
Iisalmi
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

9. vuosikerta Ortodoksinen seurakuntalehti

Kannen ikonista  s. 3

N:o 4 - syyskuu 2011

MUISTA
SEURAKUNNAN

VALTUUSTO-
VAALIT,

EHDOKAS-
LOMAKE
LÖYTYY

S. 12.

Isä Johannes Parviainen vihki Markus Hännisen ja Lidija Cederström-Hännisen avioliittoon Suonenjoen kirkossa 
30.7.2011. Vihkimistilaisuudesta lisää Rautalammin seurakunnan sivulla eli s. 9. (Kuva: Artturi Hirvonen)



EsipaimenenS o l e a l t a p a l s t a

2

Seurakuntavaalien syksy

N   a   i   s   e   n      p   a   i   k   k   a

Leena Orro

Eläimellistä kesää

Uuden alku

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

Isä Harri Peiponen

Kevään saapumisen airueina kuuluu joutsenten toitotus. Huudon kuulee sisälläkin, 
kun ne lentävät yli matkallaan jonnekin. Välillä muutamat pysähtyvät ruokai-
lemaan läheisellä lammella. Se on vesilintujen pikaruokapaikka.

Lokkien kirkuna tuo mieleen muistot Helsingistä, etelästä ja meren läheisyydestä. 
Siihen aikaan lokit eivät vielä olleet Kauppatorin riesana.  

Pääskysten ääni kirjautuu taivaan suviseen sineen kuin koruommel silkille. Kesä on 
korkeimmillaan läsnä. Toisinaan rantametsiköstä kuuluu liverrystä, jonka eräs ystävä 
tunnisti satakieleksi.

Ympäri vuoden ovat läsnä varpuset ja talitiaiset, harakat ja varikset. Lähipuissa on 
parikin harakanpesää, ja kanta tuntuu kasvavan koko ajan. Naapurissa joku heittelee 
päivittäin isoja leivänpalasia ikkunasta ulos. Ruokinta-aikaa ei voi olla huomaamatta, 
kun linnut kiitävät saaliinjaolle ja sitten rähisevät keskenään palasista.

Olen tottunut siihen, että katolta kuuluu päivittäin kolinaa. Laakea pelti on mieluinen 
laskeutumispaikka ja ränneistä löytyy tutkittavaa. Pihan ruukkuistutukset tosin kiin-
nostavat liikaa, terassilta saa harakoita hätistellä varsinkin kypsyvien kesäkurpitsoiden 
kimpusta. Ensi kesäksi pitää kehitellä harakanpelätin.

Viinimarjojen kypsymisaikaan voi odottaa rätisevien rastaspartioiden tutkimuslento-
ja. Verkot ovat tarpeen pensaiden suojina. Naapurissa majailee toisinaan suomenpysty-
korva, jonka oikea koti on kylillä. Kirkonkylän vilkkaus käy selvästi sen hermoille. 

Tiellä omistajat jaloittelevat koiriaan, kuka kävellen, kuka hiljaa pyöräillen, kuka 
rullaluistimilla liukuen. Matkamuistot jätetään viereiseen ruohikkoon.

Paikalliset kissat päästetään retkilleen illansuussa. Kokemus on osoittanut tavallisen 
etikan olevan hyvää karkotusainetta, jos kissa valitsee huonon paikan tarpeilleen.

Kesäkuussa orava seikkaili terassilla, kiipesi viereiseen vaahteraan. Pari päivää 
myöhemmin se uskaltautui ulkoisella ikkunalaudalla olevien ruukkujen sekaan. Sär-
kyneen sydämen taimi ei onneksi särkynyt.

Siilit ovat käyneet harvinaisiksi. 90-luvun alussa niitä kupsehti täällä joka kesä. 
Kerran terassin suoja-aidan takaa kuului toimekasta tuhinaa: ruokakupilla tungeksi 
jopa neljä otusta, niistä pari poikasta.

Nyt oli kesäkuussa iloinen yllätys, kun lehti- ja oksatunkion luona päivysti iso 
ja pullea siili. Sen jälkeen sitä ei ole näkynyt, mutta toisinaan kuuluu pensaikosta 
lupaavaa rapinaa.

Kesän eläingallerian huipensi teatterikoira. Kesäteatterin katsojalla oli mukanaan 
oma lemmikki. Valkea villakoira istui kiltisti häkissään pienissä vaaleanpunaisissa 
lastenrattaissa. Se oli hiljaa, haukahti vain kerran kuin vastauksena näyttelijän voimal-
liseen repliikkiin. Nyt pääskyset ja lokit ovat lähteneet. Rannasta kantautuu toisinaan 
sorsien narinaa. Kun taivaalta taas kuuluu joutsenten toitotus, on syksyn vuoro ottaa 
näyttämö haltuunsa.

Kirkkovuoden alku 1.9. ei ehkä korostu erityisesti seurakunnallisessa toiminnassa, 
mutta syyskuu herättää seurakunnan toiminnan: mm. kuorot, päiväpiirit, lapsi- ja 
nuorisotoiminta, katekumeeniopetus, tiistaiseurat ja miestenpiirit alkavat. Muu-

toinkin syksy on harrastusten aloittamisen aikaa. Innokkaimmat ilmoittautuvat moniin 
harrastuksiin, mutta usein syksyn pimeys karsii niistä osan pois, ehkä jopa kaikki.  

Kirkkovuoden alun voisi kuitenkin ajatella olevan samanlaista lupausten aikaa 
kuin kalenterivuoden alku: Uuden vuoden perinteen mukaisesti teemme lupauksia 
paremmasta elämästä. Se on oikeastaan hyvä tapa, vaikka monet lupauksista eivät 
ehkä kestäkään kovin pitkään. 

Mutta lupaukset voidaan nähdä myös haluna uudistumiselle, kilvoitukselle, toiveelle 
parantaa asioita, jotka koemme häiritsevinä elämässämme. Kuten vuoden vaihtuminen 
ja odotus paremmasta, voisiko myös kirkkovuoden alku olla sysäyksenä kirkolliseen 
kilvoitukseen? Suuressa paastossa käännämme katseemme itseemme ja lähimmäisi-
imme ja tarkastelemme elämämme suuntaa, mutta kirkkovuoden alku voisi olla uuden 
henkilökohtaisen seurakunnallisen osallistumisen alku. 

Alkava syksy on kiireistä aikaa myös hallinnollisesti. Seurakunnanvaltuuston vaalit 
pidetään marraskuussa. Seurakunnan arjen toiminnan sekä tulevaisuuden suunnittelun 
kannalta on tärkeää, että seurakuntalaiset ehdottavat vaaliin runsaasti ehdokkaita ja 
että mahdollisimman moni käy äänestämässä.  Seurakuntalainen voi vaikuttaa monella 
tapaa. Kirkkoneuvos Risto Ikäheimo Kirkollishallituksesta listaa tärkeimmät:

1. Tärkein asia on käydä säännöllisesti ehtoollisella ja osallistua katumuksen sakra-
menttiin. Tämän jälkeen tulee kaikki muu, esimerkiksi tiistaiseuratoiminta.

2. Seurakuntalaisen tulee olla aktiivinen myös ns. maallisella puolella; niinpä on 
muistettava käydä äänestämässä seurakunnanvaltuustovaaleissa marraskuussa 2011.

3. Seurakuntalainen voi aina vaikuttaa ottamalla esille tärkeinä pitämiään asioita  
seurakunnan työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa.

4. ”Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja 
hallintoa koskevissa asioissa” todetaan kirkkojärjestyksemme 78 §:ssä. Eli hyvä asia 
paperille ja paperi kirkkoherranvirastoon.

Seurakunnassa tapahtuu paljon, ja on omasta aktiivisuudesta kiinni selvittää ja po-
imia mitä kaikkea on tarjolla. Tärkeintä on pyrkiä elämään Jumalan tahdon mukaista 
elämää – ja se on mahdollista vain kirkon ja seurakunnan yhteydessä.

Kirkkovuoden alun tropari ja kontakki ovat samat kuin uuden vuoden päivänä.
Tropari, 2. säv: “Oi kaikkien luotujen Luoja, Sinun, vallassasi ovat aikakaudet ja aika. 

Siunaa, oi Herra, hyvyydelläsi tämänkin vuoden kierto, varjele rauhassa maatamme ja 
kansaamme ja pelasta meidät Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden.”

Kontakki, 2. säv: “Korkeuksissa asuva Kristus Kuningas, kaikkien näkyväisten 
ja näkymättömien Luoja ja Rakentaja. Sinä olet luonut päivän ja yön, aikakaudet ja 
ajan. Siunaa nyt alkavan vuoden kierto ja varjele ja suojaa rauhassa maatamme ja 
kansaamme, oi ylen armollinen.”

Ortoboxi.fi
Uusi kirkkovuosi tuo mukanaan uusia tuulia myös uskonnonopetukseen. 1.9 
avautuu ortodoksinen oppimis- ja ajanvieteympäristö: www.ortoboxi.fi. Se 
tarjoaa tekemistä, oppimista ja ideoita uskontokasvatukseen niin kasva-

tusalalla työskenteleville kuin koteihin. Tekemistä löytyy myös alle koulu-
ikäisille. Sivuston ovat ideoineet ja toteuttaneet kaksi uskonnonopettajaa 

Ulla Puhakka ja Kirsi Vuomajoki. 

Mukavia hetkiä!

Seurakuntien valtuustovaalit 
pidetään marraskuussa 2011. 
Vaaleihin osallistuminen 

niin ehdokkaana kuin äänestäjänäkin on 
osa seurakunnan jäsenyyttä ja yhteistä 
työtämme kirkon hyväksi. 

Vaalit aloitetaan marraskuun ensim-
mäisenä sunnuntaina 6.11. ja päätetään 
viimeistään marraskuun kolmantena 
sunnuntaina.

Valtuusto on seurakunnan ylin päättävä 
elin, jonka tehtäviin kuuluu seurakunnan 
toiminnasta ja taloudesta päättäminen 
ja vastaaminen. Valtuuston jäseniä ovat 
kirkkoherra ja neljäksi kalenterivuodeksi 
valitut jäsenet, jotka valitaan salaisella 
vaalilla.

Vaaleissa voivat äänestää ja asettua 
ehdolle 31.8.2011 seurakunnan jäseneksi 

merkityt ja 18 vuotta täyttäneet täysival-
taiset seurakunnan jäsenet. 

Tarvitsemme vastuullisia ja uskossaan 
vahvoja seurakuntalaisia kantamaan vas-
tuuta kirkon toiminnasta seurakuntatasolla 
luottamushenkilöinä. 

Muistahan siis osallistua seurakun-
tavaaleihin!

Uuden kirkkovuoden alkua siunaten

Arkkipiispa Leo otettiin sydämellisesti vastaan Smedjerydin Pokrovan luostarin pihalla (Kuva: Kaj Appelberg).

Papit aamutöissä siivousfirmassa

Göteborgin seurakunnan papit isä ja 
poika Dragan ja Nemanja Mijail-
ovich ovat töissä siivousfirmalla 

aamuisin kello 6 -9 ja sen jälkeen seur-
akunnassa. Seurakuntalaiset järjestivät 
arkkipiispa Leolle tämän vierailullla upean 
vastaanoton.

Korkeasti Pyhitetty Karjalan ja koko 
Suomen arkkipiispa Leo vieraili Ser-
bian ortodoksisen kirkossa Ruotsissa 5.-
7.6.2011. Arkkipiispa teki vastavierailun 
KP Britannian ja Skandinavian piispan 
Dositejin luokse, joka kävi Suomessa 
suuren paaston alussa.

Ruotsissa asuu noin 25 000 serbialais-
ortodoksia. Serbian ortodoksisella kirkolla 
Ruotsissa on 13 seurakuntaa, joista kolme 
on ruotsinkielistä. Tämän lisäksi on kaksi 
luostaria Smedjerydissä ja Bredaredissa. 
Arkkipiispa Leo on vieraillut useamman 
kerran Serbian ortodoksisessa kirkossa 
Tukholmassa. Tämänkertainen vierailu 
painottui Etelä-Ruotsiin.

Smedjerydin Jumalansynnyttäjän 
Pokrovan luostari sijaitsee pienen järven 
rannalla Laholmin kunnan alueella, noin 
60 kilometrin päässä Helsingborgista 
pohjoiseen. Idyllinen maatila on muutettu 
ortodoksiseksi naisluostariksi.

Sinne on rakennettu pieni kirkko ja 
kellotorni, jonka alempi osa toimii luen-
to- ja kokoustilana, kun taas ylempi osa 
on pyhitetty Johannes Shanghailaiselle ja 

Sanfranciscolaiselle. Luostarin sisäpihaan 
rakennetaan parasta aikaa pientä Jumalan-
synnyttäjän syntymän kirkkoa.

Ensi vuoden alussa Serbiasta saapuu 
kaksi nunnaa, jotka tulevat muodostamaan 
luostarin sisariston kahden serbialaisen 
ja kahden ruotsalaisen noviisien kanssa. 
Piispa Dositej on suunnitellut luostarin 
hiippakuntansa keskukseksi ja omaksi 
asumispaikakseen. Hiipankunnan kanslia 
pysyy kuitenkin Tukholmassa.

Malmön Pyhien Kyrilloksen ja Meto-
dioksen seurakunta on Ruotsin vanhimpia 
perustettu vuonna 1972. Kirkko on hyvin 
kaunis. Sisältä se on freskomaalattu ja 
ulkopuolelta mosaiikein kaunistettu. Seu-
rakunnan kirkkoherra Milan Gardovich on 
hyvin energinen. Hän suunnittelee kirkon 
laajentamista ja näytti siitä arkkipiispa 
Leolle pienoismallin.

Helsingborgin ortodoksinen seurakunta 
on perustettu vuonna 1990.  Pyhä Basileios 
Suuren kirkko on ostettu suomalaiselta 
metodistiseurakunnalta. Kaupan ainoana 
ehtona oli, että rakennus säilyy kirkkona.

Metodistiseurakunta kieltäytyi myy-
mästä kirkkoa muslimeille, jotka halu-
sivat muuttaa sen moskeijaksi. Lattia 
on vaihdettu marmorilattiaksi ja seinät 
freskomaalatut. Arkkipiispa allekirjoitti 
alttarievankeliumin ja osallistui yhteisva-
lokuvaan kirkkoherran Dragan Vuchichin 
perheen kanssa.

Pyhän Kolminaisuuden luostarilla ja 
Boråsin ortodoksisella seurakunnalla on 
pitkä historia. Boråsiin muutti aikoinaan 
varsin paljon Vienan Karjalaisia, jotka 
rakensivat upean puukirkon Bredarediin 
lähellä Boråsia. Tullakseen töihin Volvon 
tehtaalle sinne muutti ihmisiä ympäri 
Suomea 60–70 -luvuilla.

Tehdastöiden loputtua suomalaiset 
lähtivät pois Boråsilta ja Suomalainen 
ortodoksinen seurakunta päätti myydä 
Boråsin kirkon. Päätös oli hyvin vaikea 
ja sen myötä heräsivät keskustelut siitä, 
kenelle kirkko tulisi myydä.

Jumalan tahtona oli että kirkko pysyy 
ortodoksisena pyhäkkönä. Serbialaiset 
ostivat kirkon vuonna 2002 ja muuttivat 
sen luostariksi. Boräsissa on enää yksi 
suomalaisortodoksinen perhe.

Brederedin Pyhän Kolminaisuuden 
luostarin johtaja igumeni Dorotej oli ai-
koinaan talkoolaisena Uudessa Valamossa. 
Hän ehti olemaan seitsemän vuotta Kaonan 
luostarin johtajana Serbiassa ennen kuin 
palasi Ruotsiin. Veljestöön kuuluvat myös 
Heinäveden Valamon entiset kilvoittelijat 
arkkimandriitat Gabriel ja Tihon.

Göteborgin ortodoksinen seurakunta 
on Ruotsin suurempia. Pyhän Stefan 
Dechanilaisen kirkko on ostettu Ruotsin 
kirkolta ja vihitty käyttöön vuonna 2009.

Nemanja Balcin, TM
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Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymän 
juhlaa vietetään torstaina 8. syyskuuta.

Angelokset huipuilla

Torstaina kesäkuun viimeisenä 
päivänä 2011 lähdimme kotoam-
me Pielavedeltä ja Maaningalta 

kuoromme yhdistetylle konsertti- ja 
kesäretkelle 10-hengen seurueena, joista 
angeloksia oli seitsemän, ja loput uskol-
lisia kannattajiamme.

Kaikkien kasvoista näkyi että tätä oli 
odotettu. Kesäillan säveliä  –konserttioh-
jelmisto oli nyt valmiina esitettäväksi. 

Nurmeksessa nousimme Harjukadun 
päälle, josta löytyi ensimmäinen kort-
teerimme. Siinä ei kauaa vitkasteltu, 
tulokahvien jälkeen vain feresit päälle ja 
pihalle ääntä aukomaan, ja menoksi kohti 
Bomban kaunista tsasounaa.

 Astelimme hiljentymisen polkua pit-
kin kaunista Pielisen rantaa, vaikuttavan 
valkoisten ristien muodostaman muisto-
merkin ohi Pyhien Karjalan Valistajien 
pieneen pyhäkköön. Saimme toimittaa 
i  Andrein johdolla Kiitosakatistoksen 
luomakunnalle yhdessä kirkkokansan 
kanssa. Tunnelma oli äärimmäisen 
herkkä.

Varsinainen konserttimme oli seu-
rakuntatalolla. Ohjelmistomme sisältää 
ortodoksista kirkkomusiikkia, kan-
sanlauluja sekä lauluja Karjalasta, osa 
lauletaan karjalan kielellä.

Perjantai oli merkitty ohjelmaamme 
lomapäiväksi, joten innokkaimmat te-
kivät jo aamuvarhain kävelyretken kau-
pungille ja Pielisen aalloilla pulahdettiin 
ennen matkan jatkumista kohti Kolia.

Nunnalahtea ei voinut ohittaa osta-
matta siellä paistettuja karjalanpiirakoita.  
Pielismajat oli seuraava kotimme, ei ihan 
rannassa mutta mukavasti kävelymatkan 
päässä. Sinne suuntasimmekin pian kul-
kumme, ja vesi virkisti helteen keskellä 
sopivasti.

Lomapäivämme kohokohta oli eh-
dottomasti vaellus Kolin huipulle, tosin 
osan matkaa keinuimme pelonsiemen 
vatsanpohjassa maisemahissin penkeillä. 
Kylläpä meitä laulatti kun pääsimme itse 
osaksi mitä kauneinta kansallismaise-
maa, siinä meni kotimaa-aiheiset, kar-
jalasta kertovat, maakuntalaulut ja kan-
sanlaulut suoraan muistista ja sydämestä 
tuulien teille, ja muutamille turisteille, 
jotka jäivät meitä kuuntelemaan.

Mahtavaa oli myös laulaa kiitos tästä 
kaikesta akatistoksen kauneimpien sä-
keitten avulla, nyt oli rukouksella lyhyt 
matka taivahaisen taattomme luo!

Illalla sytytimme leirinuotion ja viih-

Angelos-kuoron Pohjois-Karjalan kiertueeseen kuului muun muassa konsertti Sonkajan Ristin ylentämisen tsanounalla 
Ilomantsissa.

dyimme yhteislaulujen seurassa. Ja niihin 
lauluihin yhtyivät myös ympäristön 
linnut, käkikin kukkui kuin Karjalassa 
kuuluukin.

Lauantaina kohteenamme oli Ilo-
mantsi, tietysti Hermannin vesitornista 
avautuvat näkymät sekä aivan upea Parp-
peinvaara oli nähtävä. Maan parhaiksi 
kehutut vatruskat piti tietysti maistaa, 
ja se maisema, se oli myös maistamisen 
arvoinen, olimmehan keskellä pohjois-
karjalaisia vaaroja.

Anssilan maatilalla oli kodikas Ansa-
lan mummola, johon asetuimme taloksi. 
Iltapäivän harjoitukset laulettiin pirtin 
lämmössä ja helle tuntui vain tiivistyvän 
sekä ulkona että jännityksestä, olihan 
edessä toinen konserttimme Sonkajan 
tsasounassa.

 Pyhän Ristin ylentämiselle pyhitetty 
tsasouna seisoi arvokkaana pienen kylän, 
vaaran kupeessa, kauniissa järvimai-
semassa. Sisällä tsasounassa oli vielä 
miellyttävän viileää kun kuuntelimme 
selostusta kylän ponnisteluista oman 
pyhäkkönsä edestä.

Kirkkoväkeä saapui tasaiseen tahtiin 
ja kiitosakatistoksen aikana ovet oli jo 
avattava, että edes henki kulkisi. Kon-
serttimme sujui leppoisasti vaikkakin 
laulajien ja yleisön hikinorot valuivat 
vuolaina! Yleisö eli laulujemme muka-

na. Tapahtuma päättyi iloiseen tee- ja 
tarinointihetkeen varjoisalla tsasounan 
takapihalla. Olimme kuin vanhoja tut-
tavia. 

Majapaikkaan päästyämme oli ihanaa 
nauttia vielä upeista vaaramaisemista, 
sekä käydä läpi laulujemme tuottamia 
tuntemuksia. Saimme vielä vierailijan-
kin, paikallisen kanttori-Riikan, joka 
keitteli meille kreikkalaista kahvia 
palkaksi siitä että esitimme hänellekin 
muutaman laulumme näytteeksi. Sau-
naillan päätteeksi suunniteltiin jo tulevia 
matkoja, ja aurinko laski pilvien taakse 
käkien kukkuessa vuoronperään.

Pyhäaamuna tuuli raikkaasti kun as-
telimme vielä hiljentymään Ilomantsin 
Profeetta Eliaan kirkkoon ennen koti-
matkan alkua.

Ajatus siitä että pieni on kaunista, ki-
teytyy meihin oikein hyvin.  Kuoromme 
laulut sopivat mainiosti pieneen tilaan 
ja yleisölle, joka on meitä kotoisasti 
lähellä. Tällaiset reissut luovat sitä yh-
teenkuuluvaisuuden tunnetta , joka auttaa 
jaksamaan talven ponnisteluissa kun taas 
ja taas harjoittelemme yhdessä.

Sydämelliset  kiitokset  Eija-kant-
torille ja kuoroseurueelle sekä kaikille 
laulumme ystäville!

Irene Rutonen, pj

Angeloksien Pohjois-Karjalan kiertueen huippukohta oli kipuaminen Kolille. 
Ja huipulla kuorolaisia laulatti.

Jyväskylän nuori kirkkomummo Aino Blom kertoi Ylösnousemuksen 
kirkon kesäkuulumiset.

Reilu 400 henkeä
löysi tiekirkkoon

Jyväskylän Ylösnousemuksen kirkon 
kesä oli neljäs avoimien ovien kesä. 
Myös tänä vuonna vanhan salin puo-
lelle oli aukiolon ajaksi pystytetty 
taidenäyttely.

Tällä kertaa esillä oli kuvataiteilija 
Riikka Juvosen maalauksia teemalla 
”Ilo, kauneus ja toivo”. Viime vuonna 
salissa ei ollut näyttelyä, koska sali oli 
remontissa.

Niin kirkon aukiolosta kuin vanhan 
salin näyttelystäkin alkanee muodostua 
seurakunnassamme uusi perinne.

Kahtena ensimmäisenä vuonna 
kävijöitä riitti kirkossa yli 600 hen-
keä kesää kohden, mutta kolmantena 
vuonna määrässä määrä putosi. Tuol-
loin kävijöiden määrä jäi hieman alle 

kolmensadan. Tänä kesänä kirkkoon 
löysi tiensä hieman useampi, reilu 
400 henkeä.

Erityiseksi ilon aiheeksi muodostui-
vat aukiolohistorian ensimmäiset orto-
doksiryhmät, joita tänä kesänä kävikin 
peräti kolme. Kuopion ja Vesannon 
tiistaiseurojen lisäksi kirkossa vieraili 
myös nuorisoryhmä Konstantinopolis-
ta. Yksittäisistä kävijöistä suurin osa 
oli suomalaisia, mutta jonkin verran 
joukkoon mahtui myös ulkomaalaisia. 
Suurimman ryhmän ulkomaalaisista 
kävijöistä muodostivat jälleen venä-
läiset ja saksalaiset.

Kirkkomummo Aino Blom

Valmiiseen pöytään
Isä Timo Mäkirinta ei ollut Puroniemen perheleirillä ensi kertaa.

PSHV, ONL sekä Rautalammin ja 
Jyväskylän ortodoksiset seurakunnat 
järjestivät perheleirin Puroniemen leiri-
keskuksessa 21-24.7.2011. Mukana oli 
niin ensikertalaisia kuin kokeneitakin 
leirillä kävijöitä.

Ensikertalaisia eivät olleet isä Timo 
Mäkirinta ja kanttori Oili Mäkirinta, 
vaan jo usean leirin kokemuksella. He 
johtivat leiriä yhdessä PSHV:n toimin-
nanjohtajan Eija Räsäsen ja ohjaajien 
Essi Liesman ja Artturi Hirvosen 
kanssa.

Leiriläisinä oli yhteensä 16 aikuista 
ja 22 lasta nauttimassa Puronniemen 
kauniista maisemista. Leirielämään 
kuuluivat luonnollisesti uiminen, nuo-
tioletut, pelit ja leikit sekä leirikirkon 
tunnelmalliset jumalanpalvelukset. 

Yksi päivä vietettiin Konnevedelle 
retkeillen ja tutustuen kotiseutu-

museoon, Konneveden kirkkoon ja 
järvipelastusseuran toimintaan.

Aikuisille oli tarjolla luentoja Rau-
talammin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra isä Johannes Parviaisen 
ja isä Timo Mäkirinnan johdolla. Pu-
ronniemen leirikeskuksen tulevaisuus 
ja kohtalo mietitytti ja herätti paljon 
keskustelua.

Monella aikuisista Puronniemestä 
oli lämpimiä leirimuistoja jo omasta 
nuoruudesta lähtien ja tuntui kovin 
haikealta ajatella ONL:n luopumista 
Puronniemestä. Lapset löysivät pian 
yhteistä puuhaa ja ”takapihan” runsaat 
mustikkamättäät, aikuiset osasivat 
arvostaa valmiiseen ruokapöytään is-
tahtamista.

Piia Martikainen
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Varkauden seurakunta

YHTEYSTIEDOT

Ilmoitus seurakunnanvaltuustovaalista 2011
Varkauden ortodoksisessa seurakunnassa

Vaalin toimittamisen aika: Varkauden ortodoksisen seurakunnan seurakunnan-
valtuuston vaali toimitetaan 6.11.2011. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuus-
toon yhdeksän (9) jäsentä. Seurakunnanvaltuusto on 25.5.2011 päättänyt, että 
seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen: Kahdella Varkauden ortodoksisen seurakunnan 
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. 
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään 
yhdeksän (9) ehdokasta. 
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta 
ja se on vähintään kahden (2) Varkauden ortodoksisen seurakunnan jäsenen 
allekirjoitettava. 
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
osoite: Relanderinkatu 5 Varkaus, viimeistään torstaina 22.9.2011 klo 17 men-
nessä.

Vaalikelpoisuus: Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksi-
sesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaa-
valtainen eikä Varkauden ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdo-
kasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta 
sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä 
ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustau-
lulle viimeistään keskiviikkona 5.10.2011. Lisäksi ilmoitus julkaistaan seurakun-
nan ilmoituslehden Solean numerossa 5/2011.

Varkaus 26.5.2011
Paul Hesse

kirkkoherran tehtävien väliaikainen hoitaja, vaalilautakunnan puheenjohtaja 

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
avoinna ke klo 9-13
Relanderinkatu 5
78200 Varkaus
Puh. 040 502 1838
S-posti: varkaus@ort.fi

Kirkkoherra Bogdan Grosu
Puh. 040 480 3677
S-posti: bogdan.grosu@ort.fi

Kanttori Jouko Parviainen
Puh. 050 305 4501
S-posti: jouko.parviainen@ort.fi

Virkatodistukset., sukuselvitykset
Puh. 0206 100 203
S-posti: keskusrekisteri@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET

NYT EHDOKKAITA

Ehdokaslistojen jättämisaika 
päättyy to 22.9. klo 17, jolloin 
listat on viimeistään jätettävä 
virastoon. Listan voi perustaa 
kaksi seurakunnan jäsentä. 
Listalla voi esittää enintään 
yhdeksän ehdokasta, sama määrä 
kuin valtuutettuja valitaan. 

Valtuuston toimikausi on 2012-
2015. Valtuuston vaali tapahtuu 
sunnuntaina 6. marraskuuta. 
Ehdokasasettelun lomakkeita ja 
muuta vaalitietoa saa virastosta 
sekä seurakunnan kotisivuilta: 
ortvarkaus.net

MUISTA
EHDOKAS-
LOMAKE
SOLEAN

TAKASIVULLA!

Varkauden kirkko, Relanderinkatu 5
Syyskuu      
La 3.9. klo 18 Vigilia                            
Su 4.9. klo 10 Liturgia
Ke 7.9. klo 18 Vigilia. Isä Paul Hesse.
To 8.9. klo 9 Liturgia. Neitseen Marian syntymä. Isä Paul Hesse
La 10.9. klo 18 Ehtoopalvelus
La 17.9. klo 18 Vigilia
Su 18.9. klo 10 Liturgia
Pe 30.9. klo 18 Vigilia
Lokakuu
La 1.10. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 2.10. klo 10 Liturgia
La 8.10. klo 18 Vigilia
Su 9.10. klo 10 Liturgia
La 15.10. klo 18 Vigilia
Su 16.10. klo 10 Liturgia. Uuden kirkkoherran tulojuhla. Arkkipiispa Leo.
La 22.10. klo 18 Vigilia
Marraskuu
La 5.11. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.11. klo 9.30  Liturgia, jonka jälkeen valtuustovaalit.
La 19.11. klo 18 Vigilia
Su 20.11. klo 10 Liturgia
Su 20.11. klo 18 Vigilia
Ma 21.11. klo 9 Liturgia. Neitseen Marian temppeliintuominen.

Savonlinnan kirkko, Erkonkatu  11
Syyskuu
Su 4.9. klo 18 Vigilia
Ma 5.9. klo 8.30 Pieni vedenpyhitys ja Liturgia. Kirkon praasniekka.
Ti 13.9. klo 18 Vigilia
Ke 14.9. klo 9 Liturgia. Ristin ylentäminen.
La 24.9. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 25.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
La 29.10. klo 18 Vigilia
Su 30.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
La 12.11. klo 18 Vigilia
Su 13.11. klo 10 Liturgia
La 26.11. klo 18 Vigilia
Su 27.11. klo 10 Liturgia

Leppävirran rukoushuone, Rinnetie  9
Syyskuu      
Su 11.9. klo 10 Liturgia. Isä Paul Hesse.
Lokakuu     
La 1.10. klo 9 Liturgia. Jumalansynnyttäjän suojelus, pokrova
Su 23.10. klo 10 Liturgia 
Marraskuu
Pe 4.11. klo 18 Vigilia. Toimittaa piispa Arseni. 
La 5.11. klo 9.30 Pieni vedenpyhitys ja Liturgia. Toimittaa piispa Arseni. 
Karjalan valistajien yhteinen muistopäivä. Rukoushuoneen praasniekka ja 
50-vuotisjuhla.

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja seurakunnan 
kotisivuilla: ortvarkaus.net

Rukoushuone ehostuu talkoilla
Leppävirran rukoushuone täyttää tänä 

vuonna 50 vuotta. Rukoushuone 
otettiin käyttöön kesäkuussa 1961. 

Vuosijuhlaa vietetään lauantaina 5.11. 
Karjalan valistajien juhlapyhänä eli ruko-
ushuoneen praasniekkapäivänä. Palveluk-
set toimittaa piispa Arseni.

Kuluneen kesän aikana rukoushuo-
netta on siivottu ja kunnostettu talkoilla. 
Isännöitsijä Marjukka Levy on koonnut 
talkooväen, jonka ytimeen ovat kuuluneet 
Ritva Aihala, Heikki Anteroinen, Sakari 
Majuri ja Aulis Partala.

Suurimman työn talkooväki on tehnyt 
rukoushuoneen ikkunapuitteiden maalauk-
sessa. Rukoushuonetta on siivottu lattiasta 
kellotapuliin. 

Jutun kirjoittamisen aikaan mennessä 
talkoolaisilla on takanaan kymmenisen tal-
koopäivää. Pihamaalle on ilmestynyt uusi 
kukkapenkki. Nurmikoiden leikkuusta 
ovat tänä kesänä huolehtineet ekumeeni-
sessä hengessä luterilaisen seurakunnan 
nuoret puistotyöntekijät. Rukoushuonehan 

sijaitsee aivan luterilaisen hautausmaan 
vieressä ja keskellä rivitaloasutusta Lep-
pävirran kirkonkylässä, vajaa kilometri 
viitostiestä.

Elokuun puolivälissä rukoushuone 
maalattiin sisältä. Maalaustöistä huolehti  
leppävirtalainen rakennusliike Ahti Pursi-
ainen. Muutamia rukoushuoneen ikoneita 
konservoidaan Valamossa. 

Neuvoston asettama remonttitoimikun-
ta pyytää tarjoukset myös Leppävirran 
rukoushuoneesta kuntokartoituksesta. 
Kartoitus tehdään mahdollisiman pian. 

Päättäjillä on iso kysymys pohditta-
vana, mitä rukoushuoneen lattiapäällys-
teelle tehdään. Vuosia sitten tapahtunut 
putkivuoto aiheutti päällysteen osittaista 
kupruilua ja irtoamista.

Koska sähkö on kallistunut, ovat myös 
tsasounan lämmityskulut kohonneet. 

Leppävirran rukoushuoneella järjes-
tetään kuukausittain muutama palvelus, 
lähinnä liturgioita. Leppävirralla asuu 
noin 180 ortodoksia, joka on 15 prosenttia 

seurakunnan väkiluvusta. Jo elokuussa ja 
jatkossakin heitä innostetaan tekstivies-
teillä palveluksiin.

Leppävirta kuuluu Varkauden pääkir-
kon piiriin seurakunnassamme, jossa on 
kuin kaksi kirkkonapaa, Varkaus ja Savon-
linna. Leppävirralta on matkaa Varkauteen 
parikymmentä kilometriä. Oletettavaa on, 
että jos Leppävirran ortodoksit ottavat 
rukoushuoneen yhä enemmän omakseen 
aktiivisuudellaan, sen kehittämistä jat-
ketaan.

Jarmo Ihalainen

Sakari Majuri, Aulis Partala ja Heikki Anteroinen (oik.) ovat saaneet aikaan kaunista jälkeä Leppävirran tsasounalla. (Kuva: 
Jarmo Ihalainen)

Toimintaryhmät

Tiistaiseurat: Varkauden tiistaiseura aloittaa to 8.9. syyskauden toiminnan 
seurakuntasalissa. Siitä lähtien seura kokoontuu keskiviikkoisin klo 13 joka 
toinen viikko. 
Savonlinnan tiistaiseura aloittaa ke 14.9. syyskauden toiminnan seurakuntasa-
lissa. Siitä lähtien seura kokoontuu keskiviikkoisin klo 17 joka toinen viikko.

Kuorot:  Varkauden kuoro aloittaa syyskauden toiminnan ti 30.8. klo 18 seu-
rakuntasalissa ja Savonlinnan kuoro ke 31.8. klo 17 seurakuntasalissa. Kuorot 
ottavat mielellään uusia laulajia. Tiedustelut kanttori Jouko Parviainen puh. 
050 305 4501.

Ortodoksia-kerho: Uusi Ortodoksia-kerho aloittaa ke 21.9. klo 17.30 Var-
kauden ortodoksisessa seurakuntasalissa. Kerho kokoontuu siitä lähtien joka 
toinen keskiviikko. 
Kerhoilta alkaa tarjoilulla, jatkuu alustuksella ja avoimella keskustelulla. 
Kerho on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Tiedustelut 
kirkkoherra Bogdan Grosu puh. 040 480 3677. Tervetuloa!
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Aina ajan tasalla
ortvarkaus.net

Varkauden
uutispalat

Uusi kirkkoherra isä Bogdan Grosu 
aloitti työnsä 1. elokuuta. Hän asuu 
perheineen Rantasalmella, joka 
sijaitsee maantieteellisesti seurakun-
nan keskipisteessä. Isä Bogdania voi 
tavata tietenkin palvelusten yhtey-
dessä, keskiviikkoisin virastossa sekä 
tavoitella puhelimitse 040 480 3677 
tai sähköpostilla bogdan.grosu@ort.
fi. Hänen pääsääntöiset vapaapäivänsä 
ovat maanantai ja tiistai.

Kultaisen iän leiri. Valamossa järjes-
tetään ti-ke 27.-28.9. kultaisen iän leiri. 
Päivien ohjelmassa on mm. tuolijump-
pa, luento Valamon reliikeistä, isä Leo 
Iltolan muistoja pappisseminaarista ja 
Juhani Matsin vetämä laulutunti. 
Leirille voi osallistua ilmoittautumal-
la pikaisesti virastoon puh. 040 502 
1838. Seurakunta korvaa majoitus- ja 
ruokailukulut. 

Emäntä. Neuvosto on nimennyt Or-
vokki Kudjoi seurakunnan emännäksi. 
Hän vastaa yhdessä muiden emäntien 
kanssa eri tilaisuuksien tarjoiluista ja 
Varkauden seurakuntasalin keittiön 
käytöstä siten, että tilaukset kulkevat 
Orvokin kautta. 

Kuntokartoitukset. Neuvosto nimesi 
remonttitoimikunnan (kirkkoherra, 
Juhani Kirjavainen, Antero Kudjoi, 
Marjukka Levy), jonka tehtäväksi 
annettiin kuntokartoituksien suorittami-
nen Varkauden kirkossa ja Leppävirran 
rukoushuoneella ulkopuolisen asian-
tuntijan toimesta. Toimikunta pyytää 
tarjoukset ja valitsee sopivimman sekä 
raportoi toimistaan neuvostolle.

Tmi Ektenia. Neuvosto päätti jatkaa 
toistaiseksi palvelusopimusta Jarmo 
Ihalaisen Tmi Ektenian  kanssa kirkko-
herran pyytämissä hallinto, toimisto- ja 
viestintätehtävissä. Neuvosto valitsi 
Jarmo Ihalaisen myös Solea-lehden 
toimikuntaan kirkkoherran lisäksi.

Tulo- ja lähtöjuhla. Uuden kirkkoher-
ran Bogdan Grosun tulojuhlaa ja en-
tisen kirkkoherran isä Martti Päivisen 
läksiäisiä vietetään su 16.10. Varkau-
den kirkolla. Tapahtumaan saapuu 
arkkipiispa Leo.

Ikonien
MYYNTINÄYTTELY

4.-11.9.2011
KLO 12-17
Ikonistudio
Pirjo Raittila

Warkauden Ruukki
Ahlströminkatu 25

78250 Varkaus
puh. 050 320 2444

Iisalmi
la 20.8. klo 18.00 vigilia
su 21.8. klo 09.00 liturgia,
toim isä Melkisedek
la 3.9. klo 18.00 vigilia
su 4.9. klo 09.00 liturgia
ke 7.9. klo 18.00 vigilia
to 8.9. klo 09.00 liturgia
Jumalanäidin syntymäjuhla
la 10.9. klo 18.00 vigilia
la 17.9. klo 18.00 vigilia
pe 30.9. klo 18.00 vigilia
la 1.10. klo 18.00 vigilia
su 2.10. klo 09.00 liturgia
la 8.10. klo 18.00 vigilia
la 15.10. klo 18.00 vigilia
la 22.10. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti
la 27.8. klo 18.00 vigilia
su 28.8. klo 09.00 liturgia

ti 13.9. klo 18.00 vigilia
ke 14.9. klo 09.00 liturgia,
Herran ristin löytämisen ja
ylentämisen juhla
la 24.9. klo 18.00 vigilia
su 25.9. klo 09.00 liturgia

Alapitkä
la 1.10. klo 09.00 liturgia,
Jumalanäidin suojelusjuhla

Salahmi
su 11.9. klo 09.00 liturgia
su 23.10 klo 09.00 liturgia

Sukeva
su 18.9. klo 09.00 liturgia
su 16.10. klo 09.00 liturgia

Sonkajärvi
su 9.10. klo 09.00 liturgia

JUMALANPALVELUKSET 20.8. – 23.10.2011

Iisalmen tiistaiseura
Syyskauden aloitus ti 13.9. klo 

13 kirkon alasalissa.
Jatkossa kokoonnumme edel-
leen joka toinen tiistai kirkon

alasalissa tai kodeissa.
Seuraavat kerrat 27.9. ja 11.10.

Diakoniatoimikunnan
kokous 23.9. klo 18

Pr. Elian kirkon alasali,
Iisalmi.

Kaikki jäsenet mukaan.
Tervetuloa !

Evakkonaisten syystoiminnan suunnittelua
3.10. klo 12 alkaen

Pr. Elian kirkon alasali, Iisalmi. 
Tulkaapa joukolla keskustelemaan piirien toiminnasta,

myyjäisistä, avustuksista jne.
Tarvitaan myös lehtileikkeiden ja valokuvien järjestäjiä.

Entiset ja uudet jäsenet tervetuloa!

Ortodoksiakerho 
Syksy 2011

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan ortodoksiakerho on suunnattu 
seurakuntalaisille, kirkkoon liittymistä harkitseville sekä kaikille orto-
doksisuudesta kiinnostuneille. Tutustumme ortodoksiseen perinteeseen 
ja kirkon oppiin maanläheisesti lyhyiden alustuksien ja keskustelujen 
kautta teologian maisteri Anna Blinnikan johdolla.

Kerho kokoontuu Iisalmen ortodoksisen seurakunnan kirkon alasalissa 
(Kirkkopuistonkatu 28) kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 
18.00 - n.19.30. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.

Ke 7.9.   Jumalanpalveluskäytännöt ja ortodoksiset tavat
Ke 5.10. Jumalanpalvelukset ja sakramentit
Ke 2.11. Kirkkovuoden juhla- ja paastoajat
Ke 7.12. Aihe tarkentuu myöhemmin

Kerhoon voi tulla oman kiinnostuksen mukaan, joten säännöllinen läsnä-
olo ei ole välttämätöntä. 

Lisätiedot:
Anna Blinnikka
040 5678 720

anna.blinnikka@gmail.com

Evakon pruasniekka aloitettiin Iisalmen torilla, jossa toimitettiin kaikelle 
kansalle aamuhartaus.

Älä haavoita
- älä tuhoa

Valamon luostariin lähetettiin 
vuonna 1780 igumeniksi Nasa-
ri niminen kilvoittelija Sarovin 

luostarista. Hän oli luostarin veljestön 
arvion mukaan ”tyhmeliin”.

Silloinen Novgorodin metropiliitta 
oli kuitenkin sitä mieltä, että hänellä 
on tarpeeksi ”tietoniekkoja” keskuudes-
saan, joten hän mielellään ottaa vastaan 
Sarovin luostarista yhden ” tyhmeli-
inin” Valamoon lähetettäväksi.

Nasari toi Valamon saarelle muas-
saan Sarovin kilvoitusperinteen.

Yksi sen keskeisemmistä kilvoitus-
vaateista on kuuliaisuus. Kuuliaisu-
udesta isä Nasari lausuu luostarin 
igumenin johtajan kohdalla seuraavaa: 
”Raskain kuuliaisuustehtavä on luos-
tarin igumenilla, jonka tulee kantaa 
kaikkien heikkoudet ja olla niin vapaa 
itsekkäästä minästä, ettei hän haavoi-
ta, saati sitten tuhoa heikointakaan 
veljeä”. 

Vaikka tämä kuuliaisuusvaatimus on 
osoitettu luostarin johtajalle, niin sen 
voi hyvin helposti kääntäen osoittaa 
meille kaikille.

Sen voi suoraan osoittaa kirkon 
johdolle, piispoille ja seurakunnissa 
papeille, kanttoreille, toimintapiirien 
vetäjille, nuorisotyön vastaaville.

Mutta sen voi osoittaa myös per-
heeseen -  isälle ja äidille, isävanhem-
mille. 

Kysymys kuuluu – miten minä voin 
vapautua itsekkäästä minästäni, niin 
että vapautuisin vapaaseen suhteeseen 
heitä kohtaan, joiden kanssa elän ja ja 
jaan jokapäiväisen aikana.

Usein on niin, että me tarkastelemme 
tietämättämme toisia ihmisiä, niitä siinä 
lähellä olevia itsekeskeisestä ja sumen-
tuneesta heikosta minästämme käsin.

Sumentunut heikko minämme pro-
jisoituu negatiivisina tunteina lähim-
mäisiämme kohtaan. Minun on vaikea 
nähdä toisissa ihmisissä se hyvä, joka 
heissä on. En kykene iloitsemaan toisen 
onnistumisista, koen ne kilpailuna ja 
häviönä. 

En kykene kannustamaan toisia 
hyvään, pelkään, että he ovat parempia 
kuin minä.  En uskalla rakastaa, pelkään, 
että minua käytetään hyväksi. 

Mieluummin keskityn haavoit-
tamaan, se minua lohduttaa. Haavoit-
tunut ei kilpaile, haavoittunut on rampa 
eikä kykene horjuttamaan minun heik-
koa ihmisyyttäni. Olen sitä mieltä, että 
haavoittunutta voin hallita ja lopuksi 
kukaties tuhota, alemmaksi kauem-
maksi minun ihmisyyteni sairaasta 
kentästä.

Valoisan ja kauniin kesän jälkeen 
toivon mukaan valo on loistanut si-
simpääsi saakka ja tuonut sinne riit-
tävän määrän positiivista energiaa.  
Toivon mukaan sinun ei tarvitse enää 
tuhota tai vahingoittaa. 

Jumalan positiivinen energia tekee 
sinusta epäitsekkään kannustajan, 
kohottajan, hyvän sanan sanojan. 
Tekee sinusta isossa tai pienessä viit-
eyhteisössäsi Sarovin luostarin kans-
sakulkevan igumenin.

 isä Elias

Seurakunnan kristinoppi-
koululeiri pidettiin Suke-

van Hirsikankaalla. 
Kristinoppikoululeirin 

edistyessä leiritunnelma 
vapautui.

IISALMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2011

Vaalin toimittamisen aika
Iisalmen  ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 

6.-7.11.2011. Vaalissa valitaan valtuustoon yhdeksän(9)  jäsentä.
Seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, osoite Kirk-

kopuistonkatu 28, Iisalmi 19.-26.9.2011 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeu-
tettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 
keskiviikkona 28.9.2011 klo 15.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioi-

keutettujen luettelon kokouksessaan 29.9.2011 klo 16.00. 

18.08.2011
Elias Huurinainen, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Aamuhartauden jälkeen 
isä Elias Hannelen ja 
Laurin avustamana pyhitti 
torin myyntipaikat, myyjät 
ja myytävät tuotteet.
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Kuopion seurakunta

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

isä Timo Honkaselkä

Kesä alkaa kääntyä kohti syksyä, 
joka tarkoittaa sitä, että eri kerhot 
ja toimintapiirit ovat aloittaneet 

tai aloittamassa toimintansa. Myös uusi 
kirkkovuosi vaihtuu syyskuun alussa ja 
alkaa jälleen uusi vuoden kierto. 

Tänä syksynä seurakunnassa järjeste-
tään neljän vuoden välein olevat seura-
kunnanvaltuuston vaalit. Valtuusto, johon 
kuuluu 15 jäsentä, valitaan toimikaudeksi 
2012-2015.

Seurakunnan toiminta perustuu siihen, 

että löytyy erilaista osaamista ja näkemystä 
omaavia ihmisiä, jotka ovat valmiita teke-
mään työtä seurakunnan hyväksi.

Valtuusto on seurakunnankokouksen 
jälkeen ylin päätöksiä tekevä elin seura-
kunnassa, joka hyväksyy muun muassa 
talousarvion ja toimintasuunnitelman, va-
litsee seurakunnanneuvoston ja keskeiset 
toimikunnat.

Toivottavasti ehdokkaita näihinkin 
vaaleihin löytyy eri puolilta seurakuntaa, 
jotta koko yhdeksän kunnan alueella toi-

miva seurakunta tulisi mahdollisimman 
hyvin edustetuksi. Seurakunta on yhtenä 
vaalialueena, joten kaikki ehdokkaat ovat 
äänimäärän suhteen ”samalla viivalla”.

Seurakunnan pappien vapaapäiväjär-
jestelyt muuttuvat. Jatkossa kaikki kolme 
pappia pitävät vapaapäivänsä maanantaina 
ja tiistaina. Ratkaisuun päädyttiin, että 
saadaan aina kanttori-pappi parivaljakko 
käyttöön keskiviikosta sunnuntaihin. 
Joku papeista on kuitenkin ”päivystys-
vuorossa” myös maanantaina ja tiistaina, 

joten kiireellisissä tapauksissa pappiin saa 
yhteyden.

Seurakuntasihteeri Kirsi Haarala aloitti 
toimessaan elokuun alussa. Kirsi on kui-
tenkin ehtinyt ”harjoitella” tehtäviä jo huh-
tikuusta lähtien ensin yhdessä eläkkeelle 
jääneen Anna-Liisa Vainiomäen kanssa ja 
sen jälkeen kesäloman sijaisena. 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 
Syksyn aikana valmistuu toimintasuunni-
telma vuosiksi 2012-2014. Suunnitelmien 
toteuttamiseksi tarvitaan tekijöitä.

Seurakunnassa on varmasti paljon käyt-
tämätöntä voimavaraa, jolle on löydettävä 
toimivia kanavia, sillä jaettuna se pääsee 
rikastuttamaan sekä antajaa että saajaa. 
Tervetuloa mukaan!

Kuulutus Kuopion ortodoksisen seurakunnan vaalialueista
ja valtuuston jäsenten lukumäärästä

sekä ehdokasasettelusta

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 
5.5.2011 yksimielisesti päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen 
valtuuston jäsenten vaalissa. Laki  ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 54 §.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon vuosiksi 2012-
2015 valitaan 15 eniten ääniä saanutta henkilöä. Ortodoksisen kirkon  kirkko-
järjestys  (174/2007)  81 §.

Ehdokasasettelu
Kahdella Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on 
oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti, ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään 
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuuston jäseniä. 
Laki ortodoksisesta kirkosta  (985/2006) 54 §.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja 
se on vähintään kahden (2) äänioikeutetun Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
jäsenen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio viimeistään torstaina 22.09.2011 kanslian 
aukioloaikana klo 12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaaval-
tainen.
Vaalikelpoisia seurakunnanvaltuuston luottamustoimeen eivät kuitenkaan ole  
kyseisen seurakunnan päätoimiset työntekijät. Laki ortodoksisesta kirkosta 
(985/2006) 49 §.

Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon  sekä 
ilmoituksen äänestyspaikoista, äänestysajoista, vaalitavasta ja siitä milloin 
vaalin tulos julkaistaan ja asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 
viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista ja ilmoitetaan lisäksi 
Solea lehdessä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §. 

Kuopiossa 19.05.2011
Timo Honkaselkä, khra.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

K U U L U T U S

Ehdotus Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi 
valtuuston jäsenten vaalia varten on seurakunnan jäsenten nähtävissä kirkko-
herranvirastossa, Snellmaninkatu 8, Kuopio, viraston aukioloaikoina  19.-
26.9.2011 välisenä aikana.
Äänioikeutettujen luetteloon merkitään henkilö joka on merkitty seurakunnan 
jäseneksi 31.08.2011 ja täyttää 18 vuotta viimeistään ensimmäisen vaalipäivänä 
eli 6.11.2011. Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 48 §.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi 
esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. 
Korjausvaatimusta ei voi perustaa seurakunnan jäsenyydessä 31.8.2011 jälkeen 
tapahtuneisiin muutoksiin.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti 
kirkkoherranvirastoon viimeistään äänioikeutettujen luettelon nähtävilläpito-
ajan päättymisen jälkeisenä toisena arkipäivänä kirkkoherranviraston aukiolo-
aikana  28.9.2011 klo 12.00 mennessä.

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettujen luettelon 29.9.2011 
klo 15.30.
Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kir-
kollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaisesti. 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys  (174/2007) 73 §.

Kuopiossa 19.05. 2011.
Timo Honkaselkä, khra.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

Yhdessä suru helpompi kantaa
ja ilokin on moninkertainen

Kirkkovuoden alku tuo mukanaan muuta-
mia uudistuksia, joista on syytä tiedottaa 
koko seurakunnalle. Isä Timo Ensim-
mäinen mainitsi jo papiston vapaa- ja 
päivystysaikojen muutoksesta, jolla 
pyritään parantamaan reuna-alueiden 
palveluita. 

Muutos antaa myös mahdollisuuden 
kolmen vuosittaisen vapaan viikonlopun 
järjestämiseen seurakunnan papeille ja 
kanttoreille.

Aloite on lähtöisin hiippakunnan ta-
holta, mutta olemme ottaneet sen ilolla 
vastaan. Hengellisen työn tekijät ovat 
perheellisiä ja perheetkin on syytä ottaa 
huomioon työ- ja vapaa-aikoja suunnitel-
taessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että maakunnissa toimitetaan toisinaan 
lauantailiturgioita. 

Toinen muutos koskee slaavinkielisiä 
liturgioita. Tähän saakka Kuopion kate-

draalissa on toimitettu kerran kuukaudessa 
kirkkoslaavinkielinen liturgia ja ehtoo-
palvelus. Syyskuusta alkaen nämä ”omat” 
palvelukset loppuvat, mutta niiden sijaan 
toimitetaan kuukausittain vigilia ja liturgia 
kaksikielisenä.

Nämä suomi-slaavi – palvelukset 
toimitetaan katedraalissa kuukauden 
viimeisenä viikonloppuna. Muutoksen 
tarkoituksena on parantaa maahanmuut-
tajien kotoutumista seurakuntaelämään 
ja edesauttaa kulttuurien hedelmällistä 
yhteistyötä.

Me olemme yksi kirkko. Miksi siis 
eläisimme erillämme? Kaksikielisten 
viikonloppujen yhteyteen on tarkoitus 
järjestää venäjänkielisiä opetuspäiviä, 
joita vetää Pietarista tuttu isä Kirill. Isä 
Kirill tulee vierailemaan Kuopiossa joka 
toinen kuukausi.

Kaksikielisiä palveluksia varten pe-

rustetaan oma kuoronsa, jota johtaa kantto-
ri Sofia. Sohvi myös pitää harjoitukset tälle 
kuorolle. Jos olet kiinnostunut laulamaan 
tässä kuorossa, niin ota yhteyttä Sofiaan 
sofia.laukkanen@ort.fi

Katekumeenikerho jatkaa toimintaansa 
Kuopiossa. Kerho on siirretty keskiviik-
koon ja kokoontumiset alkavat katedraalin 
ehtoopalveluksella. Kerhon aikataulu 
ja ohjelma löytyy tästä lehdestä. Tänä 
vuonna vedämme kerhoa vuoroviikoin 
yhdessä isä Harri Peiposen kanssa. 

Muistattehan, että me olemme täällä 
teitä varten. Jos kysyttävää ilmaantuu, 
niin ottakaa rohkeasti yhteyttä. Yhdessä 
suru on helpompi kantaa ja ilokin on 
moninkertainen! Hyvää kirkkovuoden 
alkua teille kaikille!

i Timo Hirvonen

Tuusniemellä kaksoisjuhla
Tuusniemellä vietettiin 28.-29.6. kak-
soisjuhlaa, kun temppelin vihkimisestä 
tuli kuluneeksi 50 vuotta ja samalla 
juhlittiin ap. Pietarin ja Paavalin kirkon 
praasniekkaa.  Vigilian ja liturgian toimitti 
Joensuun piispa Arseni. Hän myös piti 
juhlapuheen päiväjuhlassa. Päiväjuhla 
pidettiin luterilaisella seurakuntatalolla.

Tuusniemen ortodoksinen kirkko ja 
vieressä oleva pieni luonnonmukainen 
hautausmaa sijaitsevat vajaan kilometrin 
päässä ydinkeskustasta kauniilla paikalla 
mäen päällä.

Temppelin vihki arkkipiispa Paavali 
elokuussa 1961 rukoushuoneeksi.  Se 
muutettiin 1992 peruskorjauksen yh-
teydessä kirkoksi. Kirkoksi sen vihki 
arkkipiispa Johannes vuonna 1993. 
Kirkkorakennuksen on suunnitellut ark-
kitehti Ilmari Ahonen ja peruskorjauksen 
insinööri isä Leo Tuutti. Nykyiset ikonit 
on maalannut Margit Lintu.

Juhlaliturgiassa ja päiväjuhlassa oli 

runsaasti kirkkokansaa, joka sai nauttia 
paitsi hengen ravintoa myös maukkaan 
aterian ja täytekakkukahvit.  Päiväjuhlassa 
kirkon isännöitsijä Martti Kähkönen kertoi 
temppelin historiikin.

Hän totesi muun muassa että kirkon 
ja hautausmaan tontti on saatu ostettua 
viereisiltä maanviljelijöiltä, joista Lau-
talan isäntä Mikko Leskinen oli myös 
rukoushuoneen ensimmäinen isännöitsijä. 
Pitkään isännöitsijänä toimi myös Impilah-
delta kotoisin ollut reppuri Unto Siili.

Nuoremman polven esityksestä vastasi 
koululainen Tekla Kokkonen, joka kau-
niisti lausui haaveellisia Mietelmiä.

Juhlassa lauloi kanttori Eija Honkas-
elän johdolla ”pika pikaa” koottu lau-
luryhmä, jonka laulutervehdys ilahdutti 
juhlayleisöä.

Piispa Arseni käsitteli juhlapuheessaan 
kristillisen elämän peruspilareita, joita 
voidaan toteuttaa kirkon yhteydessä.

Juhlaan toivat virallisen tervehdyksen-

sä Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra 
Reijo Leino ja Tuusniemen kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Terttu Kolari.

Vapaan sanan yhteydessä kuultiin 
kolme mielenkiintoista ja huumorilla 
höystettyä tervehdystä isä Leo Tuutilta, 
isä Timo Hirvoselta ja kesämökkiläisten 
edustajaksi ilmoittautuneelta kirkkoneu-
vos Risto Ikäheimolta.

Päätössanat esitti kirkkoherra Timo 
Honkaselkä ja sekä sään että tunnelman 
puolesta lämminhenkinen tilaisuus päättyi 
esipaimenen siunaukseen. Seurakunta ja 
Tuusniemen tiistaiseura kiittävät kaikkia 
juhlassa mukana olleita, esiintyjiä, juhlan 
järjestelyihin osallistuneita sekä lahjoituk-
sista kirkon kaunistukseen.

Lämmintä ja toimintarikasta alkavaa 
syksyä kaikille

 

Marti Kähkönen
isännöitsijä

Tuusniemen temppelin vihkimisen 50-vuotisjuhla yhdistyi Pietarin ja Paavalin kirkon praasniek-
kaan.



7

Jumalanpalvelukset syys-lokakuu 2011
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Kuorot

KESKINEN ALUE:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Syyskuu: 1.9. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, kirkkovuoden 
alku. 7.9. klo 18 vigilia. 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyt-
täjän Neitseen Marian syntymä. 10.9. klo 10 liturgia. 13.9. 
klo 18 vigilia, piispa Arseni. 14.9. klo 10 liturgia, Kunnial-
lisen ja eläväksitekevän Ristin ylentäminen, piispa Arseni. 
21.9. klo 18 ehtoopalvelus. 24.9. klo 18 vigilia. 28.9. klo 18 
ehtoopalvelus. 
Lokakuu: 1.10. klo 10 liturgia, Pokrova. 5.10. klo 18 ehtoo-
palvelus. 12.10. klo 18 ehtoopalvelus. 19.10. klo 18 ehtoo-
palvelus. 22.10. klo 10 liturgia, vainajien muistelupäivä, 
ristisaatto isolle hautausmaalle, panihida Kazanin Juma-
lanäidin ikonin tsasounalla, litaniat haudoilla. 26.10. klo 18 
ehtoopalvelus.

Keskustalon kirkko: Karjalankatu 1, Kuopio
Syyskuu: 21.9. klo 7 liturgia, 28.9. klo 7 liturgia
Lokakuu: 5.10. klo 7 liturgia, 12.10. klo 7 liturgia, 19.10. klo 
7 liturgia, 26.10. klo 7 liturgia
Marraskuu: 2.11. klo 7 liturgia, 9.11. klo 7 liturgia, 16.11. 
klo 7 liturgia, 23.11. klo 7 liturgia, 30.11. klo 7 liturgia
Joulukuu: 14.12. klo 7 liturgia, 21.12. klo 7 liturgia

LÄNTINEN ALUE:

Pielaveden kirkko:
Syyskuu: 4.9. klo 10 liturgia.
Lokakuu: 9.10. klo 10 liturgia. 23.10. klo 10 Apostoli Jaako-
bin liturgia.

Siilinjärven kirkko:
Syyskuu: 7.9. klo 18 vigilia. 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Marian syntymä. 25.9. klo 10 liturgia.
Lokakuu: 15.10. klo 18 vigilia. 16.10. klo 10 liturgia. 
Marraskuu: 6.11. klo 10 liturgia.

Keiteleen kirkko:
Syyskuu: 11.9. klo 10 liturgia. 

Lokakuu: 2.10. klo 10 liturgia. 30.10. klo 10 liturgia.
Maaningan kirkko:
Syyskuu: 18.9. klo 10 liturgia.
Lokakuu: 22.10. klo 10 liturgia, panihida, Vainajien muiste-
lupäivä. Marraskuu: 4.11. klo 18 vigilia. 5.11. klo 10 liturgia 
ja vedenpyhitys, Karjalan valistajat, praasniekka.

Syvänniemen tsasouna:
Syyskuu: 1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku.
Lokakuu: 8.10. klo 10 liturgia.

Haatalan tsasouna:
Syyskuu: 13.9. klo 18 vigilia. 14.9. klo 10 liturgia, Kunnialli-
sen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen, praasniekka.

Käärmelahden tsasouna:
Lokakuu: 1.10. klo 10 liturgia, Jumalanäidin suojelus, Pok-
rova.
 
ITÄINEN ALUE:

Juankosken kirkko:
Syyskuu: 7.9. klo 18 vigilia. 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Marian syntymä. 30.9. klo 18 vigilia.
Lokakuu: 1.10. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Pokrova, 
praasniekka.

Nilsiän kirkko:
Syyskuu: 4.9. klo 10 liturgia. 13.9. klo 18 vigilia. 14.9. klo 10 
liturgia, Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen.
Lokakuu: 29.10. klo 18 vigilia. 30.10. klo 10 liturgia

Tuusniemen kirkko:
Syyskuu: 25.9. klo 10 liturgia. 
Lokakuu: 23.10. klo 10 Apostoli Jaakobin liturgia.

Luikonlahden tsasouna:
Lokakuu: 9.10. klo 10 liturgia.

Muuruveden tsasouna:
Syyskuu: 11.9. klo 10 liturgia. 
Lokakuu: 16.10. klo 10 liturgia.

Kuopion tiistaiseura
Ti 13.9. klo 14 aloitus kirkossa, rukoushetki, kahvit seura-
kuntasalilla. Seuraavat kokoontumiset
27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 16.12., 17.12. 
joulumyyjäiset

Siilinjärven tiistaiseura
Ti 6.9. klo 13.00 aloitusrukoushetki kirkossa. Kokoontumiset 
kahden viikon välein 
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. Tervetuloa 
entiset ja uudet!

Pielaveden tiistaiseura 
Toiminta käynnistyy tänä syksynä torstaina 22.9.11 klo 18 
Ristintuvalla. Huom. Kokoontumisien viikonpäivä on muut-
tunut!

Käärmelahden tiistaiseura 
Aloitus pe 16.9. klo 18.00 Raakel Vahvaselän luona Sii-

linjärvellä. Seuraava kokoontuminen 14.10. klo 18, paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

Kehvo-Väänälänrannan tiistaiseura 
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen Hipeillä ke 21.9. klo 
13.

Keiteleen tiistaiseura 
Aloitetaan ke 21.9. klo 18 Sirkka ja Raimo Issakaisella.

Puijonsarven tiistaiseura
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu klo 14 jäsenten kodeissa.
Lisätietoja Kirsti Pisto, puh. 044 3642009.

Vuorelan tiistaiseura 
kokoontuu Vuorelan OP:n kerhohuoneella klo 18.
Lisätietoja Arja Kalaitsidis 040 5604426 ja Leo Tuutti 050 
3437249.

Tiistaiseurat

Kirkkokahvit syksy 2011
11.9. Konevitsa
14.9. isä Risto Lintu
18.9. Nikolaoksen miehet
25.9. Tiistaiseura
2.10. Venäjänkielinen toimikunta
9.10. Veljeskuoron Venlat
16.10. Lapsi- ja nuorisotyö
23.10. Salmilane murgin
30.10. Ikonipiiri

Ikonipiirien
syksyn aloitus

Kuopion ikonimaalauspiiri
Aloittavien ryhmää ei tänä syksynä 
ala. Maanantain ja keskiviikon-
ryhmät kokoontuvat jatkossa aina 
maanantaisin siten, että päiväryh-
mä klo 14.30-17.00 ja iltaryhmä 
klo 17.30-21.00. Syksyn ensim-
mäinen kokoontuminen 12.9. seu-
rakunnan alasalissa, Snellmaninka-
tu 8. Yhteinen alkajaisrukoushetki 
katedraalissa klo 17.30. Seuraavat 
kokoontumiset 19.9., 26.9., 3.10., 
24.10., 7.11., 21.11., 12.12.

Siilinjärven ikonimaalauspiiri
kokoontuu tiistaina 6.9. klo 17.00-
21.00 Siilinjärven seurakuntasa-
lilla.
Seuraavat kokoontumiset  20.9., 
4.10., 25.10., 15.11., 13.12.

Mosaiikki-ikonikerho Petros
kokoontuu 10.9. klo 11 Siilinjärven 
ortodoksisen kirkon alakerrassa.

Katekumeeni-
eli opetettavien kerho 

Kuopion ortodoksinen seurakunta 
järjestää kirkkoon liittymistä suun-
nitteleville katekumeeniopetusta. 
Informaatiotilaisuus järjestetään 
keskiviikkona 28.9. 2011 Pyhän Ni-
kolaoksen katedraalissa (Sepänkatu 
7) klo 18.00 alkavan ehtoopalveluk-
sen jälkeen.

Kaikki kokoontumiset alkavat 
ehtoopalveluksella katedraalissa klo 
18.00.

Ke 28.9. klo 18.00 Info-tilaisuus: 
Tutustuminen kirkkoon – Pyhän 
Nikolaoksen katedraali
Ke 12.10. Ortodoksisen kirkon 
historia
Ke 26.10. Jumalanpalvelukset 
Ke 9.11. Sakramentit
Ke 23.11. Paasto ja luostarielämä
Ke 7.12. Kristuksen syntymäjuhla 
joulu sekä Teofania, Kristuksen 
kaste
Ke 21.12. Syyskauden päätös

Lisätietoja: isä Timo Hirvonen, p. 
0206 100 303, timo.hirvonen@ort.fi
isä Harri Peiponen, p. 0206 100 
304, harri.peiponen@ort.fi

Sururyhmä alkaa
Kuopiossa syksyllä

Sururyhmä läheisensä menettä-
neille alkaa Kuopion ortodok-
sisessa seurakunnassa syksyllä 
2011. Sururyhmä on toisistaan 
välittävien ja toisiaan tuke-
vien vertaisryhmä, jossa voi 
näyttää suruaan, keskustella ja 
kysyä vaikeitakin kysymyksiä.
Sururyhmä kokoontuu syksyn 
aikana säännöllisesti etukäteen 
sovitun aikataulun mukaan. 
Lisätietoja: isä Harri Peiponen, 
p. 0206 100 304, harri.peipo-
nen@ort.fi

Kultaisen iän leiri
Valamossa 

27. - 28.9.2011
Ohjelmassa mukana  mm. i 
Leo Iltola ja  kanttori Juhani 
Matsi
Leirin hinta majoituksesta 
riippuen seurakunnan jäsenille 
35-60 € (muille 65-90 €). 
Seurakunta järjestää tarvittaes-
sa kuljetuksen.
Tule mukaan jo perinteeksi 
tulleelle, pidetylle leirille!
Ilmoittautuminen 9.9.2011 
mennessä.
Kuopion ortodoksinen seu-
rakunta puh. 0206 100 300 
(ma-pe klo 9-12)

Seurakuntakuoro kokoontuu 
torstaisin 1.9. alkaen kello 17.30-
19.30 seurakuntasalissa. Uusia 
laulajia otetaan mukaan. Seurakun-
takuoroa johtavat Sofia ja Anita 
vuoroviikoin. Ota yhteyttä, jos 
haluat mukaan iloiseen ja laulavaan 
joukkoomme! Seurakuntakuoro 
harjoittelee jumalanpalvelusmu-
siikkia.

Katedraalikuoro harjoittelee 
keskiviikkoisin kello 18.30-21. Ota 
yhteyttä Anita-kanttoriin, mikäli 
olet kiinnostunut innostavasta 
lauluharrastuksesta!

Mihailan kuoro aloittaa Syvännie-
men rukoushuoneella toimintansa 
torstaina 25.8. kello 18. Silloin 
sovitaan harjoitusaikataulusta Ani-
ta-kanttorin johdolla. Uusia laulajia 
otetaan mukaan innostavaan ja 
iloiseen joukkoomme!

Angelos-kuoro kokoontuu keski-
viikkoisin alkaen 14.9. kello 18 Pie-
laveden Ristintuvalla (Honkamä-
entie 1). Harjoitukset vuoroviikoin 
Pielavedellä ja Maaningalla.

Siilinjärven kuoro kokoontuu tors-
taisin alkaen 8.9. kello 17 Siilinjär-
ven ortodoksisella seurakuntasalilla 
(Harjamäentie 2). 
Molempiin kuoroihin ovat myös 
uudet laulajat tervetulleita!  Jos olet 
kiinnostunut, ota rohkeasti yhteyt-
tä! 
Tervetuloa laulamaan ja nauttimaan 
kirkkomusiikin ihmeellisestä maail-
masta!
Kysy lisää läntisen alueen kuorois-
ta: Eija Honkaselkä, eija.honkasel-
ka@ort.fi, puh 0206 100 307

Kirkkolaulupiiri on tarkoitettu kaikille 
ortodoksisesta kirkkolaulusta kiinnostu-
neille. Piiri aloittaa ke 14.9. klo 17.00 
Kuopion katedraalissa. 

K i r k k o l a u l u p i i r i i n  e i  o l e 
pääsyvaatimuksia eikä kerholaisilla ole 
mitään esiintymisiä. 

Harjoituksissa opettelemme laulamaan 
yleisimmät jumalanpalvelusten veisut 
ja opettelemme lukemaan resitoiden. 
Kirkkolaulupiiriä ohjaa kanttori Sofia 
Laukkanen.

Yhteystiedot:

Kuopion ortodoksinen seurakun-
ta: Snellmaninkatu 8, 70100 Kuo-
pio.
Virasto: p. 0206100300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville sat-
tuvina ortodoksisen kirkon suurina 
juhlina klo 13-15.
Fax: 0206100301,
sähköposti: kuopio@ort.fi.
Nettisivut: www.ort.fi/kuopio.

Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi.

Papiston ja kanttorien
matkapuhelimet: 
Keskinen alue: Khra pastori Timo 
Honkaselkä 0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305. 
Itäinen alue: II pappi pastori Timo 
Hirvonen 0206100303. II kanttori 
Sofia Laukkanen 0206100306.  
Läntinen alue: III pappi pasto-
ri Harri Peiponen 0206100304. 
III kanttori Eija Honkaselkä 
0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakunta-
sihteeri Kirsi Haarala 0206100310. 
Uskonnonopettaja Ulla Puhakka 
050 3307162. Lapsi  ja nuori-
sotyöntekijä Liisa Tuunainen  
0206100309.  Lasten ja nuor-
ten ohjaaja Svetlana Lamanen 
0206100315.  Vahtimestari Eero 
Hyvärinen 0206100311.   Vah-
timestari Anna-Liisa Koslonen 
0206100312.

Sydämellinen
kiitos

KP arkkipiispa Leolle ,
kirkkoherra Timo Honkaselälle ja 

Kuopion ortodoksiselle
seurakunnalle saamastani 

Pyhän Karitsan Ritarikunnan
ritarimerkistä

sekä työtovereille, ystäville,
sukulaisille ja kaikille teille, jotka 

muistitte minua ansiotyön päättyessä
kirkon palveluksessa. 

Suuret kiitokset myös
ikimuistoisesta päivästä 2.6.2011.

Kiitoksin ja rukouksin
teitä muistaen

Anna-Liisa Vainiomäki

Lämmin
kiitokseni 

 
KP. Arkkipiispa Leolle
Suomen ortodoksiselle
kirkollishallitukselle ja

Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
diakonitoimikunnalle

muistamisesta ylioppilaaksi
tuloni johdosta! 

 
Sini Oksman, Kuopio

Seurakuntalainen,
tule laulamaan

kirkkolaulupiiriin

Srk:n kirjasto auki 5.9. alk. parillisten 
viikkojen maanantaina klo 15.30-17

Mitä kaikkea
seurakunnassa

voi tehdä?
Tervetuloa tutustumaan seurakunnan 
toimintaan - eri toimintapiirien edusta-
jat kertovat toiminnastaan seurakunta-
salissa Kuopiossa liturgian jälkeen sun-
nuntaina 25.9.2011 klo 12.15.
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Mikkelin seurakunta

Ystäviä tarvitaan

MIKKELIN
ORTODOKSINEN

SEURAKUNTA

Paavalinkatu 4
50130 MIKKELI
puh/faksi. (015) 213 352
S-posti: mikkeli@ort.fi

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 203, s-posti: 
keskusrekisteri@ort.fi.

Mikkelin ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seura-
kunnanvaltuuston jäsenten vaali toimikaudelle 2012 – 2015 
seuraavasti:

Su 6.11.2011 klo 12.00 – 12.30 Mikkelin ylienkeli Mikaelin 
kirkossa, Paavalinkatu 4.

Su 6.11.2011 klo 15.00 – 15.30 Pieksämäen Neitsyt Marian 
syntymän kirkossa, Vanha Mikkelintie 18.

Su 13.11.2011 klo 12.00 – 12.30 Sysmä, Marjatta Tapiolan koti, 
Mataristonkuja 13, Sysmä

Su 13.11.2011 klo 16.00 vaali päätetään ja tulos julkaistaan 
Mikkelin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 
Paavalinkatu 4.

Äänioikeus on jokaisella 18 vuotta viimeistään 6.11.2011 täyt-
tävällä Mikkelin ortodoksisen seurakunnan jäsenellä, joka on 
merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2011.

Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 14.11.2011 klo 10.00 kirk-
koherranvirastossa. Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitus-
osoituksineen pidetään nähtävillä 30 päivän ajan seurakunnan 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 14.11.2011 lukien.

Seurakunnanvaltuusto on 28.4.2011 päättänyt, että seurakunta 
muodostaa yhden vaalialueen. Vaalissa valitaan yhdeksän (9) 
jäsentä.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Mikkelin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla 

jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. 
Esitys on tehtävä kirjallisesti, ja kussakin esityksessä voidaan 
esittää enintään yhdeksän(9) ehdokasta.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, 
kotikunta sekä hänen kirjallinen suostumuksensa, ja se on vä-
hintään kahden (2) Mikkelin ortodoksisen seurakunnan jäsenen 
allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkko-
herranvirastoon, Paavalinkatu 4, 50130 MIKKELI, viimeistään 
torstaina 22.9.2011 klo 15.00.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta 
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka 
ei ole vajaavaltainen eikä Mikkelin ortodoksisen seurakunnan 
päätoiminen työntekijä.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, 
Paavalinkatu 4, 50130 MIKKELI, 19.- 26.9, keskiviikkoisin 
klo 11.00 – 15.00 kirkkoherranviraston aukioloaikana Vaatimus 
äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti 
kirkkoherranvirastoon viimeistään keskiviikkona 28.9.2011 klo 
15.00.

Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouk-
sessaan 29.9.2011.

Mikkeli 29.4.2011
Johannes Hätinen

kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

KUULUTUS

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi

Kanttori: paikka avoinna

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. 0206 100 203,
s-posti: keskusrekisteri@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko, Paavalinkatu 4
Syyskuu
To 1.9. klo 9 Liturgia, kirkkovuoden alku
La 10.9. klo 18 Vigilia
Su 11.9. klo 10 Liturgia
Ke 14.9. klo 9 Liturgia
La 17.9. klo 18 Vigilia, toimittaa KS piispa Arseni
Su 18.9. Liturgia, toimittaa KS piispa Arseni
Lokakuu
La 8.10 klo 18 Vigilia
Su 9.10 klo 10 Liturgia

Pieksämäen kirkko, Vanha Mikkelintie 8
Syyskuu
Ke 7.9. klo 18 Vigilia
To 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia
La 24.9. klo 18 Vigilia
Su 25.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
La 15.10 klo 18 Vigilia
Su 16.10 klo 10 Liturgia

Juva
Ev. lut. srk-talon Ristisali
Su 2.10. klo 10 Liturgia

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Su 4.9. klo 10 Liturgia

Aleksanteri Syväriläisen tsasouna
Harjunkylä, Kivimäentie 35
Ti 30.8. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia; tsasounan vuosijuhla

Kultaisen iän leiri Uudessa Valamossa 27.- 28.9.
Osallistumismaksu 50 euroa.

Kuljetus:
ti 27.9. Anttolan matkahuolto klo 6.30;

Mikkelin kirkonmäki klo 7; Pieksämäen linja-autoasema klo 8.10
Lähtö Valamosta ke 28.9. klo 12.15.

Kotimatkalla käymme Lintulan luostarissa.
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä

puh. 0206 100 351
tai sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi

Sinapinsiemenkerho lapsille ja 
varhaisnuorille

Mikkelin seurakuntatalossa, 
Paavalinkatu 4

Kerho kokoontuu maanantaisin 
5.9. klo 18 alkaen 

Nuorten kerho
Mikkelin seurakuntatalossa,

Paavalinkatu 4
Kerho kokoontuu

keskiviikkoisin 7.9. klo 18 alkaen

Jokainen, joka meistä on papin työssä, 
kohtaa hyvin paljon yksinäisiä ihmisiä. 
Joskus hyvin iäkäs ihminen, joka sin-

nittelee kotonaan, vanhainkodissa tai ter-
veyskeskuksen vuodeosastolla, on todella 
yksinäinen. 

Varsinkin henkilö, jolla ei ole lapsia 
eikä ketään ystävää, saattaa olla täysin 
syrjäytynyt toisista ihmisistä. Ja kun ih-
minen on iäkäs, kaikki ystävät ovat ehkä 
jo kuolleet.

Miten heitä voisi auttaa, olla ystävä? 
Muistan aina lämmöllä niitä seurakunta-
laisia, jotka kertovat papille, että joku on 
täysin yksin. Pappi ei voi tietää ja tuntea 
kaikkia seurakuntalaisia laaja-alaisessa 
seurakunnassa – varsinkaan niitä, jotka 
eivät enää kykene tulemaan kirkkoon.

Yksinäisten joukossa on myös paljon 
työttömiä tai elämästä muuten syrjäyty-
neitä. Heillä ei ole ketään ystävää. Usein 
yksinäisyyden tuska yritetään peittää 
päihteiden avulla. Siitä on kuitenkin vain 
hetken lohdutus, sillä pian huominen päivä 
koittaa.

Olisiko meillä antaa hetki omasta aja-
stamme heille ja käydä heitä tapaamassa? 
Itse asiassa ei ole kysymys ajasta, vaan 
siitä, rakastammeko todella myös sellaista 
lähimmäistä, joka ei kuulu lähipiiriimme. 
Usein on myös niin, kun ihminen lähipi-

irissämme syrjäytyy, käännämme hänelle 
selkämme. On paljon helpompaa pysyä 
vain menestyjän ystävänä. 

Yksinäisiä eivät ole pelkästään van-
hukset tai elämästä syrjäytyneet, vaan 
heitä löytyy kaikenikäisistä ja kaikista 
sosiaaliryhmistä. Yksinäisiä voivat olla 
myös korkeassa virka-asemassa olevat 
ihmiset.

He muodostavatkin aivan oman lukun-
sa yksinäisten joukossa.  Elämän sisältönä 
voi olla vain työ: puhelin soi, sosiaalinen 
media nielee paljon aikaa, on kokouksia, 
seminaareja, iltamenoja, matkoja ym. Si-
inä vauhdissa voivat niin sukulaiset kuin 
ystävät unohtua.

Suomessa ja muuallakin maailmassa 
on vielä laman aika. Monelta voi mennä 
jopa koti. Miten paljon tulee taas uusia 
yksinäisiä? 

Monet pyhät, luostarikilvoittelevat 
puhuvat yksinäisyyden tärkeydestä. Se 
sopii varmasti sellaiselle, joka on päässyt 
pitkälle kilvoituselämässään. Miten 
tämä ajatus sopii meille ihan tavallisille 
ihmisille?

Pyhä Niketas Stithatolainen sanoo: 
”Veljen kanssa asuminen on yksinäi-
syyttä turvallisempaa. Yhdessä asumisen 
tarpeellisuudesta todistaa myös Jumalan 
sana:`Siellä missä kaksi tahi kolme on 

kokoontunut minun nimeeni, siellä minä 
olen heidän keskellään`.”. 

Sanat lienevät tarkoitettu kristillisen 
elämän ohjepuiksi niille, jotka elävät vah-
vasti kirkon yhteydessä ja ovat edistyneet 
pitkälle kilvoituselämässään. Missä ovat 
kirkko ja ihmiset, siellä on toivoa. Siinä 
on meille haaste miten saisimme väkemme 
kirkon yhteyteen.

Yksinäisyyden siemenet voi saada nuo-
rena koulussa, kun nuori joutuu sekä opet-
tajien että toisten oppilaiden syrjimäksi ja 
koulukiusaamaksi. Myös epävakaat kotio-
lot vievät nuorta yksinäisyyden tielle.

Suomessa koettiin muutamia vuosia 
sitten kolmen nuoren ihmisen tekemät 
traagiset murhatyöt. Nuoren ihmisen 
toteuttama terrori-isku heinäkuussa Nor-
jassa pysäytti ajattelemaan, mikä monia 
nuoria ihmisiä vaivaa. Sekä Suomen että 
Norjan surmatyöt ovat tuoneet esiin, että 
nuorilta on puuttunut normaali sosiaalinen 
verkosto.

Katsokaamme ympärillemme ja 
huomatkaamme kaikki siellä olevat ih-
miset. Rakentakaamme yhteisöämme, 
kirkkoa ja kaikkea ystävällisesti, ei lähim-
mäistämme unohtaen.

isä Johannes Hätinen 

Kirjallisuuspiiri aloittaa....
Seurakuntalaisten toiveesta olemme aloittamassa uudenlaista toimin-
taa seurakunnassamme. Aloitamme ke 14.9. kirjallisuuspiirin, jossa 
keskustelemme etukäteen valitusta kirjasta. Ensimmäiseksi kirjaksi 
olemme valinneet Tito Collianderin Ristisaaton. Kirjaa on tosin hiukan 
hankala saada, mutta Mikkelin pääkirjastossa on ainakin kaksi kappa-
letta, joita voi kierrättää halukkaille.

Tämä piiri on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille seurakuntalaisille, niin 
miehille, naisille kuin nuorillekin. Juomme teetä ja juttelemme, siinä 
koko muotti.

Tervetuloa kaikki halukkaat mukaan ke 14.9.2011 klo 18.00 seurakun-
tasalille! (jos et ole lukenut kirjaa, niin tule silti kuuntelemaan toisten 
ajatuksia)

Henna Mertanen ja Marja Mäkirinta

Mikkelin ikonipiiri kokoontuu
syksyn aikana seuraavasti:

lauantaisin klo 10 – 14,
17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,

12.11., 26.11 ja 10.12.

Kokoontumispaikkana tuomio-
kirkkoseurakunnan kokouskellari, 

Savilahdenkatu 10.
Kaikki ikonimaalauksesta

kiinnostuneen, myös vasta-alkajat 
ovat tervetulleita mukaan.

Opettajana toimii Päivi Grönlund.

M
atti Valkonen
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi,
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen
p. 0206100321 tai tai  044 5937710
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12 tai sopimuksen muk.
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Ihminen ja luomakunta

KUULUTUS

Kristuksessa rakkaat ystävät. Alka-
van kirkkovuoden ensimmäinen 
päivä syyskuussa on omistettu 

patriarkaatissamme luonnon päiväksi. 
On aika pysähtyä edes yhdeksi päiväksi 
ajattelemaan millä tavalla me kristityt 
suhtaudumme Luojaamme, luontoon, 
luonnon hyötykäyttöön, luonnonsuojeluun 
ja luontoa uhkaaviin tekijöihin.

Millä tavalla kristillisestä uskosta ja 
kirkosta käsin tulee tarkastella ympäristöä 
ja onko kirkolla mahdollisuus ja velvol-
lisuus vaikuttaa ihmisten asenteisiin?

Tänään haluan pysähtyä hetkeksi 
ajattelemaan ihmisen vastuuta, todellista 
vastuuta, joka ei tähtää vain vastuuseen 
omasta ajallisesta hyvinvoinnista, vaan 
saa sisältönsä Jumalan rakkaudesta koko 
luomakuntaa kohtaan. Tässä rakkauden 
ilmapiirissä ei riitä vain tietäminen ja 
toimiminen, vaan syvä osallistuminen ja 
eläytyminen koko luomakunnan elämään 
ja sen ongelmiin. Tältä pohjalta kasvaa 
ehyt ja kokonainen vastuu koko luomak-
unnasta, se nousee syvästä osallisuud-
esta koko luomakuntaa kannattelevasta 
Jumalan rakkaudesta ja tämän rakkauden 
tunnistamisesta elämän moninaisissa 
muodoissa.

Kirkon todellisuuden ja kristillisen 
elämän kannalta peruskysymys on millä 
tavalla kristitty ihminen tulkitsee luonnon 
ja ihmisen keskinäistä suhdetta. Vuosisato-
jen ja tuhansien kuluessa muistiin merkitty 
historia on ollut ihmisen historiaa. On 
viimeinkin aika tarkastella luonnon ja 
ihmisen historiaa rinnakkain.

Ihmisen historia on valitettavasti ol-
lut häpeää ja syyllisyyttä aiheuttavaa 
huonon hallitsijan aikaa, mutta dramaat-
tisella tavalla siinä näkyy onneksi myös 
Jumalan käden jälki, Hänen solidaarisu-
utensa ja rakkautensa luomaansa maailmaa 
kohtaan. 

Ihmistä ja luontoa voidaan kristillisessä 
mielessä tarkastella vain Jumalasta käsin ja 
aivan erityisellä tavalla inkarnaatiosta eli 
Jumalan ihmiseksi tulemisesta käsin.

Luomiskertomus myöntää selvästi 
ihmisen erityisaseman luontoon nähden, 
mutta tämä ei suinkaan oikeuta meitä 
despotiaan, mielivaltaan, jota me niin 
kovin herkästi käytämme suhteessamme 
luontoon tai toinen toisiimme. Mielivalta 
lähtee ja sitä varjostaa syntiinlankeemuk-
sen todellisuus, siten se ei voi olla koskaan 
kristityn ihmisen väline.

Ihmisen vallankäytön ja luonnon hallin-
nan on oltava aina sidoksissa hänen vastu-
ullisuuteensa Jumalalle. Kun sielusta tulee 
paha, se vuoren varmasti käyttää hyväksi 
mahdollisuutta tehdä toisille pahaa, tämä 
selittää maailmassa vallitsevan pahuuden 
ja kärsimyksen. Ei Jumala vaan ihminen 
itse on keksinyt ihmisten ja eläinten kidu-
tusvälineet, ruoskat, vankilat. orjuuden, 
pyssyt, pistimet ja pommit.

Köyhyys, liikakansoitus, nälkä ja jano, 
eivät johdu luonnon kitsaudesta, vaan 
ihmisen ahneudesta ja typeryydestä. Kris-
tinusko on tarjonnut ihmiselle aina ennen 
kaikkea henkilökohtaista pelastussano-
maa. Se on antanut arvot, joiden mukaan 
ihminen voi pelastua.

Painopiste on ollut aina tuonpuoleisessa 
todellisuudessa. Hyvät ystävät! Myös 
tämän puoleinen todellisuus huutaa vas-
tuunkantajaa!

Ihminen ei ole tiedostanut tarpeeksi ase-
maansa ja tehtäväänsä tässä maailmassa. 
Me olemme vain onnistuneet kieltämään 
ja kiertämään vastuumme, kuten epäon-
nistumisemme meille osoittaa.

Me kuulemme Jumalan askeleet, 
me kuulemme kuinka hän kutsuu meitä 
nimeltä, mutta jatkamme vain pakoamme, 
samalla kun häpeämme ja syyllisyytemme 
vain kasvaa.

Meidän on tiedostettava, että luonto ja 
ihminen ei kehity yliluonnollisesti enää 
hyväksi ja hyvyyttä edustavaksi, ellei ih-
minen itse muutu, kadu ja tee parannusta, 
askel askeleelta, kuten pieni lapsi oppii 
kävelemään. Synnin seuraukset, sodat ja 
kärsimykset, voidaan voittaa, mutta mei-
dän on käännettävä katseemme ylöspäin, 

tähtiin ja tähtisumuihin, ihmiskunnan aa-
mun koittoon, joiden takaa heijastuu mei-
dän paratiisista karkotettuun mieleemme 
- risti - pelastuksen symboli.

 Muistakaa, että Paratiisin porttia vartio 
leimuava miekka, paluu jumalalliseen 
luontoon tapahtuu ristin ja kuoleman 
kautta. Oleminen, voima ja ilo laskeutu-
vat ihmiselle Jumalan lahjana ja palaavat 
ihmiseltä Jumalalle rakkauden ja hurmioi-
tuneen palvonnan muodossa. 

Rakkaat ystävät! Kirkkomme luon-
topäivänä haluan meidän kaikkien omak-
suvan asenteen, jossa Jumalan kuvaksi 
luotu ihminen ei ole luomakunnan herra ja 
valtias, vaan sellaisessa suhteessa elämää 
luovaan ja ylläpitävään

Luojaan, että se heijastaa Hänen ku-
vaansa maailmaan. Se merkitsee, että 
ihmisen asemaan liittyy huolenpitäjän ja 
uskollisen taloudenhoitajan tehtävä Juma-
lan luomakunnassa. Oikea asenteemme on, 
että maa on Jumalan omaisuutta ja Jum-
alalla on näin ollen oikeus antaa ohjeita 
maansa käytöstä.

Oikein käytettynä se antaa riittävän 
elannon kaikille ihmisille. Me olemme ih-
misinä, luomakunnan kruununa, vastuussa 
kaikesta siitä, minkä Jumala on meille us-
konut. Siihen vastuuseen kuuluu luonnon 
monimuotoisen elämän suojelu, raamatun 
mukainen luonnon kunnioitus ja vastuu 
Jumalan käskynhaltijana maailmassa.

Jumala lahjoittaa ja antaa meille ihmis-
ille todella paljon. Kaikki se mitä meille 
on annettu luomisessa, on todella lahjaa 
- hyvää lahjaa. Säilytetään se sellaisena.

”Mutta olethan sinä, Herra, meidän 
isämme! Me olemme savea, sinä saven 
valaja, kaikki me olemme sinun kättesi 
tekoa. Herra, älä ylen määrin vihastu 
meihin, älä loputtomiin muistele meidän 
pahoja tekojamme. Katso meitä. Kaikki me 
olemme sinun kansaasi.  (Jes 64:7) 

Rautalammin isä Johannes

JUMALANPALVELUKSET

Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko: 
To 1.9. klo 18 Akatistos luomakunnalle.
Ke 7.9. klo 18 Juhlavigilia. N.Marian syntymä.
To 8.9. klo 9 Liturgia (huom! aika).
La 24.9. klo 18 Vigilia.
Su 25.9.klo 10 Liturgia. Karjalan kielellä!
Pe 30.9. klo 18Juhlavigilia. Jumalansynnyttäjän suojelus.
La 8.10. klo 18 Vigilia.
La 22.10. klo 18 Vigilia.
La 5.11. klo 18 Vigilia.
Su 6.11. klo 10 Liturgia. Valtuustovaali.
La 19.11. klo 18 Vigilia.
La 26.11. klo 18 Vigilia.  

Koipiniemen koulu, Rautalampi
La 1.10. klo 10 Liturgia. Pokrovan praasniekka.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko: 
To 1.9. klo 9 Liturgia. Kirkkovuoden alku. (Huom! aika)
La 1.10. klo 18 Vigilia.
Su 2.10. klo 10 Liturgia.
La 29.10 klo 18 Vigilia.
Su 30.10. klo 10 Liturgia.
La 12.11. klo 18 Vigilia.
Su 13.11. klo 10 Liturgia. Valtuustovaali.

Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna: 
La 10.9. klo 18 Vigilia.
Su 11.9. klo 10 Liturgia.
Pe 21.10. klo 18 Parastaasis vainajienmuistelu.,
La 22.10. klo 10 Liturgia. Vainajien muistelupäivä.
Su 20.11. klo 18 Juhlavigilia. N.Marian temppeliintuominen.
Ma 21.11. klo 10 Liturgia.

Vesanto, pyhän Johannes Kastajan tsasouna: 
La 3.9. klo 18 Vigilia.
Su 4.9. klo 10 Liturgia.
La 15.10. klo 18 Vigilia.
Su 16.10. klo 10 Liturgia.
Pe 4.11. klo 18 Juhlavigilia. Karjalan valistajien juhla.
La 5.11. klo 10 Liturgia.

Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti: 
Su 23.10. klo 10 Liturgia. Su 27.11. klo 10 Liturgia.

Konnevesi, ev.lut seurakuntasali: 
Su 9.10. klo 10 Liturgia. Su 20.11. klo 10 Liturgia.

Toimintapiirit ja kerhot
Tervetuloa kaikki mukaan yhteiseen toimintaan!

Seurakunnan Nikolaos- kirkkokuoro. Kirkkokuoro aloittaa syyskauden 
torstaina 1.9 klo 18.00 Rautalammin kirkossa Akatistoksella luomakunnalle. 
Neitsyt Marian syntymäjuhlan vigilian ja liturgian laulamme Rautalammilla 7-
8.9. Säännölliset kuoroharjoitukset alkavat Rautalammin seurakuntasalilla kes-
kiviikkona 5.10 klo 18.00. Tiedustelut kanttori Oili Mäkirinta p. 0206100322.

Ikonipiiri kokoontuu Rautalammin kerhotiloissa tiistaisin 13.9, 4.10, 1.11 ja 
15.11. Yhteyshenkilö Pirjo Laitinen p. 040-7324296.

Seurakunnan ortodoksiakerhot kokoontuvat torstaisin klo 18.00 Rautalam-
milla seurakuntasalissa alkaen 8.9 ja Konnevedellä K-Marketin tiloissa joka 
kuukauden viimeinen torstai klo 18.00. Kerhon vetäjänä toimii isä Johannes 
ja se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan 
ortodoksisen kirkon opin ja perinteen tuntemisessa. Kerho toimii ekumeeni-
sessa hengessä kunnioittaen jokaisen vakaumusta. Tervetuloa oppimaan, 
keskustelemaan ja tutustumaan toinen toisiimme! Tiedustelut isä Johannes p. 
0206100321 tai 040-5937710

Naispiiri Nasti kerran kuukaudessa tiistaisin alkaen 6.9 klo 18.00. Seuraavat 
kokoontumiset 18.10, 21.11 ja 13.12. Kerhon vetäjänä toimii Oili Mäkirinta p. 
0206100322. Kerhon kokoontumispaikka ilmoitetaan seurakunnan uutisissa 
paikallislehdessä ja internet-sivuilla.

Rautalammin Tiistaiseura kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa keskiviikkoisin 
klo 13.00 seurakuntasalilla. Tiedustelut puheenjohtaja Jaakko Hukka p. 040-
5462509  tai sihteeri Seija Karhu p. 040-7341346.

Suonenjoen Tiistaiseura kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin seu-
rakuntasalilla klo 13.00. Tiedustelut Marjatta Anttonen p. 040-7011839.

Tervon Tiistaiseura kokoontuu kirkkokahvien merkeissä liturgian jälkeen 
rukoushuoneella. Tiedustelut Tuija Oittinen p. 050-5432091.

Vesannon Tiistaiseura kokoontuu kirkkokahvien merkeissä liturgian jälkeen 
rukoushuoneella. Tiedustelut Faina Konttinen p. 040-8449659  tai Brita Pysty-
nen p. 040-7186949.

Suonenjoen lasten puuha- ja kokkikerho kokoontuu Mirja Mäkisen johdolla 
Suonenjoen seurakuntasalilla. Tiedustelut Mirja Mäkinen p. 044-3201147.

Seurakunnanvaltuuston vaalit
Rautalammin seurakunnassa 2011

Rautalammin ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seur-
akunnanvaltuuston vaalit toimikaudeksi 2012-2015 alkaen mar-
raskuun 6 päivänä 2011.
Seurakunnanvaltuusto on 17.2.2011 päättänyt, että seurakunta 
muodostaa yhden vaalialueen. Vaalissa valitaan yhdeksän (9) 
jäsentä valtuustoon vuosiksi 2012-2015.
Kahdella Rautalammin ortodoksisen seurakunnaan äänioi-
keutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakun-
nanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja esityksessä on 
oltava ehdokkaiden täydelliset nimet, syntymäajat, kotikunta sekä 
heidän kirjallinen suostumuksensa ja ehdottajien allekirjoitukset. 
Esityslistat on palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 
torstaina 22.9.2011 klo 12.00 mennessä osoitteella Rautalammin 
ortodoksinen seurakunta, Nikolaoksentie 1, 77700 Rautalampi. 
Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 6.11.2011 18 vuotta 
täyttävät seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan 
jäseniksi viimeistään 31.8.2011. 
Äänioikeutettujen luettelo asetetaan nähtäville kirkkoherranvi-
rastoon ajalle 19-26.9.2011. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon 
korjaamisesta on tehtävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon 

viimeistään keskiviikkona 28.9.2011 klo 12.00 mennessä. Vaa-
lilautakunta vahvistaa luettelon 29.9.2011.

Vaalien pitopaikat ja äänestysajat:   Vaali aloitetaan Rautalam-
min pyhän Nikolaoksen kirkossa sunnuntaina 6.11 klo 12-13.00 
ja sitä jatketaan samana päivänä klo 15-16.00 Konneveden ev.lut. 
seurakuntasalissa. 
Vesannon pyhän Johannes Kastajan rukoushuoneella vaali jatkuu 
maanantaina 7.11 klo 18-19.00, Tervon pyhän profeetta Elian 
rukoushuoneella tiistaina 8.11 klo 18-19.00, Rautalammilla 
kirkkoherranvirastossa keskiviikkona 9.11 klo 9-12.00 ja samana 
päivänä Hankasalmen aseman seurakuntakodilla klo 18-19.00. 
Vaalia jatketaan Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen kirkossa 
sunnuntaina 13.11 klo 12-13.00.
Vaalia jatketaan ja se päätetään Rautalammin pyhän Nikolaoksen 
kirkossa sunnuntaina 13.11 klo 14-14.30.
Vaalin tulos julkaistaan pyhän Nikolaoksen kirkossa sunnuntaina 
13.11 klo 15.00.

Rautalampi 30.05.2011
Johannes Parviainen, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja                                     

IKÄIHMISTEN
PALVELUPÄIVÄ

RAUTALAMMILLA
SUNNUNTAINA 25.9.2011

Seurakunnan diakoniatoimikunta 
järjestää Rautalammilla sunnun-
taina 25.9 toimitettavan Karjalan-
kielisen liturgian jälkeen ruokailun 

seurakuntasalissa. 

Ruokailuun voi ilmoittautua Erja 
Kotalle p. 040-5079186 viimeistään 

maanantaihin 19.9 mennessä.

Tervetuloa yhteiseen kirkkopyhään 
kaikki vauvasta vaariin!

Solean kannessa on kuva Markus Hännisen ja Lidija Cederström-Hännisen 
avioliittoon vihkimisestä. Toisen kuvan samasta juhlatilaisuudesta, mutta eri 
tilanteesta, lähetti Artturi Hirvonen.
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi

Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe klo 9-12.

Jyväskylän seurakunta

Valta ja vastuu
Edessä on vaalisyksy. Seurakunnat 

omalla tavallaan valmistelevat 
tulevia vaaleja ja jakavat yhteisen 

huolen siitä, että vaalit eivät tahdo vä-
keämme kiinnostaa.

Seurakuntamme ovat pieniä eikä tun-
netta vallasta tai vallankäytöstä pääse syn-
tymään. Olemme myös rajanneet selkeän 
puoluepolitiikan pois seurakuntavaaleista 
ja yhteisen hyvän tavoittelu pitää nähdä 
keskeisimpänä tavoitteena.

Tulevat valtuustot saavat kummilah-
jaksi alenevan verokertymän, tiukkenevan 
talouden ja kohoavat kustannukset.

Samalla pitää turvata seurakunnan 
toiminta, etsiä uusia ja kiinnostavia 
mahdollisuuksia ja turvata tulevaisuutta. 
Nuoria, koululaisia, aikuisia ja vanhuksia 
tulee muistaa ja pyrkiä vielä tasa-arvoiseen 

kohteluun. Vaikka valtaa emme voi luvata, 
on tärkeitä valintoja ja ratkaisuja kuiten-
kin tiedossa. Kasvavassa taloudessa on 
helppoa elää, mutta päinvastainen tilanne 
aiheuttaa päänvaivaa.

Vuoden 1950 seurakuntakartta tulee 
varmuudella muuttumaan. Kuusikym-
mentä vuotta on muuttanut radikaalisti 
maailmaa ja uudet valtiovallan tavoitteet 
kuntien määrän vähentämiseksi lisäävät 
muutospaineita. 

Ainakin toistaiseksi me olemme anta-
neet seurakuntakartan muotoutua muu-
tosten mukaan. Tämä johtaa väistämättä 
keskittymiseen ja suurempiin seurakuntiin. 
Ilman kehittyvää ja vahvaa keskusta eivät 
seurakunnat selviydy.

Elinvoimaiset ja kasvavat keskukset 
Karjalan hiippakunnassa ovat kuitenkin 

kiven alla. Rohkeita avauksia ja yhteistä 
huolta tulevaisuudesta tarvitaan nyt ki-
peästi. Ajopuuksi joutuminen on pelotta-
vin vaihtoehto.

Suomen ortodoksinen kirkko on iloinen 
poikkeus kirkkojen joukossa. Hallintomal-
limme rakentuu vahvasti demokratian ja 
jaetun vallan periaatteille.

Seurakuntalaiset saavat mielekkään 
mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan 
seurakuntayhteisönsä hyväksi. Vallan 
jakamisen sijaan osaamisen jakaminen 
on nyt entistä tärkeämpää. Haasteet ovat 
suuria ja tilaa osaamiselle seurakunnissa 
löytyy. Jaettu valta sitouttaa ja rakentaa 
osallisuutta. Nyt me tarvitsemme Sinua.

Vaaliterveisin
isä Timo

Jumalanpalvelukset syys – loka – 13.11.

JYVÄSKYLÄ
Säännölliset jumalanpalvelukset; keskiviikkoisin klo 18 ehtoopalvelus, lauan-
taisin klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia. To 1.9. klo 9 liturgia, kirk-
kovuoden alku. La 3.9. klo 18 vigila. Su 4.9. klo 10 liturgia. Ti 6.9. klo 17.30 
Akatistos Jumalansynnyttäjälle (Konevitsalainen ikoni). Ke 7.9. ehtoopalvelus. 
La 10.9. klo 18 vigilia. Su 11.9. klo 10 liturgia. Ke 14.9. klo 18 ehtoopalvelus. 
La 17.9. klo 18 vigilia. Su 18.9. klo 10 liturgia. Ke 21.9. klo 18 ehtoopalvelus. 
La 24.9. klo 18 vigilia. Su 25.9. liturgia. Ke 28.9. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 30.9. 
klo 18 vigilia. La 1.10. klo 9 liturgia, Pokrova. La 1.10. klo 18 vigilia. Su 2.10. 
klo 10 monikielinen liturgia. Ti 4.10. klo 17.30 Akatistos Pyhälle Hengelle. 
Ke 5.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 8.10. klo 18 vigilia. Su 9.10. klo liturgia. Ke 
12.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 15.10. klo 18 vigilia. Su 16.10. klo 10 liturgia. 
Ke 19.10. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 21.10. klo 18 parastaasi. La 22.10. klo 10 
liturgia, Dimitrin lauantai. La 22.10. klo 18 vigilia. Su 23.10. klo 10 liturgia. Ke 
26.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 29.10. klo 18 vigilia. Su 30.10. klo 10 liturgia. 
Ti 1.11. klo 17.30 Akatistos Sergeille ja Hermanille, Valamon pyhittäjille. Ke 
2.11. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 4.11. klo 18 vigilia. La 5.11. klo 10 liturgia, 
Karjalan valistajat. La 5.11. klo 18 vigilia. Su 6.11. klo 10 liturgia, seurakunta-
vaalit. Ke 9.11. klo 18 ehtoopalvelus. La 12.11.klo 18 vigilia. Su 13.11. klo 10 
monikielinen liturgia.

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA
KARSTULA
Ke 7.9. klo 18 vigilia. To 8.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia. N.Marian syntymä. 
La 1.10. klo 9 liturgia, diakonian palvelupäivä. La 5.11. klo 10 liturgia.

SAARIJÄRVI
La 17.9. klo 9 liturgia. Su 23.10. klo 10 liturgia.

SUOLAHTI
La 10.9. klo 9 liturgia. La 22.10. klo 9 liturgia.

ÄÄNEKOSKI
La 24.9. klo 9 liturgia. Su 30.10. klo 10 liturgia.

LIEVESTUORE
La 15.10. klo 9 liturgia.

VIITASAARI 
La 3.9. klo 9.00 liturgia. La 29.10. klo 9 liturgia.

MUURAME, hautausmaan siunauskappeli
Su 25.9. klo 10 liturgia

KEURUU, pieni seurakuntasali
Su 9.10. klo 9 liturgia.

LAUKAA, siunauskappeli
Su 13.11. klo 10 liturgia 

SUMMASSAARI : 
Ti 6.9. klo 10 liturgia.

PYHÄKANGAS:  
Ti 13.9. KLO 18 vigilia. Ke 14.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia. Ristin päivä. 
Su 18.9. klo 10 liturgia.

PIHTIPUDAS, seurakuntasali
Su 16.10. klo 10 liturgia.

Jyväskylän tiistaiseuran syksy 2011
ti 20.9. klo 18 Aamun Koitto -ilta
to 29.9. klo 13 Maria Takala-Roszczenko kertoo kanttorien liiton matkasta 
Armeniaan, ti 4.10. klo 18 raamattupiiri, ohjaajana Risto Käyhkö
to 13.10. klo 13 leivotaan karjalanpiirakoita Salme Koivumäen kanssa
ti 18.10. klo 18 FT Kati Parppei kertoo Vanhan Valamon luostaria käsittelevästä 
väitöskirjastaan
to 27.10. klo 13 Seppo Salmi kertoo vierailusta Athos-vuoren luostareissa
ti 1.11. klo 18 raamattupiiri, ohjaajana Risto Käyhkö
to 10.11. klo 13 askartelua Hannele Järvisen johdolla
ti 15.11. klo 18 FT Heli Kananen kertoo ortodoksisten siirtokarjalaisten koke-
muksista sotien jälkeisessä Suomessa
to 24.11. klo 13 isä Timo Mäkirinta puhuu joulupaastosta
ti 29.11. klo 18 raamattupiiri, ohjaajana Risto Käyhkö
to 8.12. klo 13 kranssien sidontaa
ti 13.12. klo 18 kirkkomusiikkikonsertti / sävelhartaus.  Mukana myös Toivon 
tiimi! su 18.12. liturgian jälkeen seurakunnan yhteinen joulutapahtuma

Jyväskylän tiistaiseura laajentaa toimintaansa viikoittaiseksi. 
Liity tiistaiseuran sähköpostilistalle laittamalla viesti osoitteeseen

jyvastiistaiseura@gmail.com!

Ääneseudun tiistaiseura
Syksyn toiminta aloitetaan lauantaina 13.9.2011 tasasounalla klo 18. Tiistaina 
11.10.2011 klo 18 kokoontuminen Malisella

Pihtiputaan tiistaiseura
Syksyn toiminta aloitetaan tiistaina 27.9.2011 klo 18 seurakuntakeskus Sallilas-
sa.

Православный приход г. 
Ювяскюля осенью 2011 г.

Божественная Литургия на 
церковно-славянском, русском и 
финском языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 
39) в воскресенье 02.10, 13.11. и 
11.12. в 10:00 ч.  После Литургии 
чаепитие и беседа о православии 
в приходском зале!

Возможность на исповедь, 
молебен, панихиду по условию со 
священником,
о. Александром Рощенко
тел. 0206 100 383

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и интересующихся 
древним пением православной 
церкви!  Kirkkoslaavin- ja suomen-
kielinen Voskresenie-kuoro toivottaa 
uudet laulajat tervetulleiksi laula-
maan vanhaa yksiäänistä ortodoksis-
ta kirkkolaulua!
регент Мария Такала-Рощенко, 
takalam@gmail.com, тел. 040-523 
5616.

Добро пожаловать!

KATEKUMEENIKURSSI

Katekumeenikurssi mahdollisille 
kirkkoonliittyjille ja ortodoksisesta 
perinteestä kiinnostuneille alkaa 
keskiviikkona 21.9. klo 18 alka-
van ehtoopalveluksen jälkeen 
18.30 vanhassa salissa.

Kurssia vetävät isät Aleksander 
Roszczenko ja Timo Mäkirinta.

Ensimmäisessä tapaamisessa 
annetaan syksyn ohjelma ja sovi-
taan muista käytännön asioista.

Tervetuloa!

Keskiviikkona 14.9. aloitettaan kerhojen syyskausi 2011:

Varhaisnuorten kerho kokoontuu klo 17 alkaen nuorisotilassa ja päättyy ehtoopalve-
luksen jälkeen noin 18.30. Kerho on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille. Kerhossa 
puuhataan kaikenlaista lasten haluamaa ja ideoimaa kivaa.
Kerho päättyy yhteiseen palvelukseen kirkossa, missä on mukana muuta seurakun-
taa sekä nuorten illan nuoret.

Nuorten illat pyörähtävät jälleen käyntiin. Ilta alkaa ehtoopalveluksella ja jatkuu 
nuorisotilassa yhteisesti ideoidulla toiminnalla.

Sunnuntaisin kirkolla on vanhassa salissa lapsille sunnuntaikerho, jota vetävät 
vapaaehtoiset talkoolaiset. Kerhossa lapset tapaavat toisia lapsia, touhuavat vapaasti 
yhdessä ja samalla vanhemmilla on mahdollisuus hiljentyä hetkeksi palveluksessa. 
Kerho alkaa noin klo 10 (kerhoon voi tulla myöhässäkin) ja se päättyy kerubivei-
suun, jolloin lapset siirtyvät vanhempiensa luo kirkkosaliin. Tiistaiseuran

Aamun Koitto -ilta
ti 20.9. klo 18
Juhlasalissa

Jyväskylän tiistaiseura avaa syksyn 
toimintakauden järjestämällä Aamun 
Koitto -lehden kampanjaillan.  
Vuonna 1896 perustetun maamme 
ainoan valtakunnallisen ortodoksi-
sen lehden tulevaisuus on uhattuna.  
Tiistaiseurassa luodaan katsaus 
Aamun Koiton ansiokkaaseen his-
toriaan ja nykytilanteeseen.  Tila-
uksia otetaan vastaan paikan päällä.  
Aamun Koittoa edustamassa illassa 
on lehden nykyinen päätoimittaja, 
TM Ari Koponen.  Sydämellisesti 
tervetuloa!

Ortodoksinen lukupiiri
17.9. klo 16:00-17:30

Vanha sali (Rajakatu 39, käynti kirkon ovesta)

Lukupiirissä keskustellaan yhdessä luetuista kirjoista.  Mukaan voi tulla 
myös kuuntelemaan! Liity lukupiirin sähköpostilistalle ilmoittamalla Marial-
le, takalam@gmail.com!
Syksyn ensimmäisenä kirjana ”Rakkauden haavoittama. Vanhus Porfy-
rios Kausokalivialaisen elämä ja opetukset.” Pyhän Kosmas Aitolialaisen 
Veljestö 2010.

Tervetuloa!

NUORET JA LAPSET, NUORET JA LAPSET, NUORET JA LA

Jyväskylän Seudun
suojärveläiset ry 

8.9.  Suojärveläisten ilta
6.10. Suojärveläisten ilta

 
Torstaisin kello 18.00 alkaen vanha 
sali. Aloitamma tsuajun juonnilla.

Terveh tulgua! 
Ari Peiponen

Ortodoksiakurssi
syksy 2011

Kurssi on avoin kaikille
ortodoksisuudesta kiinnostuneille.
Torstaisin klo 18-19:45 vanha sali 

(sisäänkäynti kirkon ovesta)
15.9. Kirkko: Mitä, missä, miksi?
29.9. Ajan pyhittäminen: ortodoksi-
set jumalanpalvelukset.
20.10. Raamattu ja Traditio, Kirkon 
opin lähteet. 
3.11. Ortodoksisen kirkon pyhät.
17.11. Kirkkovuoden juhlat
8.9. – 21.11. Joulupaasto.
1.12. Kuolema ortodoksisessa perin-
teessä. 15.12. Sakramentit: Kaste ja 
mirhallavoitelu.
Opetuksesta vastaa TM Maria Taka-
la-Roszczenko, takalam@gmail.com

Akatistos

toimitetaan kerran kuussa tiistaisin
klo 17:30 Ylösnousemuksen kirkossa.  

Ti 6.9. Akatistos Jumalansynnyttäjälle 
(Konevitsalainen ikoni)

Ti 4.10. Akatistos Pyhälle Hengelle

Ti 1.11. Akatistos Sergeille
ja Hermanille, Valamon pyhittäjille

Ti 29.11. Akatistos pyhälle
Nikolaokselle

aamun koitto
Ortodoksinen aikakauslehti 10 • 22. 5. 2009 • 5 €

• Nikean metropoliitta 
piispana 40 v

• Oulun metropoliitta 60 v

Kirkkopäivien 
projektisihteeri 
ei omista autoa
Lue s. 9 miksi
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ILMOITUS SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALISTA 2011

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toi-
mitetaan 6.- 9.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa seurakunnanvaltuustoon 
valitaan kaksitoista (12) jäsentä.

Seurakunta on jaettu kahteen (2) vaalialueeseen. Ensimmäiseen vaa-
lialueeseen kuuluvat Jyväskylän ja Muuramen kunnat ja alueelta valitaan 
kahdeksan (8) jäsentä seurakunnanvaltuustoon.

Toiseen vaalialueeseen kuuluvat muut seurakunnan alueen kunnat; 
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, 
Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari 
ja Äänekoski. 

Toiselta vaalialueelta valitaan neljä (4) jäsentä seurakunnanvaltuus-
toon.

Kahdella Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä 
on oikeus asettaa ehdokkaita vaalialueellaan seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää en-
intään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä eli 
ensimmäisellä vaalialueella enintään kahdeksan (8) ja toisella vaalialueella 
enintään neljä (4) jäsentä. 

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja koti-
kunta ja se on vähintään kahden (2) Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan 
jäsenen allekirjoitettava. (Kaavake toisaalla tässä lehdessä.)

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvi-
rastoon, Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä, viimeistään torstaina 22.9.2011 
klo 15.00 mennessä. 

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuustonvaalissa on ortodoksisesta kristil-
lisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen 
eikä Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella 
ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, 
vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. 

Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkko-
herranvirastossa ilmoitustaululle viimeistään 5.10.2011. Ilmoitus julkaistaan 
seurakunnan Solea-lehden numerossa 3 ja 4/2011.

Jyväskylässä 22. päivänä toukokuuta 2011
Timo Mäkirinta, khra

vaalilautakunnan puheenjohtaja

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON
VAALISTA

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimi-
tetaan 6.- 9.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa seurakunnanvaltuustoon va-
litaan kaksitoista (12) jäsentä. Seurakunta on jaettu kahteen (2) vaalialu-
eeseen. Ensimmäiseen vaalialueeseen kuuluvat Jyväskylän ja Muuramen 
kunnat ja alueelta valitaan kahdeksan (8) jäsentä seurakunnanvaltuustoon. 
Toiseen vaalialueeseen kuuluvat muut seurakunnan alueen kunnat; 
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, 
Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari 
ja Äänekoski. Toiselta vaalialueelta valitaan neljä (4) jäsentä seurakun-
nanvaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Rajakatu 
39, 40200 Jyväskylä, 19.-26.9.2011 välisenä aikana. Vaatimus äänioi-
keutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon 
viimeistään keskiviikkona 28.9.2011 klo 15.00 mennessä. Vaalilautakunta 
vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 29.9.2011.

Jyväskylässä 22.päivänä toukokuuta 2011
Timo Mäkirinta, khra

vaalilautakunnan puheenjohtaja

Jyväskylän päiväpiiri
Jyväskylän päiväpiiri kokoon-
tuu juhlasalissa torstaisin 
klo 13 ohjelman mukaisesti. 
Päiväpiirin ohjelma löytyy tästä 
eteenpäin Jyväskylän tiistai-
seuran listalta. 

Syksyn 2011 päiväpiirin tapaa-
miset:
to 29.9. klo 13 Maria Takala-
Roszczenko kertoo kanttorien 
liiton matkasta Armeniaan
to 13.10. klo 13 leivotaan karja-
lanpiirakoita Salme Koivumäen 
kanssa
to 27.10. klo 13 Seppo Salmi 
kertoo vierailusta Athos-vuoren 
luostareissa
to 10.11. klo 13 askartelua 
Hannele Järvisen johdolla
to 24.11. klo 13 isä Timo Mäki-
rinta puhuu joulupaastosta
to 8.12. klo 13 kranssien 
sidontaa

Kupoli paikoilleen
Seurakuntakeskuksen risti palasi entistä 
ehompana paikalleen heinäkuun 5. päi-
vänä.

Risti matkasi Kallvikista umpikoriau-
tolla Jyväskylään omassa telineessään. 
Purkuun tarvittiin toinen perälaitanostu-
ri, yksi suuri nosturi ja kurotin. Yhteis-
työ toimi saumattomasti ja muutamassa 
hetkessä risti kimalteli paikallaan.

Loppu hyvin – kaikki hyvin! Siellä 
se nyt todistaa paikallaan paitsi omasta 
uskostamme, myös rakkaudesta ja huo-
lenpidosta.

Isä Timo ja kultaajamestari Raimo Snellman järjestelevät kupolin asennusta. (Kuva: Seppo Riikonen.)

Kupoli matkasi varta vasten sille 
rakennetulla telineellä

Kallvikista Jyväskylään.

Perhekerhon
syksy 2011

2.9. Syysretki. Lähtö kirkolta 
noin klo 10.00
16.9. Leivomme karjalanpiira-
koita.
30.9. (Pokrovan aatto) Askar-
rellaan yhdessä Jumalanäidin 
ikonit.
14.10.Vierailu käsityömuseoon. 
(Tapaamme käsityömuseon 
edessä noin klo 10.00)
28.10. Laululeikkejä Maria-
kanttorin johdolla.
11.11. Leivontapäivä. Leivom-
me pullaa.
25.11. Jouluaskartelua.
9.12. Vieraana isä Timo. 
Keskustelua lasten kirkollises-
ta kasvatuksesta alustuksen 
pohjalta.

Seurakuntakuoro
Uusi kuoro kaikille kuorolaulamisesta 
kiinnostuneille! Ensimmäinen kokoon-
tuminen  on keskiviikkona  14.9. 2011 
klo 16.30- 17.30 kirkossa. Kuorossa 
lauletaan yksiäänisesti kirkko-,  kan-
san- ,  ja  hengellisiä lauluja.

TERVETULOA!

Anastasis-kuoron syysinfo
Ke 31.8.2011 klo 18.30 kerromme 
kuoron syksyn toiminnasta.  Uusille 
laulajille on koelaulutilaisuus  illan 
päätteeksi.

TERVETULOA!

Keskiviikko-kuoro jatkaa vahvistetuin 
voimin laulamista. Kuoroon voivat  tul-
la lapset, nuoret,  srk-kuoro  ja  Anasta-
sis-kuorolaiset yhdessä laulamaan.

TERVETULOA!

KUUTOSTEN 
KEVÄTTAPAHTUMA 2012

Seurakuntien kuorojen ensimmäiset 
yhteisharjoitukset ovat 12.11.2011 
klo 11-16 Varkaudessa, toiset   ovat  
28.01.2012 klo 11-16 Jyväskylässä  ja 
kolmannet  ovat  17.03.2012 klo 11-16 
Kuopiossa. 
Terveisin seurakuntien kanttorit!

Kuorot

Viitasaaren praasniekan yhtey-
dessä 6.8.2011 (ks. ryhmäkuva) 
piispa Arseni vihki Seppo Salmen 
lukijaksi (kuva yllä).
Kuvat: Aleksander Roszczenko



Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

Päätoimittaja:
Pia Valkonen p.050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi
Juhani Ahontie 5 c
73100 LAPINLAHTI

Toimituskunta:
Isä Elias Huurinainen, Iisalmi
p. 0500 271 163
elias.huurinainen@ort.fi

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi

Jyrki Ojapelto, Rautalampi
p. 0500 371 057 ja 050 591 0418
jyrki.ojapelto@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@surffi.fi

Antti Räsänen, Kuopio
p. 0206 100 309
antti.rasanen@ort.fi

Martti Päivinen, Varkaus
p. 050 5992 692
varkaus@ort.fi

Vie lehteen tarkoittamasi 
aineisto seurakuntasi virastoon. 
Kirkkovuoden toinen Solea 
ilmestyy viikolla 45. Sen 
aineistopäivä on 21.10.2008
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net. Paino: Kiuruveden 
Sanomalehti Oy: Kisapaino, 
Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700, Fax (017) 
770 7770
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770 7770

12

Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin ja 
Varkauden ortodoksiset seurakunnat.
Kannen kuva: Artturi Hirvonen

Päätoimittaja:
Pia Valkonen p.050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi
Juhani Ahontie 5 c, 73100 Lapinlahti

Toimituskunta:

Kuutosseurakuntien 
tiedotusvastaava:
Isä Johannes Hätinen, Mikkeli
p. 0206 100 351
johannes.hatinen@ort.fi

Isä Elias Huurinainen, Iisalmi
p. 0500 271 163
elias.huurinainen@ort.fi

Timo Mäkirinta, Jyväskylä
p. 0206 100 382, aineisto Aila 
Niemiselle p. 0206 100 388
osoitteella: jyvaskyla@ort.fi

Johannes Parviainen, Rautalampi
p. 020 6100 321
johannes.parviainen@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli, p. 050 530 5523
leena.orro@surffi.fi

Harri Peiponen, Kuopio
p. 020 6100  304
harri.peiponen@ort.fi

Bogdan Grosu, Varkaus
p. 040 480 3677, varkaus@ort.fi

Jarmo Ihalainen, Varkaus
p. 040 747 5200
jarmo.ihalainen@ort.fi

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
5/2011 on seurakuntalaisilla viimeistään 
pe 14.10.2011. Sen aineistopäivä 
on poikkeuksellisesti jo ti 27.9.2011. 
Seurakuntien yhteystiedot osoitteessa 
www.ort.fi, josta klikataan ensin kirkko 
palvelee ja sen jälkeen seurakunnat. 
Yhteystiedot löytyvät myös Soleasta 
seurakunnan sivuilta. Ilmoitushinta: 
35 senttiä + alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/
vuosi. Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa internetissä 
osoitteessa www.ortodoksi.net
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki p. (017) 
34 81 309

EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN
SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALIIN 2011

Me allekirjoittaneet _______________ ortodoksisen seurakunnan jäsenet ehdo-
tamme vuoden 2011 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi 
vaalialueeltamme seuraavia tuntemiamme henkilöitä.

Ehdokkaan nimi  Syntymäkunta            Kotikunta

Päivämäärä:________/_______2011

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

________________________________ ___________________________

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 22.9.2011 klo 15.00 
mennessä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82§.

Ehdokkaiden suostumus:

Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi _____________ ortodoksisen seurakun-
nanvaltuuston vaalissa valittaessa seurakunnanvaltuuston jäseniä toimikaudelle 
2012 – 2015.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus

_________________________________________________________________

Leikkaa talteen....

Elonkorjuun aikaan,
vaaleja vuotellessa

Viime vuoden alussa oli Rautalam-
min seurakuntamme jälleen ilman 
vakinaista omaa pappia. Samoihin 

aikoihin tapahtunut Karttulan päätös 
liittymisestä Kuopioon vei myös osan 
pienestä yhteisöstämme pois uuteen seur-
akuntaan.  Omassa seurakunnassamme 
käytiin tiiviisti keskustelua tulevaisuud-
estamme.

Vaihtoehtoina olivat jatkaminen it-
senäisenä tai liittyminen toiseen seur-
akuntaan. Syntyneestä tilanteesta huolta 
kantoi myös arkkipiispamme Leo. Hänen 
aloitteestaan kokoonnuimme koko luot-
tamushenkilöstön voimin tilaisuuteen, 
jossa keskustelimme kirkkohallinnon 
edustajien kanssa ja puntaroimme mah-
dollisuuksiamme.

Tilaisuuden päätteeksi olimme vakuut-
tuneita siitä, että haluamme edelleen 
jatkaa omana itsenäisenä seurakuntana ja 
täyttää avoin papin virka. Myös arkkipi-
ispa Leo tunnusti tahtotilamme vahvaksi. 
Niinpä saimme Isä Johanneksen papik-
semme ja kuluvan vuoden heinäkuussa 
hänelle tuli vuosi täyteen seurakuntamme 
kirkkoherrana.

Lähestyvät seurakuntavaalit antavat 
meille kaikille mahdollisuuden jatkaa 
pienen yhteisömme aktiivista tietä. Jotta 
voisimme toimia vahvana seurakuntana, 
tulisi meidän löytää keskuudestamme se 
joukko, joka vie taas yhteisiä asioitamme 
oikeaan suuntaan seuraavan valtuusto-
kauden ajan. Siihen joukkoon tarvitaan 
monenlaisia osaajia koko seurakuntamme 
alueelta.

Edustajien monipuolinen kokemus 
myös alueellisesti muodostaa vahvem-
man luottamuselimen, joka päätöksiä 
tehdessään on laajasti tietoinen seurakun-

talaisten tahdosta.  
Nyt toivon rohkeutta kykyjään vakan 

alla pitäviltä.  Jos et tohdi asettua ehdok-
kaaksi vaaleissa, niin seurakunnastamme 
löytyy muutakin toimintaa kullekin 
kykyjensä ja taitojensa mukaan. Mikäli 
hallitset esimerkiksi talouden hoidon 
tai kiinteistöjen huollon, on mahdollista 
toimia neuvostossa, diakonia- tai kiin-
teistötoimikunnassa.

Harrastaa voi myös kuorossa tai 
ikonimaalauksen sekä keskustelupiirien 
parissa. Joukolla tekeminen on aina 
antoisampaa ja tehtävien jakautuminen 
useammalle keventää tekijöiden taakkaa. 
Tämä on koettu mm. kirkkojen remont-
tien ja hautausmaiden kunnostustalkoiden 
yhteydessä. 

Vapaaehtoistyö on edelleen tärkeässä 
asemassa seurakunnassamme. Yhteisön 
aktiivisuus saa vähäisen virkakuntamme 
jaksamaan myös paremmin työssään. Si-
jaisuudet esimerkiksi sairauden yllättäessä 
ei yhden papin ja kanttorin työporukassa 
järjesty muuten kuin oman työn ohella 
toista tuuraamalla. Tällaisia tilanteita on 
ollut, ja virkaan kuuluvien viikkovapa-
iden pitäminen on aika ajoin tullut mah-
dottomaksi. Tällaisessa työtilanteessa 
jaksaminen on rajallista, huolehtikaamme 
siksi myös heidänkin pärjäämisestä meille 
tärkeässä työssä.

Siispä tuokaa kyvyt esille ja väki vaali-
uurnille. Jatkakaamme näin uusin voimin 
seuraavaan toimikauteen. 

Marjaisaa ja värien kyllästämää syksyä 
kaikille toivottaen,
 

Keijo Postari
srk neuvosto

Kultaisen iän leiri 
Valamossa

27.-28.9.2011
Ohjelma
Tiistai 27.9
Klo 10.15 Tulokahvit Trapesassa
11.00 Tuolijumppa, Pirkko Kuok-
kanen, 11.45 Valamon reliikit, 
Teol.yo Marko Mäkinen
12.30 Lounas
Lepotauko
15.00 Päiväkahvi
16.00 Muistoja pappisseminaarista,  
isä Leo Iltola 
18.00 Ehtoopalvelus
19.15 Iltapala

Torstai 28.9
06.00 Aamupalvelus ja liturgia
07.00- Aamiainen
09.00 Laulutunti, Dir.cant Juhani 
Matsi
11.00 Lounas
12.15Lähtö Lintulan luostariin

Kultaisen iän leirin ohjelma pide-
tään kulttuurikeskuksessa. Huonei-
den luovutus klo 12.00 mennessä.
Ateriat on tarjolla ohjelmaan mer-
kittyinä aikoina luostarin kahvila-
ravintola Trapesan noutopöydässä.
Luostarin kaupassa Tuohuksessa 
saa pienen alennuksen nimikorttia 
näyttämällä.

Ortodoksisen
diakoniatyön kurssi

16.-18.9.2011
Kurssilla perehdytään monipuo-
lisesti diakoniatyöhön, siihen 
mitä se on ollut ortodoksisessa 
kirkossa ja mitä sen tulisi olla tänä 
päivänä. Luennoitsijoina mm. 
lehtori Esa Konttinen Diakonia-
ammattikorkeakoulusta, taiteilija 
Marja Skaffari, Riina Ngyuen, 
toiminnanohjaaja Ritva Korhonen 
ja TM Tuomas Kallonen. Hinta 
majoituksen mukaan 100 -130 € 
sisältää aamiaisen, muut ruokailut 
maksetaan erikseen.

Parisuhteellisuusteoria
(ja käytäntö)

Ortodoksisen Opiskelijaliitto ry:n
parisuhdeseminaari

Joensuussa
15.-16.10.2011

Parisuhdeseminaarissa kuullaan 
asiantuntijoiden luentoja, sekä osal-
listutaan työpajoihin ja keskustellaan 
seurustelusta, avioliitosta ja parisuh-
teesta ortodoksisesta näkökulmasta 
osana kirkon elämää. 
Puhujina mm. 
- psykologi Outi Tammi (Omat vuo-
rovaikutustavat ja asenteet - mahdol-
lisuus muutokseen) 
- Satu Timonen ja Arto Latvaniemi 
(Seksuaalisuus)

Seminaari järjestetään Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan tiloissa 
(Kirkkokatu 32, Joensuu). Viikonlo-
pun luennot ovat avoimia ja ilmaisia 
kaikille kiinnostuneille. Erillistä 
ilmoittautumista ei ole, joten voit 
osallistua vapaasti joko yksittäisille 
luennoille tai koko viikonloppuun.
Tarjoamme ruokailut seurakunnan 
tiloissa pientä korvausta vastaan.
Seuraa ilmoittelua osoitteessa www.
ool.fi .

Lisätiedot, tarkemmat aikataulut ja 
majoituskyselyt liiton pääsihteeriltä:
Satu Hätinen, puh. 050 337 3934
ool.ps (at) ort.fi, www.ool.fi

Suomen
ortodokSiSten

opettajien Liitto ry
60 vuotiSjuhLa

kuopioSSa 1.10.2011

Päivä alkaa juhlaliturgialla, jon-
ka toimittaa KP arkkipiispa Leo. 
Liturgian jälkeen on juhlalounas ja 
pääjuhla seurakuntasalilla, Snellma-
ninkatu 8. 
Perjantaina 30.9.2011 avataan valo-
kuvanäyttely ja julkaistaan juhlakirja 
alasalissa. Perjantain muisteluillalli-
sille seurakuntasalille ovat
tervetulleita kaikki entiset ja nykyiset 
soolilaiset. Illallinen on maksullinen. 
Tarkempi ohjelma löytyy www.sooli.
fi

Lisätietoja Sirpa Okulov
SOOLi ry, puheenjohtaja, p. 0500 
946 601 tai sirpa.okulov@ort.fi

ISRAEL
-

PYHÄ  MAA

Pyhiinvaellusmatka
Israeliin 21.-29.3.2012
Jerusalemin Patriarkan
Teofiloksen kutsusta.

Kohteet:
Jerusalem
Betlehem

Jerico
Kuollut Meri

Tiberias
Kapernaum

Nasaret
Taabor

Gennesaret

Teemana:
12 suurta juhlaa

ja sunnuntaievankeliumiteksti

Hinta: 1 300 e/2hh
puolihoito

1 hh lisä 280 e
Ilm. viim. 31.1.2011

iisalmi@ort.fi
p. (017) 816441

Matkatoimisto Arthos
Aika voi muuttua +- 1 pv


