kirkon piiriin.  

Seurakunnan nuorisotyö ei kuitenkaan kehittynyt seurakunnan toivomalla tavalla. Seu-

rakunnan iso ongelma oli edelleen ohjaajien puute. 1980-luvulla seurakunnan kerhotyö 

jäi apuohjaajien tai kanttorin sivutoimiseksi tehtäväksi. Vakituisen nuorisonohjaajan 

puuttuessa nuorisotoimintaa oli vaikea laajentaa, ja kerhojen määrä väheni seurakun-

nassa. Ensimmäisenä nuorisotyön vaikutuspiiristä jäivät pois syrjäisempien ja pienem-

pien paikkakuntien kerhot. Vuonna 1988 seurakunnassa toimi kolme kerhoa.387 Muu-

tos oli suuri verrattuna 1970-lukuun, jolloin seurakunnassa toimi parhaimmillaan tois-

takymmentä kerhoa.   

Työntekijäpula näkyi myös seurakunnan uskonnonopetuksen järjestymisessä. Lisää 

uskonnonopettajia tarvittiin erityisesti seurakunnan pohjoisosiin, kuten Kuusamoon ja 

Taivalkoskelle.388 Vuoden 1985 uusi koululainsäädäntö mutkisti osaltaan uskonnon-

opetuksen järjestelyä. Uudistuksen myötä kunta oli velvollinen kustantamaan opetuk-

sen, mikäli koulussa oli vähintään kolme ortodoksioppilasta. Uskonnonopetuksen pii-

riin saatiin näin uusia kouluja.389 Seurakunnalle uudet koulut tarkoittivat uusien uskon-

nonopettajien palkkaamista. Vuosikertomusten mukaan seurakunnalla oli ongelmia 

löytää opettajia, joille tuntienpito olisi sopinut.390 

Oulun seurakunta yritti parhaansa mukaan huomioida uskonnonopetuksen ulkopuolel-

le jääneitä. Osalle oppilaista lähetettiin oppikirjat itsenäistä opiskelua varten. Kanttori 

Hynninen antoi tarvittaessa jopa korvauksetta kotiopetusta.391 Hynnisen toiminta ker-

too uskonnonopetuksen tärkeydestä. Uskonnonopetus saattoi olla ainoa linkki nuorten 

ja seurakunnan välillä, joten sen toteutumiseksi tehtiin töitä. Uskonnonopetuksella 

                                                           
385 ”Ortodoksijärjestöt aktivoimaan nuoria perheitä”. PS 28.3.1982; ”Järjestöt yhteistyössä perhetoimin-
taan”. PS 8.2.1984.  
386 Vuosikertomukset 1984. OOSA. 
387 Vuosikertomukset 1979–1988. OOSA. 
388 Vuosikertomukset 1978–1981. OOSA. 
389 Saine 2000, 174; Lyhykäinen & Alava 2002, 284.  
390 Vuosikertomus 1986. OOSA. 
391 Vuosikertomukset 1979–1989. OOSA. 
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pyrittiin edelleen kasvattamaan nuoria seurakuntaan. Pelkän teologisen faktan sijaan 

opetus painottui seurakuntaelämään ja aktiiviseen seurakunnan jäsenyyteen.392   

1980-luvulla seurakunnan sielunhoitotyö vaikeutui työntekijöiden puutteen vuoksi. 

Työntekijäpula oli esteenä myös seurakunnan nuorisotoiminnan laajentumiselle. Sa-

malla nuorison vieraantumisesta oli tullut yhä tuntuvampi ongelma. Seurakunnan on-

gelmista huolimatta seurakuntalaiset olivat aktiivisia ja osallistuminen jumalanpalve-

luksiin vahvistui 1980-luvun loppua kohden. Tiistaiseurat ja kirkkokuorot vaikuttivat 

osaltaan tähän kehitykseen monipuolistamalla eri alueiden hengellistä elämää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
392 Saine 2000, 176. 
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3.3. Ortodoksisuus näkyväksi  

3.3.1. Ortodoksisuuden muuttuva identiteetti 

 

Tutkimuskirjallisuuden valossa 1980-luku oli käänteentekevä suhteessa ortodoksisuu-

den kokemiseen ja esilletuomiseen; omaa perinnettä ei tarvinnut enää hävetä. Vuosi-

kymmenten saatossa ortodoksisuus ristinmerkkeineen ja ikoneineen oli tullut tutum-

maksi valtaväestölle ja niiden arvo ymmärrettiin.393 Myös haastatteluissa näkyi muutos 

ortodoksisuuden kokemisesta. 1960-luvulla ja sen jälkeen syntyneiden haastatteluissa 

ei noussut esille ortodoksisuuden häpeilyä tai sen vuoksi koettua syrjintää. Ortodoksi-

suutta pidettiin myönteisenä asiana.394  

Häpeilyn sijaan ortodoksista kulttuuria tuotiin uudella tavalla esille. Oulun seurakun-

nassa järjestettiin entistä enemmän kulttuuritilaisuuksia, kuten seminaareja ja taide-

näyttelyjä, ortodoksisen uskon eri teemoista. Seurakunta osallistui myös valtakunnalli-

siin kulttuuritapahtumiin, kuten Kirkkotaiteen päiville. Tapahtumissa seurakunnalla oli 

mahdollisuus esitellä toimintaansa ja ortodoksista kulttuuria.395 Oulun seurakunta toi 

itseään aktiivisesti esille ja edisti ortodoksisuuden tunnetuksi tulemista Oulun alueella. 

Seurakunta toi ortodoksisuutta näkyvämmäksi myös rakennushankkeittensa kautta. 

Oulun katedraalin kellotornia korotettiin kolme metriä, jotta se erottui paremmin ym-

päröivien kerrostalojen seasta. Tornion kirkon ja Vihannin rukoushuoneen arkkitehtuu-

rissa puolestaan näkyi selkeämmin ortodoksinen perinne. Tornion kirkkoon hankittiin 

kupolit kattoristeineen ja Vihannin rukoushuone rakennettiin karjalaistyyppisesti pyö-

röhirsistä.396 Rakennusten haluttiin selkeästi erottuvan paremmin katuvasta. Ne myös 

tunnistettiin nyt helpommin ortodoksisiksi.  

Toinen muutos ortodoksisuuden kokemisessa oli se, että ortodoksisuus ja karjalaisuus 

alettiin nähdä toisistaan erillisinä. Karjalaisuutta ei tarvittu enää venäläisyyden häivyt-

tämiseen ja suomalaisuuden todisteluun. Ortodoksisuus sai nyt vapaasti rakentaa 

omaa identiteettiään. Suomalaisessa ortodoksisuudessa alettiin korostaa yhä enem-

                                                           
393 Metropoliitta Ambrosius 2003, 181; Laitila 2005, 122. 
394 M. Patrosen haastattelu, 11.9.2014 Oulu; E-K. Parrilan haastattelu, 11.9.2014 Oulu.  
395 Vuosikertomus 1980. OOSA.  
396 Ennätysvilkas rakennuskausi Oulun seurakunnassa”. PS 13.12.1983; ”Kupolit Tornion kirkkoon”. PS. 
4.6.1986. 
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män ortodoksisuuden universaalia luonnetta.397 Oulun seurakunnan papiston haastat-

telujen mukaan karjalaisuus oli painottunut usein seurakunnissa liiaksi, ja osa kuvitteli 

ortodoksisen kirkon olleen pelkästään heitä varten. Ortodoksisuus ei kuitenkaan ollut 

yksinomaan karjalaisia varten, vaan karjalaisuus on vain yksi osa siitä.398  

Ajatus ortodoksisuuden universaalisuudesta oli tärkeää, sillä karjalainen yhtenäiskult-

tuuri oli rikkoutumassa seurakunnissa. Kirkkoon liittyjinä oli entistä enemmän aikuisia, 

joilla ei ollut aikaisempaa kosketusta ortodoksisuuteen.399 Myös monen nuoren yhteys 

karjalaisuuteen oli heikentynyt.400 Ortodoksien muuttuvaan identiteettiin vaikutti osal-

taan kirkon kansainvälistyminen. Yhteydenpito muihin ortodoksisiin kirkkoihin ammen-

si uusia aineksia suomalaiseen perinteeseen. 1980-luvulta lähtien Suomeen tulleet 

pakolaiset ja maahanmuuttajat lisäsivät monikulttuurisuutta seurakunnissa, erityisesti 

Helsingissä, Turussa, Haminassa ja Tampereella.401  

Vaikka karjalaisuutta ei enää korostettu sävytti se vielä luonnollisesti monen seurakun-

nan elämää. Huotarin tutkimusten mukaan vuonna 1971 siirtoväkeä seurakuntien koko 

jäsenmäärästä oli vielä lähes puolet. Oulussa osuus oli 59,4 prosenttia jäsenistöstä.402 

Oletettavasti lukemat eivät 1980-luvulle tultaessa laskeneet radikaalisti ja karjalainen 

perinne säilyi edelleen seurakunnissa. Oulun seurakunnassa tiistaiseurat ja kuorot yllä-

pitivät omalta osaltaan karjalaisuutta. Oulun seurakunnan yhteydet Karjalan liittoon 

olivat myös tiivistyneet. Paikallisten karjalaseurojen vuosijuhlien lisäksi seurakunnasta 

osallistuttiin Karjalan liiton kesäjuhliin, hengellisille päiville sekä karjalaisten järjestä-

miin ekumeenisiin tilaisuuksiin.403   

 

 

                                                           
397 Metropoliitta Ambrosius 2003, 180, 183. 
398 R. Kiiskisen haastattelu, 22.3.2014 Oulu; M. Patrosen haastattelu, 11.9.2014 Oulu; E. Hynnisen haas-
tattelu, Oulu 24.9.2014. 
399 Kärkkäinen 1999, 209; Pogreboff 2002, 90. 
400 Kärkkäinen 1999, 211.  
401 Kärkkäinen 1999, 209–211. 
402 Huotari 1975, 24. 
403 Vuosikertomukset 1980–1989. OOSA. 
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3.3.2. Suuri ristisaatto  

 

Tietoisuus Oulun seurakunnasta ja ortodoksisuudesta vahvistui ekumeenisten yhteyk-

sien kautta. 1970-luvulla aloitettu yhteistyö luterilaisten seurakuntien kanssa tiivistyi 

entisestään 1980-luvun aikana. Ekumeenisia keskustelutilaisuuksia järjestettiin yhä 

useammin ympäri seurakuntaa ja suhteita paikallisiin luterilaisiin kirkkoherroihin vah-

vistettiin. Haukiputaan Petrun praasniekka järjestettiin jopa yhdessä paikallisen evan-

kelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Myös Haukiputaan kunta teki yhteistyötä juhlan 

järjestäjien kanssa.404 Yhteistyöstä luterilaisen seurakunnan kanssa oli tullut osa seura-

kunnan arkea.  

Ekumenian vahvistumisen taustalla oli osittain Metropoliitta Leon toiminta. Metropo-

liitta Leo näki tärkeäksi yhteyden luomisen kristillisiin piireihin sekä maallisen hallitus-

vallan edustajiin niin kunta- kuin läänitasolla.405 Erityisesti yhteistyö Oulun evankelislu-

terilaisen hiippakunnan piispan Olavi Rimpiläisen kanssa osallistui hedelmälliseksi. 

Vuoden 1986 pääsiäisyön jumalanpalvelus muodostui hiippakuntien piispojen ansiosta 

merkittäväksi ekumeeniseksi tapahtumaksi.406 Piispojen johdolla Oulun ortodoksisen 

seurakunnan ja Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan papisto ja seurakuntalaiset osallistui-

vat suureen ristisaattoon.407 Tapahtuma kokosi yhteen yli tuhat ortodoksia ja luterilais-

ta: 

Kulkueessa oli niin paljon kirkkokansaa, että ensimmäisenä edellä kulkeva 

kynttilälyhdyn kantaja oli tulossa jo pääovelle, kun viimeiset saattoon 

osallistujat vasta lähtivät katedraalin ovelta. Metreissä matkaa saatolle 

kertyi noin 400 meriä, joten pitkä oli se palavien kirkkokynttilöiden rivi, 

joka valasi pimeää yötä.408 

                                                           
404 ”Pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen rukoushuoneen historia”, elektr. dokumentti.  
405 Metropoliitta Leo, ”Yhtenäinen haja-asutusalue” (art.). PS 30.9.1982; Hirvikoski 2012, 128. 
406 Vuosikertomus 1986. OOSA. 
407 Kirkkokansan tekemä kulkue, joka lähti liikkeelle Oulun Katedraalista. Kulkue kiersi Heinäpään luteri-
laisen seurakuntakeskuksen ja palasi takaisin katedraalin piha-aukiolle.  
408 ”Suuri ristisaatto Oulussa”. PS 29.4.1986. 
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Paimen Sanomien perusteella ristisaatosta ei puuttunut tunnelmaa ja tapahtuma oli 

onnistunut. Ylipäätään ristisaattoa kuvattiin kokemuksena suurenmoiseksi.409 Monelle 

tapahtuma oli varmasti ainutlaatuinen kokemus, sillä vastaavanlaista ei ollut aiemmin 

nähty Oulun kaupungin kaduilla. Näkyvyys tekikin ristisaatosta merkityksellisen. Suuri 

ristisaatto osoitti, että ortodoksisuutta ei tarvinnut enää piilotella, vaan luterilaiset ja 

ortodoksit saattoivat osallistua yhdessä kirkollisiin tapahtumiin. Kaikkialla ortodoksit 

eivät uskaltautuneet julkisiin ristisaattokulkueisiin. Esimerkiksi Kajaanissa 1970-luvun 

lopulla aloitettuihin kulkueisiin osallistui aluksi vain pieni ekumeeninen ryhmä. Monet 

liturgiassa olleista ortodokseista seurasivat kulkuetta mieluummin kauempaa turvalli-

sen välimatkan päästä.410  

Metropoliitta Leo halusi vahvistaa ortodoksien näkyvyyttä myös Oulun ulkopuolella. 

Vuonna 1987 metropoliitta Leo ja piispa Rimpiläinen järjestivät luterilais-ortodoksisen 

työseminaarin, johon kutsuttiin pappeja molempien hiippakunnista.411 Seminaarissa 

syntyi ajatus hiljaisuuden retriitistä, joka järjestettiin Rokualla vuonna 1989.412 Tapah-

tuman aikana kirkkojen oli tarkoitus oppia tuntemaan paremmin toisensa. Seuraavana 

vuonna tapahtumaan otti osaa Helsingin katolisen hiippakunnan papisto.413 Rooma-

laiskatolinen piispa Paul Verchuren vieraili jatkossa Oulun seurakunnassakin.414 Kirkko-

herra Tajakan aloittama yhteistyö luterilaisen ja roomalaiskatolisen seurakunnan kans-

sa sai jatkoa Metropoliitta Leon työn kautta.  

Ortodoksisuus tuli näkyvämmäksi ja tunnetummaksi Pohjois-Suomessa Metropoliitta 

Leon vuonna 1988 perustaman Oulun hiippakuntasäätiön myötä. Säätiön tarkoitukse-

na oli ”edistää ja tukea ortodoksisen kulttuuriperinteen säilymistä sekä avustaa orto-

doksisen kulttuurin ja teologian opiskelua, tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä Oulun 

ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien alueella”. Erityisesti ortodoksivähemmistö, 

kuten kolttakansan, tukeminen nähtiin tärkeäksi. Säätiön yhteistyökumppaniksi saatiin 

                                                           
409 ”Suuri ristisaatto Oulussa”. PS 29.4.1986. 
410 Hakkarainen 2009, 27. 
411 ”Ekumeeninen paastoseminaari Valamon luostarissa”, elektr. dokumentti. 
412 Vuosikertomus 1989. OOSA. 
413 ”Ekumeeninen paastoseminaari Valamon luostarissa”, elektr. dokumentti. 
414 Vuosikertomukset 1989–1990. OOSA. 
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niin talous- kuin kulttuurielämän edustajia. Säätiön hallintoelimissä olivat mukana 

muun muassa Oulun lääninherra Ahti Pekkala ja taidemuseon johtaja Päivi Kiiski.415  

1980-luku oli ortodoksisuuden esiintulon aikaa. Piilottelun sijaan ortodoksisia tapoja ja 

kulttuuria alettiin arvostaa ja tukea. Tämän lisäksi tietoisuutta ortodoksisuudesta pyrit-

tiin lisäämään. Oulun seurakunnalle tämä tarkoitti seurakunnan avautumista yhä 

enemmän oululaiseen yhteiskuntaan; seurakunta loi uusia kontakteja muihin kristilli-

siin yhteisöihin ja osallistui valtakunnallisiin tapahtumiin. Ortodoksisuuden näkyvyyttä 

Pohjois-Suomessa lisäsi merkittävästi Metropoliitta Leon aktiivinen toiminta. Hänen 

myötään ortodoksista kulttuuria alettiin tukea virallisen säätiön kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
415 Maskonen 2013, 6-7. 
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Loppulause 

 

Oulun ortodoksinen seurakunta perustettiin vuonna 1950 uuden seurakuntajaon myö-

tä. Oulun ortodoksisen seurakunnan toiminta kehittyi ortodoksisessa kirkkokunnassa ja 

yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Sotien jälkeinen aika oli orto-

doksiselle kirkolle jälleenrakentamisen aikaa: uusia kirkkoja ja rukoushuoneita nousi 

ympäri Suomea. Oulun seurakunnankin ensimmäisistä tärkeistä tehtävistä oli hankkia 

jumalanpalvelustilat ja luoda toimivat puitteet seurakuntaelämälle.  

1960-luvulla ortodoksisen kirkon haasteeksi tuli yhteiskunnassa tapahtunut arvomur-

ros ja katse käännettiin seurakuntatyöhön. Aineellisen rakentamisen jälkeen oli aika 

huomio kiinnittää huomio seurakuntalaisten henkiseen hyvinvointiin. Oulun seurakun-

nan toimintaorganisaatiota kehitettiin uusien toimikuntien ja virkojen kautta. Seura-

kunnassa aloitettiin myös diakoniatyö. 1980-luvulla puheet autokefaliasta johtivat Ou-

lun hiippakunnan syntyyn ja Oulun seurakunnasta tuli uuden hiippakunnan keskus. 

Seurakunnan toimintaa kehitettiin jatkossa tiiviissä yhteistyössä piispan kanssa.  

Seurakunnan sielunhoidon järjestäminen osoittautui haastavaksi läpi tutkimusajanjak-

son. Aluksi seurakunnan sielunhoitotyötä vaikeuttivat jumalanpalvelustilojen puuttu-

minen, myöhemmin työntekijöiden puute. Seurakunnan virkoja ei saatu täytettyä, ja 

vastuu sielunhoidosta oli yleensä yhden papin varassa. Ongelmat kärjistyivät erityisesti 

kirkkoherran Tajakan lähdön jälkeen, jolloin seurakunta toimi ajoittain ilman kirkkoher-

raa. Seurakunnan laajuus ja hajanaisuus vaikeuttivat myös sielunhoidon tasapuolista 

toteutumista.  

Vaikeuksista huolimatta seurakunnan hengellinen toiminta pysyi vireänä. Hartaus- ja 

rukoustilaisuudet korvasivat ongelmissa ollutta jumalanpalveluselämää. Erityisesti 

1960-luvun arvomurroksen jälkeen seurakuntalaisten osallistuminen seurakunnan 

muihin tilaisuuksiin kasvoi. Seurakunta kehitti jatkuvasti toimintaansa tarjoten seura-

kuntalaisille erilaista virkistys- ja huvitoimintaa, kuten lähetysiltoja, pyhiinvaellusmat-

koja ja praasniekkajuhlia. 1980-luvulla seurakunnan hengellinen elämä vahvistui uusien 

työntekijöiden ja pyhäkköjen seurauksena. Seurakuntalaisten aktiivisuus osoittautui 
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myös tärkeäksi voimavaraksi seurakunnalle. Talkootyö ja rahakeräykset helpottivat 

seurakunnan toiminnan toteuttamista. 

Tiistaiseuroista muodostui tärkeä kivijalka seurakunnan toiminnalle. Sodan jälkeen 

tiistaiseurat toimivat ortodoksien yhdistäjinä ja tarjosivat hengellistä turvaa hajaan-

nuksen keskellä. Tiistaiseuroista tuli paljon enemmän kuin pelkkiä valistusjärjestöjä. Ne 

täydensivät seurakunnan toimintaa ja jatkoivat usein siitä, mihin seurakunnan papiston 

resurssit loppuivat. Tiistaiseurojen ansiosta ortodoksisuus pysyi elinvoimaisena monel-

la paikkakunnalla. Tiistaiseurat onnistuivat kehittämään toimintaansa, sillä niiden työ 

perustui jäsenten omaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.  Motiivina oli ensisijaisesti rak-

kaus omaan kirkkoon.  

Tiistaiseurojen ohella seurakunnan kuorot monipuolistivat seurakunnan toimintaa. 

Kuorojen ansiosta ortodoksista kirkkomusiikkia kuultiin niin jumalanpalveluksissa kuin 

seurakunnan juhlissa. 1980-luvulla kuorot lisäsivät merkittävästi ortodoksisen kirkko-

laulun näkyvyyttä julkisilla esiintymisillään. Tiistaiseurat ja kuorot elvyttivät monia or-

todoksia perinteitä. Praasniekat, ikonimaalaus ja murrelaulut ylläpitivät ortodoksista 

kulttuuria ja olivat näin tärkeitä ortodoksisuuden säilymisen kannata. Ortodoksisen 

kulttuurin vahvistuminen loi pohjaa ortodoksien identiteetin parantumiselle. Kuorojen 

ja tiistaiseurojen järjestämät tapahtumat lisäsivät myös seurakuntalaisten yhteenkuu-

luvuutta. Ortodokseilla oli mahdollisuus tavata vertaisiaan ja vahvistaa sosiaalisia kon-

taktejaan.   

Seurakunnan nuorisotyö oli jatkuvissa ongelmissa seurakunnan ponnisteluista huoli-

matta. Ortodoksisia nuoria oli vaikea tavoittaa pitkien välimatkojen, kirkkorakennusten 

puutteen ja uskonnonopetuksen ongelmien vuoksi. Kirkko ei ollut enää läsnä nuorten 

elämässä yhtä vahvasti kuin ennen. Huoli nuorista oli jatkuva, ja seurakunta yritti par-

haansa mukaan kasvattaa heitä takaisin seurakunnan yhteyteen. Uskonnonopetuksen 

ollessa vaikeuksissa kerhotyöstä tuli keino vahvistaa nuorten ortodoksisuutta.  

Seurakunnan nuorisotoiminta oli kuitenkin haavoittuvainen. Seurakunnan kanssa nuor-

ten vapaa-ajasta kilpailivat muut harrastoiminnat ja uskonnolliset yhteisöt. Nuoriso-

työn onnistuminen oli usein vain muutaman henkilön varassa. 1960-luku oli kerhotoi-

minnan kulta-aikaa juuri ONL:n nuoriso-ohjaajien ansiosta. Seuraavien vuosikymme-
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nien puute työntekijöistä näkyi kerhotoiminnan hiipumisena. Uusien toimijoiden löy-

tyminen oli seurakunnalle jatkuva haaste uskonnonopetuksenkin saralla. Seurakunnan 

toimintaa alkoi leimata myös jäsenten vanheneminen. Ilman nuoria seurakunnan toi-

minta olisi vaarassa hiipua kokonaan. 

Seurakunnan jäsenistön juuret olivat suurimmaksi osaksi rajantakaisessa Karjalassa. 

Vielä 1970-luvulla yli puolet seurakunnan jäsenistöstä oli siirtoväkeä. Siirtoväen ansios-

ta seurakunnasta muodostui jäsenmäärältään yksi suurimmista seurakunnista. Seura-

kunnalle oli kuitenkin tunnusomaista jäsenmäärän lasku 1950-luvun puolesta välistä 

lähtien. Seurakunnan jäsenmäärä laski kokonaisuudesta vuosien 1950–1990 välillä 

3528 hengestä 2355 henkeen. Oulun seurakunnassa kirkosta eroaminen oli poikkeuk-

sellisen voimakasta. Kirkkorakennusten puute ja vaikeudet sielunhoidossa heikensivät 

yhteyttä seurakuntalaisiin. Sotien jälkeisessä tilanteessa ortodoksisesta identiteetistä 

oli hankala pitää kiinni, ja monelle kirkon vaihto oli helpoin ratkaisu. Jäsenmäärän lasku 

hiljentyi seurakunnassa vasta 1980-luvun lopulla. Taustalla vaikutti osaltaan ortodoksi-

suuden arvostuksen nousu; yhä useampi liittyjistä oli aikuisia. 

Siirtoväen ansiosta karjalaisuus näkyi seurakunnan toiminnassa läpi tutkimusajanjak-

son. Karjalainen kulttuuri oli näkyvässä osassa seurakunnan juhlissa. Erityisesti tiistai-

seurojen elvyttämät praasniekat jatkoivat Karjalassa aloitettua perinnettä. Seurakun-

nalla oli tiiviit välit myös paikallisiin karjalaisjärjestöihin. Karjalaisuus yhdisti uskonnos-

ta huolimatta. Karjalaisjärjestöjen vuosijuhlista ja muista tapahtumista tuli näin tärkei-

tä ekumeenisia tilaisuuksia. Ekumeeniset tilaisuudet edistivät osaltaan ortodoksien 

sopeutumista ympäröivään yhteiskuntaan. 

Sotien jälkeen ortodoksit kohtasivat laajasti ennakkoluuloja ja syrjintää, eikä sopeutu-

minen luterilaiseen ympäristöön ollut täysin vaivatonta. Oulun ortodoksinen seura-

kunnan välit oululaiseen yhteisöön muodostuivat lämpimiksi heti alusta lähtien. Oulun 

kaupunki ja evankelisluterilainen seurakunta auttoivat ortodokseja selviämään jälleen-

rakennuksen keskellä. Monella muulla paikkakunnalla ortodoksit kohtasivat paljon 

enemmän vastustusta. Oulun seurakunta ei kuitenkaan vielä ollut näkyvästi esillä oulu-

laisessa yhteiskunnassa.  Sotien jälkeiselle tilanteelle oli tyypillistä ortodoksien hiljais-

elo ja sopeutuminen vallitsevaan kulttuuriin.  
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Oulun seurakunta alkoi avautua oululaiseen yhteiskuntaan 1970-luvulta lähtien. Kirk-

koherra Tajakka solmi aktiivisesti yhteyksiä paikallisiin evankelisluterilaisiin seurakun-

tiin. Yhteiset kirkkovaellukset olivat tärkeitä ensiaskelia ekumenian tiellä tilanteessa, 

jossa kirkkojen välinen yhteistyö oli vielä monin paikoin tuntematonta. 1980-luvulle 

tultaessa ekumeeniset tilaisuudet olivat jo seurakunnalle arkipäivää.  

Oulun seurakunnan näkyvyys lisääntyi ortodoksisen kulttuurin vaalimisen myötä. Kiin-

nostus ortodoksista kulttuuria kohtaan hälvensi vallinneita epäluuloja ja paransi orto-

doksisuuden arvostusta. 1980-luvulla ortodoksisuutta ei enää häpeilty, vaan sitä halut-

tiin tuoda rohkeasti esille. Muutos näkyi muun muassa kirkkoarkkitehtuurissa; seura-

kunnan uudet pyhäköt haluttiin erottuvan luterilaisessa ympäristössä. Seurakunta teki 

ortodoksisuutta tunnetuksi myös taidenäyttelyiden, seminaarien ja konserttien mer-

keissä. Uuden hiippakunnan myötä seurakunta sai uudenlaista näkyvyyttä. Metropoliit-

ta Leo halusi tehdä ortodoksisuuden tunnetuksi koko Pohjois-Suomessa.  
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Lähde:  Kirkinen & Railas 1982, 224-227. 

  

LIITE 3. 

Ortodoksisen seurakunnan papit ja kanttorit vuosina 1950–1989.  
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