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I i s a l m i
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

4. vuosikerta N:o 3  - Kesäkuu 2005
Ortodoksinen
seurakuntalehti

Mikkelin ortodoksisella hautaus-
maalla järjestettiin tänäkin kevää-
nä siivoustalkoot. Pieni ja suojainen
mäntykangas luterilaisen hautaus-
maan kyljessä heräsi taas uuteen
kesään.

Hautausmaamme suurena ilon-
aiheena on jo useana vuonna ollut

Hautausmaa puhkesi kukkaan
harvinainen ja rauhoitettu kangas-
vuokko.  Tänäkin keväänä se avasi
suuret, karvanukkaiset nuppunsa
juuri soveliaaseen aikaan kuin ter-
vehtien hautausmaalla vierailijoita:
Täällä eletään.

Sanottakoon samalla myös va-
roituksen sana: älä ota siitä tainta

äläkä yritä siirtää sitä omaan
kukkapenkkiisi.  Se ei onnistu, sillä
kangasvuokon juuristo tuhoutuu
varmasti vaikka miten suuren
multapaakun ottaisit mukaan.

Älä näännytä sitä
kukkapenkkiisi, vaan sen sijaan ihai-
le sitä sen alkuperäisessä elinym-

päristössä.
Komea kangasvuokko julistaa

omalla tavallaan evankeliumin sa-
nomaa. Kukkiessaan hautausmaal-
la se kertoo, että elämä jatkuu, vaik-
ka monet ovat jo siirtyneet hauta-
usmaan uumeniin.

Elämä jatkuu niin maan pinnal-

la kuin pinnan alla aina siihen het-
keen saakka, jolloin koko luoma-
kunta uudistuu ylösnousemuksen
aamussa.

ISÄ MARKKU

Mikkelin hautausmaan kevätsiivoajat ilahtuivat taas tavatessaan hautausmaalla kangasvuokon. Kukka tuntuu kertovan: Täällä sitä eletään!
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S o l e a l t a

Jokainen kaipaa omassa parisuh-
teessa rakkautta ja hyväksyntää.

 Rakkaus ja onni ovat kuitenkin
mahdollisia vain, jos on sinut itsen-
sä kanssa. Psykoterapeutti Tommy
Hellstenin mukaan toisen lähelle on
aina pitkä matka. Toista ei voi kun-
nioittaa, ellei näe häntä – ja toista
ei voi nähdä, ellei näe itseään.

Kirkon opetus nuorten
seurustelusta ei ole helppoa, kun
mainosten maailmassa seksi on
kaikki kaikessa. Kun kirkon opetuk-
sessa korostuu järjen ja yhteisen
henkisen pohjan kasvattaminen,
lööppimaailma korostaa
seksikkyyden ylivalta.

Kun yksi suhde on kaluttu lop-
puun, ajaudutaan jo uuteen. Kas-
vetaan muka erilleen, kun ei kos-
kaan ole edes yritetty kasvaa yh-
teen. Uskottomuus on aina ollut
yhteisen elämän myrkky, jonka yli
on vaikea päästä.

Ortodoksisessa kirkossa suurin
osa avioliitoista solmitaan
toisuskoisen kanssa. Kirkon ope-
tuksessa olisi entistä enemmän ko-
rostettava sitä, kuinka tärkeää olisi

Avioliittoon vihkiminen on julistus ja mysteeri
jo seurusteluaikana tuoda esille se,
mitä erilainen kirkollinen arvopohja
tuo eteen.

Kunnioittamani ortodoksisen
uskonnon lehtori Dimitri Tarvasaho
korosti omassa opetuksessaan
meille opettajainvalmistuslaitoksen
opiskelijoille sitä, miten tärkeä on
tuoda oma identiteetti jo
seurusteluaikoina esille.

Muistan, kuinka hän korosti, että
toisella tai viimeistään kolmannella
kerralla pitää toinen viedä ortodok-
siseen kirkkoon.

Jos hän nikottelee tai arvoste-
lee, niin unohtakaa koko seuruste-
lu. Hänen mukaansa se on vasta
alkua kaikille muillekin ongelmille.

Silloin isä Dimitrin
suorasukaisuus huvitti, mutta nyt
jälkeenpäin, kun opettajana ja pap-
pina olen nähnyt ja kokenut kaiken-
laista, voi sanoa, että kaikkein
katkerimmat iskut on toiselle annet-
tu uskonnon kautta – kun mitään
ilkeämpää ei ole enää keksitty.

Tämä sellaisessakin tapaukses-
sa, joissa toinen omalta osaltaan ei
mitenkään ole ollut aktiivinen kir-

kon jäsen.
Ortodoksien kirkko korostaa

yhteiselämässä sitoutumisen mer-
kitystä. Kirkon siunaamat
yhteiselämän muodot ovat avioliit-
to ja luostarielämä. Molemmissa
korostuu kolme osapuolta: Minä
itse, toinen ja korkein mahdollinen
vahvistaja – Jumala. Jumalalta pyy-
dämme – ei vain vahvistusta – vaan
myös siunausta sitoutumisellemme.

Avoliitossa tämä
siunauksellinen aspekti puuttuu.
Siinähän pari luottaa omiin voimiin-
sa yhteiselämän rakentamisessa.

Siksi vihkiminen on julistus ja
mysteeri. Siinä ihminen muuttuu
oman persoonallisuutensa
laajentumisena, uutena elämän nä-
kemyksenä uuteen maailmaan ja
sen koko täyteyteen
yhteiselämässä.

Nykyinen aikamme korostaa yk-
silön aseman ylivertaisuutta. Avio-
liitossa ja yhteiselämässä sellaisen
korostaminen ei toimi. Molemmilta
vaaditaan tietoista pyrkimystä ja
vakavaa mieltä yhteisellä tiellä sekä
yhteistä tahtoa elää yhdessä ja ra-

kastaa.
Avioliitossa toteutuu kaikkein

todellisin ja kaikkein salaisin ihmis-
suhteiden muodoista. Avioliitto on
ihmisyyden kasvun huipentuma ja
mahdollisuus. Rakkauden kautta
ihminen osallistuu Jumalan
kaikkivaltiuteen kuuluvaan
luomisprosessiin: ihminen luo ih-
misen, syntyy uusi sielu, uusi ih-
minen.

Täydelliseen elämän-
ulottuvuuteen ihminen pääsee juu-
ri oman perheensä kautta.

Ei miehellä eikä naisella ole eh-
dotonta valtaa toiseen avioliitos-
sa. Tommy Hellsten korosta, että
vain irti päästämällä pääsee lähel-
le.

Ihminen haluaisi mielellään
muuttaa toista, hänestä kun toisen
tietyt ominaisuudet ärsyttävät.
Kuitenkin toisen omaan tahtoon
pakottaminen, vaikka se kuinka ta-
pahtuisi rakkauden nimissä, tappaa
itse rakkauden.

Miten vaikea ylipäätään on
muuttaa itseään toisen sijasta, it-
sestä kun ei millään tahdo löytyä

niitä huonoja ominaisuuksia.
Pystymmekö itse edes näke-

mään omia puutteitamme? Täytyy-
kö alistua pakon edessä, jos se
uhkaa sitä, mikä on kaikkein kallein-
ta?

Monien liittojen epäonnistumi-
nen johtuu siitä, että kumpikin puo-
liso pitää itseään toisen omistajana.
Kun vielä mukana on vääränlainen
mustasukkaisuus, avioelämän vai-
keuden alkavat kasautua.

Suurinta viisautta sanotaan ole-
van, kun antaa toiselle täyden va-
pauden tehdä omat päätöksensä
yhteiseksi hyväksi.

LEEVI SAATSI

Kolumni on toinen osa perhettä
käsittelevästä kirjoitussarjaa
Soleassa. Kirjoitus on esitelmä
avioliitosta papin ja kasvattajan
näkökulmasta. Se on pidetty or-
todoksisen veljestön syyspäivillä
Kiteellä viime vuoden marras-
kuussa.

P  e  r  h  e  e  n     v  u  o  n  n  a

Kesä on alkamassa.
Äsken kuulin ukko
sen jyrähtelevän.
Sade kasteli maan,
huuhteli pölyjä

puroihin, ojiin ja viemäreihin. Luon-
to odottaa, toivoo lämmön tulevan,
kesätuulen tuulahtavan, puhalta-
van kasvun hiirenkorviin
koivukoissa.

Samaa odottaa ihmisen luonto.
Lämpöä sekin kaipaa, uudistumis-
ta, raikkaita tuulia, kesäsateen kos-
ketusta.

Jolla on korvat, se kuulee. Hän
kuulee lintujen laulun, aistii elämän
sykkeen. Hänkin herää.

Jolla on silmät, se näkee. Hän
näkee voikukan murtautuvan kiven
ja asvaltin välistä tai vapaalta
kedolta mustasta mullasta. Kevät-
vaalean vehreän vihreyden ihmi-
nen aistii värien sävyinä ja
raikkaiden tuoksujen huumana.

Näkee, kokee, kuulee ja tuntee
ihminen, ellei ole jostakin syystä
täysin tunteeton kaikelle sille ym-
pärillään olevalle, josta hän on oi-
keasti riippuvainen.

Enkä usko, että on ketään, joka
ei tuntisi. Enkä usko, että on ke-
tään, joka ei tunnustaisi
riippuvuuttaan siitä luonnosta,
joka ei ole ihmisen rakentama.

Näemme luonnon kauneuden.
Mutta mitä muuta näemmekään…

Olen kävellyt tänä keväänä Kuo-
pion katuja. Olen myös kävellyt

Kristityn
velvollisuus

on kunnioittaa
luontoa

Pielaveden teitä. Paljon roskaa olen
nähnyt nousevan esiin sulaneen
lumen alta; tupakan tumppeja,
savukerasioita, olutpulloja, mäyrä-
koiran kuoria, makeispapereita,
mehupurkkeja, maitopurkkeja,
makkarapaketin kelmuja, muovi-
kasseja, viinapulloja, monia monia
muita tuoteryhmiä nyt tarkemmin
erittelemättä.

Kuinka ihminen voi! Mutta
tiedänhän, että hän voi paljon
pahempaakin. Mutta sittenkin,
kuinka hän voi näin roskantaa!

Tällä lyhyellä viittauksella tah-
don vain kohdistaa ajatuksia kes-
tävän kehityksen ja
ekologisemman elämänmuodon
haaveeseen. Luonnon kunnioitus
on myös kristityn velvollisuus, niin
ortodoksinkin. Pienestä pitää läh-
teä liikkeelle ja tavoitella suuria.

Seuraavan roskan voi jättää
heittämättä tien oheen. Sen voi
jopa kantaa kotiin ja viedä
kierrätykseen.

Mutta vieläkin kysyn miksi
luomme rumuutta sinne, missä toi-
voisimme oikeasti kokevamme kau-
neutta. Saatan ymmärtääkin. Tal-
ven pimeyteen lumipeitteen alle on
kiusaus kätkeä kaikenlaista mah-
dollista. Mutta tulee kevät, tulee
kesä, aurinko ja sade sulattaa lu-
men, avaa kätketyt salamme. Mei-
dän tekomme paljastuvat.

Meidän tulee pyrkiä kestävän
kehityksen tekoihin, valoa kestä-

viin ratkaisuihin. Muuten saamme
murehtia sitä, kuinka meidän omal-
la kohdallamme käy, kun kirjat ava-
taan.

ARKKIPIISPA LEO

Meillä on nyt kevät. Se on
uuden elämän alkamisen
aikaa, luonnon heräämi-

sen ja talven jättämisen aikaa.
Kirkkovuodessamme olemme elä-
neet varhaisen pääsiäisen ja siirty-
neet tavallista pidempään
apostolien paastoon.

Luonnossa meidän on helppo
tajuta vuodenajat ja rytmittää elä-
määmme niiden mukaan. Kuinka
hyvin osaamme rytmittää elämääm-
me kirkkovuoden kierron mukaan?

Mitä meille merkitsevät juhlat ja
paastot, arki ja rukoukset?

Ihmisinä olemme kiinni aina jos-
sakin mikä lähtee tästä maailmasta
ajasta ja paikasta, maalliseen elä-
mään sidotusta. Se on meidän teh-
tävämme siinä missä olemme per-
he, koti, työ, projekti tai harrastus.

Mikä merkitys tuon kaiken kes-
kellä on hengellisellä elämällämme.
Osaammeko antaa sille tilaa.
Pyrimmekö kasvamaan kilvoituk-
sessamme. Koitammeko saavuttaa
jotain uutta siinä kuten maailmas-
sa pyrimme.

Ihminen on kokonaisuus, joka
tarvitsee niin asioiden kanssa on-
nistumista kuin hengellisen elämän
kokemista. Kesä tuo meille monia
praasniekkoja, temppeliemme juh-
lia ja Mahdollisuuden helpottaa
hetkiseksi kiireitämme, joissa olem-
me talven ajan kulkeneet.

Lomasuunnitelmia tehdessäm-
me ja muuten ajankäyttöä poh-
tiessamme voisimme ottaa huomi-
oon myös sen mitä sielumme tar-
vitsee eikä vain sitä mitä ruumiimme
kaipaa. Rukous on yhteys Jumalaan
ja ihmisiin. Rukous on
pysähtymistä niiden askelten kes-
kellä, joita kiireisinä otamme
kulkiessamme asioittemme kanssa.
Rukous antaa tilaa kohdata itseäm-
me ja järjestellä sisintämme. Ruko-
us on aina myös tekemistä toisen

puolesta kun esirukouksiamme
kannamme. Rukous on toistemme
muistamista, joka niin usein tahtoo
meiltä jäädä. Se on meille myös yh-
teyden vahvistamista lähimmäis-
temme kanssa, hengellisen elämäm-
me kautta.

“Iloitse, maa!
Kohottakaa riemuhuuto
Herralle!
palvelkaa häntä iloiten,
tulkaa hänen
eteensä riemuiten.
Tietäkää, että Herra on
Jumala.
Hän on meidät luonut,
ja hänen me olemme,
hänen kansansa,
hänen laitumensa lampaat.
Tulkaa hänen
porteilleen kiitäen,
hänen esipihoilleen
ylistystä laulaen.
Kiittäkää häntä,
ylistäkää hänen nimeään.
Hyvä on Herra!
Iäti kestää hänen armonsa,
hänen uskollisuutensa
polvesta polveen.”
Ps. 1000

ISÄ MIKKO KÄRKI

Luonnossa vuodenajat,
ihmisillä kirkkovuosi
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Toimittaja Heidi Vaaliston esitelmä
arkkipiispa Paavalista (k 1988) nos-
tatti  mieleen nostalgisia tunteita.

Kuopiolaisen Ksenia-piirin maa-
liskuun luennolla oli useita, jotka
tunsivat arkkipiispan henkilökoh-
taisesti.

- Esitelmän pitäminen ”Paavalin
kaupungissa” on toisenlaista kuin
Helsingissä, sanoi Vaalisto.

Luento ei ollut perinteinen elä-
mänkaaren kuvaus historiallisine
asiatietoineen.

Vaalisto tutkaili Paavalin persoo-
naa inhimilliseltä etäisyydeltä, ana-
lyyttisen hienosti. Hän kuvaili
Paavalia karismaatikoksi, jolla oli
aina aikaa sille ihmiselle, jonka hän
otti vastaan.

Hän keskittyi yhteen asiaan ker-
rallaan. Siksi tapaamiset muodos-
tuivat ihmisille merkittäviksi ja mo-
net tunsivat todella saavansa jo-
tain hengellistä ravintoa häneltä.

Samanlaisia kuvauksia on annet-
tu kuuluisasta Athoksen vanhus
Paisioksesta (k  1994).

Paavali oli suosittu myös toimit-
tajien keskuudessa. Vaikka hän oli
vanhan Valamon munkki, hän ym-
märsi elämän moderninkin puolen.

Tekniikka oli yksi hänen lempi-
harrastuksiaan. Kameroita hän ra-
kasti.  Hän opiskeli jatkuvasti ja
kääntyi aina parhaiden asiantunti-
joiden puoleen oli sitten kyseessä
lintujen hoito tai teologinen kysy-
mys.

Avara
kosmopoliitti
Myös toisuskoiset näkivät arkki-
piispa Paavalissa avarakatseisen
kosmopoliitin, jonka vuoksi valti-
oiden päämiehet matkustivat Kuo-
pioon.

Hänellä oli rukouksellinen elä-
mänasenne. Hän seisoi aina
opetustensa takana, mutta ei  men-
nyt koskaan asemansa taakse.

Paavali muutti sodan jälkeiset
”ryssän kirkko” asenteet myöntei-
seksi omalla esiintymisellään.

Myös hengen miehessä asui
pieni poika. Paavalilla oli tapana
kujeilla puhelimessa silloin kun hä-
nen äänensä oli flunssainen.

Arkkipiispa ja Afganistan
Ksenia-luennolla Kuopiossa

saaneet kuvan Afganistanista
sotaisana, naisia sortavana
muslimimaana. Osittain tämä pitää
paikkansa.

Pentikäinen toi esille maan taval-
lisen asukkaan näkökulmasta. Työ-
mies yrittää elää 1,5 euron päivä-
palkalla. Kaikki tietävät ettei sillä
rahalla ole leipä leveää, edes
halvassa Aasian maassa.

Myös Matti Pentikäinen joutui
kokemaan kuinka rauhanturvaajia
hävisi ympäriltä.

Siellä oli useita ”lähellä piti” ti-
lanteita. Afgaanien sotaisuudessa
on kuitenkin ero Irakin sotaan näh-
den: Afgaanit pyrkivät kaikin kei-
noin välttämään siviiliuhreja.

Vaikka maan taloudellinen tilan-
ne on kehno, tiet huonoja, työttö-
myyttä ja köyhyyttä paljon, kaik-
kialla on hymyileviä lapsia.

Kuvat heistä jätti toivon kipinän
elämään. Asiat menevät eteenpäin.
Pentikäinen kehui kansaa
vieraanvaraiseksi ja ystävälliseksi.

Huonot uutiset myyvät parem-
min kuin hyvät. Siksi niitä syöte-
tään meille. Sitä sanotaan
tiedottamiseksi.

SIRPA OKULOV

Hänestä oli hauskaa yllättää ih-
miset.

- Valta eikä julkisuus turmellut
häntä, Heidi Vaalisto sanoi.

Hän säilytti loppuun asti luovan
ajattelunsa ja aktiivisen elämän-
asenteensa. Vielä viimeisinä elin-
päivinään Paavali suunnitteli
hapankaalin tekoon soveltuvaa
konetta.

Vaaliston mielestä meidän tulisi
arvostaa omaa suomalaista orto-
doksisuutta.

Etsimme hengellisyyttä usein
kaukaa, matkustamme vanhoille
ortodoksisille alueille ja oletamme
että pyhyys on jossain siellä. Myös
Suomessa on kanonisoituja pyhiä.

Afganistanin
tilanne
Pastori Matti Pentikäinen toi
Kseniapiiriläisille tietoa tämän päi-
vän Afganistanista.

Pentikäistä voisi luonnehtia
kuopiolaiseksi kosmopoliitiksi. Ti-
lanne Afganistanissa on jännitty-
nyt, mutta toivoa paremmasta on.

Uutisvälineiden kautta olemme

“Heidi Vaalisto
kuvaili Paavalia

karismaatikoksi,
jolla oli aina aikaa
sille ihmiselle,

jonka hän otti vas-
taan.”

Heidi Vaalisto valotti kuopiolaisen Ksenia-piirin illassa arkkipiispa
Paavalin persoonaa.

Pääsiäisjuhla on myös papiston
kirkollisten palkitsemisten ai-
kaa. Tänä vuonna erityisesti
Kuopion seurakunnan papisto
sai useita arkkipiispa Leon
myöntämiä huomionosoituksia.

Rovasti Heikki Makkonen
sai oikeuden kantaa jalokivin
koristeltua papin koruristiä. Isä
Heikki on tätä nykyä eläkkeellä
työskenneltyään aikaisemmin
käytännöllisen teologian pro-
fessorina ja ortodoksisen teo-
logian laitoksen ensimmäisenä
johtajana Joensuun yliopistos-
sa.

Yhdessä Asta-vaimonsa
kanssa hän muuttolinnun ta-
voin lentää talveksi Espanjaan
mutta kevään myötä palaa aina
kesäksi Kuopioon.

Isä Heikki on toiminut myös
arkkipiispa Paavalin sihteerinä
ja Jyväskylän seurakunnan
kirkkoherrana.

Rovastin arvon arkkipiispa
Leo myönsi Paul Hesselle ja An-
dreas Hjertbergille Kuopion
seurakunnasta sekä Mauno
Röppäselle Iisalmen seura-

kunnasta.
Papa Paul Hesse on viime

vuosina työskennellyt niin Jo-
ensuun yliopistossa ja kuin
Helsingin seurakunnassakin.
Silti hän on toisinaan ehtinyt
osallistumaan jumalanpalve-
luksiin myös Kuopiossa.

Isä Andreas Hjertberg hoi-
taa Kuopion toisen papin vir-
kaa. Hänkin on ollut viime ai-
koina virkavapaalla ollessaan
opiskelemassa teologiaa Pieta-
rin hengellisessä akatemiassa.

Isä Mauno Röppänen puo-
lestaan on jo pitkään ja monin
tavoin palvellut vapaaehtoise-
na pappina Iisalmen seurakun-
nassa ja erityisesti Lapinlahdel-
la.

Myös isä Jyrki Ojapelto,
Pielaveden seurakunnan vii-
meinen kirkkoherra ja nykyinen
Kuopion seurakunnan vs. kol-
mas pappi sai tunnustuksen
tekemästään työstä. Hänelle
myönnettiin kullatun papin-
ristin käyttöoikeus.

YLIDIAKONI KIMMO KALLINEN

Papit saivat
huomionosoituksia

Suomen ortodoksisessa kirkko-
museossa avattiin 24.5.
erikoisnäyttely ”Kohtaami-
nen”, johon maamme merkittä-
vimpiin taidemaalareihin kuulu-
va Marjatta Tapiola on valin-
nut esineitä ortodoksisen
kirkkomuseon kokoelmista.

Näyttelyssä vanha ja moder-
ni taide kohtaavat toisensa:
1600-1800-luvuille ajoittuvat
kirkkomuseon ikonit ja tekstiilit
ovat saaneet näyttelyyn seu-
rakseen arkkimandriitta Arsenin
ja igumeni Sergein muotokuvat,
jotka Marjatta Tapiola maalasi
viime vuonna Heinävedellä Va-
lamon luostarissa.

Omassa taiteessaan
ekspressiivinen Tapiola on va-
linnut näyttelykokonaisuuteen
mm. kansanikoneja, joille on
ominaista pelkistetty värin, vii-
van ja aiheen käsittely.

Niissä ikonin sisällöllinen sa-
noma kerrotaan yksinkertaisel-
la väri- ja muotokielellä.

Esineissä
elämän
koko kirjo
Taiteilijan mieltymys vaalean-
punaiseen ja ankaran mustaan
näkyy hänen esine-
valinnoissaan. Niissä heijastuu
myös taiteilijalle läheiset aiheet,
elämän koko kirjo, johon kuu-
luu myös kuoleman jokapäiväi-
nen läsnäolo.

Voimakkaan kontrastin värik-

käille ikoneille luovat mustat,
valkoisin ristein kirjotut
skeemamunkin asut.

Sysmässä 1951 syntynyt
Marjatta Tapiola on osallistu-
nut runsaan kolmenkymmenen
vuoden ajan näyttelyihin niin
kotimaassa kuin ulkomailla.

Ehdolla
kansainvälisessä
kilpailussa

Tapiola on ehdolla pohjois-
maisen taidepalkinnon Carne-
gie Art Awardin saajaksi, jonka
voittajat julistetaan kesäkuun
lopussa.

Maailman suurimpiin kuulu-
vasta palkinnosta kilpailee yh-
teensä 21 taiteilijaa: Tapiolan
lisäksi kaksi suomalaista, taide-
maalari Rafael Wardi ja video-
taiteen parissa työskentelevä
Petra Lindholm.

Kaikki 21 ehdokasta ovat
mukana näyttelyssä, joka näh-
dään myös Helsingissä Taide-
museo Meilahdessa keväällä
2006.

Näyttely on avoinna
28.8.2005 saakka.

Lisätietoja näyttelystä anta-
vat museonjohtaja Kristina
Thomenius puh. 017-287 2240
ja tutkija Päivi Sturm puh. 017-
287 2242.

Marjatta Tapiolan
esinevalintoja

KUOPIO
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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.

Iisalmen seurakunnan kaikkien
pyhäkköjen vuosijuhla,
pruasniekka, sattuu kesäaikaan.

Pyhäkköjen juhlat ovat tärkeitä ta-
pahtumia seurakunnan elämän
vuosikierrossa.

Iisalmen seurakunnalla on kuu-
si pyhäkköä.  Iisalmen Pr. Elian kirk-
ko vuosijuhla 20.7. , Lapinlahden
kaikkien pyhien kirkko viikko jäl-
keen helluntain, Alapitkän P. Kol-
minaisuuden tsasouna helluntai,
Sonkajärven Jumalanäidin kuolon-
uneennukkumisen tsasouna 15.8. ,
Sukevan ap. Pietarin ja Paavalin
tsasouna  29.6. ja Salahmin Pyhän
Nikolaoksen tsasouna 9.5. ja 6.12.

Miten
vietetään
juhlaa?
Vuosien ja vuosikymmenien aika-
na on kullekin pyhäkölle muodos-
tunut sille ominainen
pruasniekkajuhlan perinne.

Perusrungon muodostavat ju-
malanpalvelukset, vigilia, liturgia ja
vedenpyhitys.

Vedenpyhitys usein pyritään
suorittamaan pyhäkön lähellä ole-
van veden äärellä. Pyhäkköjemme
läheisyydessä melkein kaikilla paik-
kakunnilla on joki tai järvi, jonka
rantaan liturgian jälkeen siirrytään
ristisaatossa vedenpyhitys toimit-
tamaan.

Mikäli kysymyksessä on niin
sanottu tavallinen vuosijuhla, eli
pyhäkkö ei täytä pyöreitä vuosia,
palveluksen jälkeen järjestetään
kirkkokahvitilaisuus.

Pidetään puheita, lauletaan hen-
gellisiä lauluja, muistellaan mennei-
tä ja keskustellaan pyhäkön tule-
vaisuuden suunnitelmista.

Vuosi toisensa jälkeen pyhäkön

pruasniekka on todellinen  juhla.
On ollut selvästi havaittavissa, että
kullakin paikkakunnalla pyhäkön
uskova kansa suuresti arvostaa
oman temppelinsä vuosijuhlaa,
pruasniekkaa.

Praasniekka
vaiko
pruasniekka?

Jokunen viikko sitten julkaistiin
karjalan kielen sanakirja, joka sisäl-
tää noin 83 000 sanaa. Kyseessä
on karjalan kieliperheen
livvinkarjalan sanakirja.
Pruasniekka vaiko praasniekka.

Tämä kysymys tuntuu olevan
yhtä hypoteettinen kuin muinaisen
filosofin lausahdus – ollakko vai-
ko eikö olla.

Jotkut puolustavat henkeen ja
vereen, jos tällaista ilmaisua voisi
tässä yhteydessä käyttää, sanaa
praasniekka. Näkemystään he pe-
rustelevat paitsi muinaisella
kielituntemuksellaan niin myös sil-
lä, että pruasniekka on praasniekka
sanan savon kielinen ilmaisu.

Toiset ovat vankasti sitä mieltä,
että ainoa oikea juhlaa ilmaiseva
sana on – pruasniekka. Noin
sormituntumalla voisi sanoa, että
tämän juhlaa ilmaisevan sanan kan-
nattajia on enemmistö.

Evakoilla
erikois-
pruasniekka
Monissa seurakunnissa on muo-
dostunut jonkun pyhäkön ympä-
rille erikoispruasniekka. Ilomantsis-
sa on niistä ehkä keskuudessam-
me tunnetuin, Iljan pruasniekka.

Pielavedellä on jo monen vuosi-
kymmenen ajan vietetty monille
tuttua Valassin pruasniekkaa. Iisal-
messa lähes kahden vuosikymme-
nen ajan on järjestetty yhdessä
Korpiselän, Suistamon ja
Soanlahden pitäjäseurojen kanssa
Evakon pruasniekka.

Näiden erikoispruasniekkojen
ohjelma on usein laajempi ja
väkeäkin liikkuu tavallista run-
saammin. Usein kyse on myös ta-
loudellisesta satsauksesta, sillä
hyvien ohjelman esittäjien matka-
ja esiintymiskulut ovat nykyään
varsin merkittävät.

Perinne
elää
edelleen
Kukin aikakausi luo ympärilleen
omanlaisensa kulttuurin
tapahtumineen. Joskus kuulee sa-
nottavan, että ennen vanhaan oli
oikeat, todelliset pruasniekat.

Tämä on totta, mutta vain sen
osalta, että ne olivat silloin, sen ajan
ihmisille ja heidän tarpeistaan nous-
seet todelliset ja oikeat pruasniekat.
Ne olivat sen ajan kulttuuri-
tapahtumia.

Tämä aika ja tämän ajan toimijat
luovat oman aikansa pruasniekat
tälle ajalle ominaisine piirteineen ja
ohjelmineen.  Aika näyttää, mitä
tästä ajasta jää arvokasta tuleville
sukupolville.

On siis oikein antaa arvo
menneille pruasniekoille ja samalla
rakennettava tähän aikaan  ja tä-
män ajan ihmisille ominaiset
pruasniekat  Iloitsemme siitä, etä
pruasniekkaperinne elää.

ISÄ ELIAS

Iisalmen pyhäkköjen kesät
todellisia pruasniekkakesiä

JUMALANPALVELUKSET
Iisalmi, Pr. Elian kirkko
la 28.5.klo 18 vigilia
su 29.5. klo 10 liturgia, toim. isä
Mikko, liturgian jälkeen kirkko-
kahvit ja kiertokoulu Evakko-
keskus
la 4.6. klo 18 vigilia
la 11.6.klo 18 vigilia
la 2.7. klo 18 vigilia, toim. KS
piispa Arseni
su 3.7. klo 10 liturgia, toim. KS
piispa Arseni
la 9.7. klo 18 ehtoopalvelus
su 10.7. klo 10 hetkipalvelus
la 16.7. klo 18 ehtoopalvelus
su 17.7. klo 10 hetkipalvelus
ke 20.7. klo 9 liturgia ja
vedenpyhitys
la 30.7. klo 18 vigilia
su 31.7. klo 10 liturgia, kristin-
oppikoulun päätös ja kirkko-
kahvit Evakkokeskus
pe 5.8. klo 18 ehtoopalvelus
la 6.8. klo 18 vigilia
ma 15.8. klo 9 liturgia, Jumalan-
äidin kuolonuneen nukkumisen
juhla
la 3.9. klo 18 vigilia
la 10.9.klo 18 vigilia
su 11.9. klo 10 liturgia, perhe-
kirkko, palveluksen jälkeen
kirkkokahvit Evakkokeskus

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien
kirkko
la 18.6. klo 18 vigilia
su 19.6. klo 10 liturgia
la 23.7.klo 18 vigilia, toim. KS
piispa Arseni
su 24.7. klo 10 liturgia, toim. KS
piispa Arseni
la 20.8. klo 18 vigilia
su 21.8. klo 10 liturgia
ke 7.9. klo 18 vigilia
to  8.9. klo 9 liturgia, Jumalan-
äidin syntymäjuhla

Alapitkä, Pyhän Kolminai-
suuden tsasouna
to 2.6. klo 10 toukokylvön
siunaaminen
su 7.8. klo 10 liturgia ja
uudishedelmäin siunaaminen
pe 2.9. klo 18 Alapitkän kylä-
tapahtuma, tsasounassa avoi-
met ovet

Sonkajärvi, Jumalanäidin
kuolonuneen nukkumisen
tsasouna
su 12.6. klo 10 liturgia
pe 1.7. klo 20 ehtoopalvelus
la 13.8. klo 18 vigilia
su 14.8. klo 10 liturgia ja
vedenpyhitys

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paava-
lin tsasouna
su 5.6. klo 10 liturgia
ke 29.6. klo 9 liturgia ja
vedenpyhitys, tsasounan
vuosijuhla
su 4.9. klo 10 liturgia

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen
tsasouna
La 6.8. klo 9 liturgia, Kristuk-
sen kirkastumisen juhla

Iisalmen seurakunta järjestää
yhdessä toisten Kuutosten
kanssa 30.9.-2.10.2005 Nuorten
Pokrovan.
Luvassa on kokoöinen juma-
lanpalvelus, ulkoilma-aktiivi-
suutta, yllätyksiä, hyvää ruo-
kaa ja erityisen hyvää seuraa.
Tapahtuma sopii kaiken ikäisil-
le, mutta jumalanpalveluksien
oheen suunniteltu ohjelma on
suunnattu lähinnä nuorille.
Tapahtumapaikkoina ovat
muun muassa Profeetta Elian
kirkko ja Evakkokeskus sekä
nuorisotalo.
Ilmoittautua voit vaikka heti
sähköpostilla osoitteeseen
iisalmi@ort.fi ja puhelimella vi-
raston auki ollessa numeroon
(017) 816441.
Usko tai älä mutta tänne kan-
nattaa tulla kauempaakin!

Iisalmessa
tapahtuu

Pokrovana

Iisalmen  seurakunnassa on kuusi pyhäkköä. Helluntaina oli vuorossa Alapitkän pyhän Kolminaisuuden tsasounan vuosijuhla, palveluksen
toimitti KS piispa Arseni.

Sanotaan: Riko rajasi.
Mutta varo rikkomasta
lähimmäisesi rajoja.

PRISCILLA

Nuorison tienviittoja älä
ylenkatso. Niissä voi olla
perääkin.

PRISCILLA
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Jyväskylän seurakunta

Leireiltä vahvistusta
ortodoksiseen identeettiin

JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
p. 014-332 92 00
e-mail: jyvaskyla@ort.fi

Suomen suvi on arvaamaton.
Parhaimmillaan se muistuttaa
etelän yötä, pahimmillaan se

on vettä lirisevän harmaa päivästä
toiseen.

Onpa tuleva kesä säiden suh-
teen  millainen tahansa, se on taas
edessä ja hyvä niin.

Kesät ovat perinteisesti erilais-
ten leirien kulta-aikaa. Useimmilla
meistä lienee kultaisia leirimuistoja
lapsuus- ja nuoruusvuosilta.

Jostain kumman syystä muistiin
jää niitä vähemmän tärkeitä asioita:
mitä leirillä syötiin tai oliko mukana
kivoja kavereita. Kaikenlainen  lei-
rien tarjoama elämyksellinen ohjel-
ma on tosin sekin hyvin  muistissa.

Sen sijaan leirien ohjaajat tai
mahdollinen opetus on päässyt
unohtumaan.Yhtä kaikki: leiri-
elämän parasta antia on  yhdessä
tekeminen, yhteenkuuluvuuden-
tunteen  kokeminen ja oman ajan
jakaminen toisten samanhenkisten
kanssa.

Pyhäkakankaan leirikeskus val-
mistautuu jo kesän leireihin. Poiki-
en makuutiloja remontoidaan ja
kirkkosalia ehostetaan. Leirikeskus
on valmis vastaanottamaan uusia
ja  innokkaita tulokkaita leiri-
toimintaan.

Tänäkin  kesänä  kymmenet lap-
set ja nuoret tulevat yhteen koke-
maan ’etten minä olekaan ainoa
ortodoksi meilläpäin’ ja ettei
ortodoksi  tarkoita kerran viikossa
kouluun pyyhältävää uskonnon-
opettajaa ja hänen opettamaansa
ainetta.

Monelle valkenee leirin aikana
että ortodoksi tarkoittaa yhtä lailla
minua kuin myös sitä että ortodok-
sisuudesta voi olla ylpeä!

Seurakunnan kesäleirien yhtenä
tavoitteena onkin lapsen tai nuo-
ren ortodoksisen identiteetin vah-
vistuminen. Me leirien työntekijät
lähetämme joka kesä koteihin
virkistyneitä lapsia tai nuoria ja
uskallanpa väittää hieman  vahvem-

man identiteetin omaavia.
On harmillista jos leirillä saatu

ortodoksiseen identiteettiin koh-
distuva  piristysruiske ei
kannakaan leirikeskuksen portin
ulkopuolelle. Tässä riittää haastet-
ta sekä seurakunnille että kodeille.

Meidän seurakuntina tulee tar-
jota lapsille ja nuorille mielekästä
toimintaa leirien ulkopuolella ja ko-
deissa tulisi tehdä tilaa myös hen-
gelliselle kasvatukselle.

Tervetuloa koko perheellä vaik-
ka liturgiaan jokin sunnuntai! Seu-
rakunnissa on paljon lasten ja nuor-
ten kerhoja . Kaikkein pienimpiä
kerhoissa käykin mukavasti, mutta
nuorten aktiivisuus ei ikävä kyllä
ole aivan samaa luokkaa.

Toivotaan että tämä kesä toisi
muutoksen ja syksyllä meillä olisi
sankka joukko  innokkaita nuoria
halukkaina kokoontumaan taas
yhteen. Hyvää (leiri)kesää kaikille!

ISÄ MATTI WALLGRÉN

Iloisia leiriläisiä ja ohjaajia viime kesänä Pyhäkankaan pihalla. (Kuva: Jyri Lukkala)

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRK-
KO, Rajakatu 39, Jyväskylä
Säännölliset palvelukset: Lau-
antaisin vigilia klo 18, sunnun-
taisin liturgia klo 10. Palveluk-
set muina aikoina ja juhlina. Su
5.6. klo 10 liturgia kirkkoslaavin
ja suomen kielellä. Ti 28.6. klo
18 juhlavigilia (apostolit Pietari
ja Paavali). Ke 31.8. klo 17.30
ehtoopalvelus ja lemmikkieläin-
ten siunaus kirkon sisäpihalla.
To 1.9. klo 9 liturgia (kirkkovuo-
den alku)
Karstulan tsasouna
Su 5.6. klo 10 liturgia. Ke 7.9. klo
18 ehtoopalvelus, toim. piispa
Arseni ja papisto, klo 19 tsasou-
nan 20-vuotispraasniekkajuhla
ev.lut. srk-talolla. To 8.9. klo 9
pieni vedenpyhitys ja juhla-
liturgia, toim. piispa Arseni ja
papisto.
Saarijärven tsasouna
La 11.6. klo 18 juhlavigilia ja
praasniekka. Su 12.6. klo 10 pie-
ni vedenpyhitys ja juhlaliturgia.
La 23.7. klo 9 liturgia. Su 21.8.
klo 10 liturgia.
Suolahden tsasouna
La 2.7. klo 9 liturgia. Su 28.8. klo
10 liturgia.
Viitasaaren tsasouna
Su 29.5. klo 10 liturgia. Pe 5.8.
klo 18 juhlavigilia ja
praasniekka. La 6.8. klo 9 pieni
vedenpyhitys, liturgia ja hedel-
mien siunaus.
Äänekosken tsasouna
Ke 29.6. klo 9 juhlaliturgia
(apostolit Pietari ja Paavali). Ke
20.7. klo 9 juhlaliturgia (profeet-
ta Elia). Su 14.8. klo 18
juhlavigilia ja praasniekka. Ma
15.8. klo 9 pieni vedenpyhitys
ja juhlaliturgia (Jumalansyn-
nyttäjän kuolonuneen nukkumi-
nen).
Lievestuoreen rukoushuone
Pe 24.6. klo 9 juhlaliturgia (Jo-
hannes Kastajan syntymä). La
13.8. klo 9 liturgia.
Pyhäkankaan leirikeskus
La 11.6. klo 20.30 ehtoopalvelus.
Su 12.6. klo 10 juhlaliturgia
(Pyhittäjä Arseni Konevitsalai-
nen). Ke 15.6. klo 20 ehtoopal-
velus (vierailuilta). La 18.6. klo
10 liturgia (kristinoppileirin pää-
tös). To 23.6. klo 9 liturgia. Pe
1.7. klo 9 liturgia. La 2.7. klo 18
vigilia. Su 3.7. klo 10 liturgia. Ke
6.7. klo 20 ehtoopalvelus. La 9.7.
klo 10 liturgia (kristinoppileirin
päätös). La 30.7. klo 18 vigilia,
toim. piispa Arseni. Su 31.7. klo
10 liturgia, toim. piispa Arseni.

Seurakuntamme leiripaikka Pyhä-
kangas herää jälleen kesään myötä
vilkkaaseen toimintaan.
 Kuutosseurakuntien leirit pidetään
nyt keskitetysti Pyhäkankaalla eli
Pyhiksellä, kuten sitä tuttavallisesti
kutsutaan.

Tänä kesänä siellä on kaksi
kristinoppileiriä, lastenleiri, varhais-
nuorten leiri ja perheleiri. Leirin ju-
malanpalveluksiin ovat kaikki ter-
vetulleita. Tiedot palveluksista saat
jumalanpalveluslistasta tai soitta-
malla vaikkapa Sirkalle leirin aika-
na.

Toki seurakuntalaiset ja muutkin
ovat tervetulleita vierailemaan

muulloinkin leirien aikana, kahvit
tarjotaan aina! Kristinoppileirit
ovat 10.-18.6. ja 1.-9.7., lastenleiri
20.-23.6. ja varhaisnuorten leiri
28.6.-1.7. Tuon leirin aikana olem-
me pari ensimmäistä päivää
Rautalammilla leireilemässä.

Jyväskylän Tiistaiseura on ot-
tanut yhdeksi työnsä kohteeksi
Pyhäkankaan leirikirkon kaunis-
tuksen. Ristin ylentämiselle pyhi-
tetty kirkko tulee tulevina vuosina
saamaan arvoisensa ikonit seinäl-
le, jo tänä kesänä uudet tekstiilit ja
verhot.

Kirkon kaunistus ilahduttaa
kaikkia siellä palvelevia, tulkaapa

katsomaan.
Myös majoitustiloihin on saatu

parannusta kun suuresta liiteristä
“napattiin” jatkoneliöitä majoitus-
aittaan. Pesutilat paranivat myös
remontin yhteydessä.

Tavoitteena on pikkuhiljaa vuo-
sien saatossa parannella ja korjailla
leiripaikan tiloja. Korjauksiin hae-
taan tukea muun muassa
kirkollishallitukselta koko Kuutos-
seurakuntien voimin.

Pyhäkankaalla voi nauttia todel-
lisesta luonnon kauneudesta. Kym-
menet eri lintulajit konsertoivat aa-
muvarhaisesta iltamyöhään,
joutsenpariskunta asuu Sällijär-
vellä, viereisellä suolla kurkiperhe.
Tervetuloa katsomaan ja kuuntele-
maan!

Kesällä Pyhäkankaalla

Seurakuntamme kirkon ja
tsasounien isännöitsijät:
Ylösnousemuksen kirkko, Raja-
katu 39, Jkl. Seija Lukkarinen,
014-614 582
Suolahden tsasouna, Harju-
senkatu 41, Suolahti. Mikko
Kuikka, 014-588 777
Äänekosken tsasouna,
Palokuja, Äänekoski. Aino
Penttilä, 050-402 4479
Lievestuoreen rukoushuone,
Koulutie 11. Tiina Jalkanen,
040-7484 398
Saarijärven tsasouna, Peltonie-
mi, Saarijärvi. Raimo Leskinen,
040-5200535
Viitasaaren tsasouna, Pyhälä,
Viitasaari. Laura Palve, 0400-601
859
Karstulan tsasouna, Tsasou-
nanmäki, Karstula. Heli Koski-
nen, 014-461 082

Perinteinen
seurakunnan

pyhiinvaellusmatka
UUDEN VALAMON

luostariin
10.-11.9.

Käynti myös Lintulan luosta-
rissa. Ilmoittautumiset 31.8.

mennessä virastoon
p. 014-3329200
tai sähköpostilla
jyvaskyla@ort.fi.

Diakoniatoimikunta
järjestää matkan
Saarijärven tsasounan
PRAASNIEKKAJUHLAAN
sunnuntaina, Arseni Konevit-
salaisen päivänä 12.6. Kuljetus
lähtee kirkon pihasta (Rajakatu
39) klo 8.45. Ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon 31.5.
mennessä, p. 014-332 92 00 tai
aila.nieminen@ort.fi

JUHANNUS
PYHÄKANKAALLA
Juhannusaatosta toiseen ju-
hannuspäivään saakka kaikilla
halukkailla on mahdollisuus
viettää yhteistä juhlaa Pyhä-
kankaalla. Varaa mukaa omat
eväät. Saunomista, yhdessä-
oloa, palveluksia.
Tervetuloa! Diakoniatoimikunta
Diakonitoimikunnan kokoon-
pano entinen.
Nimilista on seurakuntasalin
ilmoitustaululla.  Yhteydenotot
keskitetysti: Seija Lukkarinen,
puh. 614 582 ja 0500-586 785.

Kiinnostaako kulttuurimatka
Tarttoon ja Peipsijärvelle?
Viro-seura ja OKY järjestävät
matkan Viroon 5.-7.8. Ohjelmas-
sa on mm. vierailuja ikoni-
museoihin, vanhaan
ortodoksikylään ja tutustumis-
ta setukaisten kulttuuriin. Mat-
kan hinta n. 230 €.  Lisätietoja ja
ilmoittautumiset pikaisesti (vii-
meistään 15.6.) Matti
Taalakselle, p. 0400-541 333.
Paikkoja rajoitetusti.

Kirkkoherranviraston kesän au-
kioloajat: 1.6.-12.8.2005 tiistaisin,
torstaisin ja perjantaisin klo 9-
12.

JYVÄSKYLÄN KIRKKOKUORO
aloittaa syksyn toimintansa elo-
kuun 25.pnä klo 18.00 seurakunnan
juhlasalissa, Rajakatu 39.
Harjoitukset joka torstai. Uudet lau-
lajat otetaan kuoroon laulukokeen
kautta.
Sovi kokeen ajankohdasta kanttori
Marja-Leena Kuglerin kanssa, p.
050-54 17 352.

KUORO LAPSILLE JA NUORILLE
Lasten ja nuorten kuoro aloittaa
pitkän tauon jälkeen Jyväskylän
seurakunnassa. Jos sinusta on
mukavaa laulaa yhdessä toisten
kanssa kauniita kirkkolauluja, tule
keskiviikkona 24.8. klo 15.00 kirkol-
le (Rajakatu 39) ilmoittautumaan ja
keskustelemaan kuoron asioista. Ja
ota kaverisikin mukaan!

NUORISOTOIMISTO
TIEDOTTAA
Syyskauden kerhot aloittavat
viikolla 35. Keskiviikkoisin pien-
ten iltakerho klo 18, torstaisin
päiväkerho klo 10-12 ja
junnukerho klo 18.00.  Suunni-
telmissa on harraste/
ponomarikerho tiistai-iltoihin.
Nuorten illat parillisten viikko-
jen tiistaina klo 18.00. Retkiä,
matkoja, tapahtumia… Lisätie-
toja halutessasi ota yhteys
nuorisotoimistoon, p. 014-332
92 30. Myös kerhonohjaajia tar-
vitaan. Halukkaat voivat ilmoit-
tautua Sirkalle.
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RAUTALAMPI

Rautalammilla vietettiin toukokuun
puolivälissä jo 34.perättäinen Ke-
vät-Miikkulan praasniekka.

Juhla on merkittävä karjalainen
ja ortodoksinen tapahtuma. Vuosi-
en varrella on juhla muuntunut,
mutta keskeisimmät elementit ovat
vielä tallella.

Jo praasniekan alkuaikoihin
valiteltiin sitä, etteivät paikalliset
asukkaat tule mukaan tapahtu-
maan. Nyt kun kunnan ortodoksi-
en väki on vähentynyt, olemme läh-
teneet uudelle avautumisen tielle.

Praasniekkaamme ovat perintei-

Taivas ja pappi vihmoivat
kilvan praasniekkarahvasta

sesti suunnitelleet seurakuntamme
lisäksi Rautalammin Karjalaseura ja
Tiistaiseura.

Nyt mukaan saatiin muun muas-
sa Rautalammin Kulttuuriyhdistys,
Rautalammin Historiallinen Yhdis-
tys, Mieslaulajat, Kyläyhdistys
Väinöstä Veikkoon, eläkeläisjärjes-
töt ja kunnan toimijoita. Praasniekan
taustalla on nyt laaja joukko
rautalampilaisia ihmisiä.

Tämän vuoden praasniekkaan
jumalanpalvelusten lisäksi kuului
nyt monta vuotta uinuneet illatsut.
Lauantai-iltana noin 50 henkeä ko-
koontui ohjelmalliseen illanviettoon
Rautalammin Rämäkälle.

Ohjelmassa oli Lassi Hytösen

hanurimusiikkia, ”murremittelö” ja
tapahtumaa varten erityisesti koot-
tu Praasniekkaorkesteri. Nuoret
muusikot soittelivat ja lauloivat
musiikkia kaikkien makuun.

Sunnuntai alkoi sateisena.
Liturgian jälkeen toimitimme

litanian Karjalaan jääneiden
paadella ja kuljimme ristisaatossa
kylän halki koulunrantaan veden-
pyhitykseen. Taivas ja pappi
vihmoivat kilvan praasniekkarah-
vasta.

Juhlassa oli mukana Rautalam-
min Mieslaulajat Risto Tahvanai-
sen johdolla ja Kansalaisopiston
lausuntaryhmä esitti runosikermän
Larin Paraskelta ja Kantelettaresta.

Juhlapuhujaksi saapui Karjalan
Liiton toiminnanjohtaja Hannu Kil-
peläinen.

Juhlapuhe käsitteli Miikkulan
merkittävää asemaa karjalaisten
pyhien joukossa. Ulriika Paananen,
Alina, Valeria ja Veera Mäkirinta
esittivät laulua ja soittoa.

Karjalaisseurojen Kuopion pii-
rin ja Salmi Säätiön tervehdyksen
toi Kari Koslonen Kuopiosta. Juh-
laan osallistui noin 120 henkeä.

Rautalammin Kevät-Miikkula ei

Isä Timo Mäkirinta toimitti vedenpyhityksen 34. Miikkulan praasniekassa Rautalammilla.

Ulrika Paananen sekä Alina ja
Valeria Mäkirinta lauloivat
Miikkula-juhlassa. Rautalammin Mieslaulajat esitti

rautalampilaiselle juhlakansalle
Reppurin laulun.

ole ainut praasniekkatapahtuma
seurakunnassamme. Vesannolla
vietämme Johannes Kastajan juh-
laa ja Tervossa Iljan praasniekkaa
myös tulevana kesänä.

Praasniekkaorkesteri soitti Rämäkän illatsussa.

Juhlapuhujaksi oli kutsuttu
Hannu Kilpeläinen.
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Talven jälkeen kevään ja
kesän tulo on joka vuo
si yhtä hämmästyttävää.

Valon ylösnousemus ja kas-
vun ihme yhdessä. Päivä päi-
vältä seuraan sitä kiihkeästi.

Rivitalon piha ei vedä ver-
toja englantilaiselle ruohikol-
le. Sammal on pääasiallinen
vihreyden antaja ja myyrien
suurkaupunki sattuu myös täl-
le  tontille. Omassa
puutarhassani kinos seinän
luona kaikkein varjoisimmassa
paikassa kestää aina pitkälle
toukokuuhun.

Tämä ei ole muhevaa pel-
toa, vain täyttömaata, jota on
aikanaan levitetty rakennus-
työn jälkeen peittämään pa-
himmat arvet. Hiljalleen olen
laajentanut istutuksia, mutta
tosiasiat on pakko muistaa:
naapurintontin rajat tulevat
vastaan ja talvisin pihalle
kertyvät aurauslumet.

Mutta joka kevät, joka kesä
seuraan kiihkeästi taimien
nousua mullasta, heräävää
vihreyttä, arastelevia tai uhka-

rohkeita nuppuja, silmujen paisu-
mista puissa. Kasvien hienoja yk-
sityiskohtia, vaikkapa
sormustinkukan samettimaista, pil-
kullista nielua, hienompaa kuin
minkään taiteilijan kädenjälki.

Olen istuttanut kasveja, mutta
lopputulos ei ole minun
suunnittelemani.

Kevään väriloiston jälkeen
pääsävyiksi nousevat vihreän eri
vivahteet ja lehtimuodot, joita hilli-
tyn punertavat ja siniset kukinnot
korostavat. Puutarha on oikeastaan
suunnitellut itse itsensä juuri tähän
paikkaan sopivaksi.

Kaikki tuntuu ihmeeltä, johon
ihmisellä ei ole mitään osuutta.
Kuten puiden kasvu vuosi vuodel-
ta, lintujen lento ja ääntely,  valon
muuttuvat sävyt - helmikuussa
koittaa aina aamu, jolloin huomaa
valon muuttuneen talvisen
sinertävästä  jo lämpimämmäksi - ja
varjojen eläminen nurmikolla.

Sama ihmettä on pihan puolella
näkyvän lammen vaihteleva
silmänluonti. Se näkyy selvästi
rantametsikön runkojen välistä ke-
väällä. Kesällä puiden vihreys yrit-

tää verhota sen. Auringon-
laskut, sateiden saapuminen,
sumun nouseminen, vesi-
lintujen sulava liike, kaislojen
tanssi soistuvalla rannalla -
lampi tarjoaa tämän kaiken
ylhäisen anteliaasti.

Ihmettelen lapsenomaisesti
kaiken olemassaoloa, luonnon
täyteläistä tapahtumista meis-
tä ihmisistä riippumatta.

Vuodenaikojen kiertokulku,
päivän ja yön vaihtelua. Ihmi-
sen synty, kasvu, kukoistus ja
kuolema.

Se, että olemme täällä juuri
nyt tietoisina olentoina. Eläm-
me toistemme kanssa,
rakastamme, vihaamme,
itkemme ja nauramme.

Nuorempana olin paljon
varmempi, oli selkeitä mitta-
tikkuja ja itsestäänselvyyksiä.

Vanhemmiten olen oppinut
ihmettelemään yhä enemmän.
Miten Jumalaa ei voisi olla ole-
massa kaiken tämän käsittämät-
tömän takana?

LEENA ORRO

Puutarhurin päiväkirjasta

Kaikki käyttävät hyväk
seen tietotekniikkaa
jossakin muodossa.

Tietokonetta voi käyttää niin
hyvään kuin pahaankin tarkoi-
tukseen.

Tietokoneen kuvaruutu on
kuin on musta-aukko, joka
imaisee uteliaan. Se antaa mah-
dollisuuksia päästä tutkimaan
kaukana olevia kohteita.

Koneen kautta voi päästä
myös tirkistelemään ihmisten
makuuhuoneisiin. Huomion-
kipeät ovat asettaneet kame-
roita kotiinsa, jotta uteliaat
voivat katsella heidän
touhujaan reaaliajassa. Kaikki
on mahdollista, mutta onko
kaikki sopivaa?

Uusmedioihin liittyviä eet-
tisiä kysymyksiä ja sopivia
teorioita pohdittiin Joensuus-
sa Suomen Ortodoksisten
Opettajain Liiton kevätpäivillä.

Luennoitsijoiksi oli kutsut-
tu sekä opettaja Vladimir
Sokratilin Valamon Kansan-
opistosta että filosofi Torsti
Lehtinen. Lennokkaat
luennoitsijat olivat päätyneet
esityksissään samoille linjoil-
le tietotekniikan filosofisista
ulottuvuuksista.

Filosofi etsii totuutta. To-
tuuteen voidaan päästä erilai-
sin menetelmin. Lehtinen pohti
tietokoneen moraalia erilaisten
filosofisten ajatussuuntien
kautta.

Jos tietokonetta tutkii Im-
manuel Kantin kategoriseksi
imperatiiviksi kutsutun teoria
valossa, tietokoneen moraali
on korkea, koska tietokone toi-
mii sääntöjen mukaan.

Päätekäyttäjä voisi laittaa tämän
teorian johtopäätökseen vastalau-
seensa. Jokaisen tietokone
temppuilee eikä tunnu tottelevan
komentoja ainakaan silloin, kun
koneen käyttö olisi ehdottoman
välttämätöntä.

Seurausetiikan valossa voidaan
miettiä, onko tietokone hyvä vai
paha, luennoitsija tuumaili.  Päätoi-
miset tietokoneen käyttäjät
personoivat usein koneensa.

Eettiset
päämäärä
Lehtinen itse on ollut Nokian atk-
asiantuntijana ja tietää varmaankin
mistä puhuu. Tietokoneen käytös-
sä on mukana paljon muuttujia
hyöty- ja haittanäkökohtia mietit-
täessä. Lehtinen pohti asiaa intui-
tion varassa.

Utilitaristit määrittävät tietoko-
netta sen käytön tuottaman loppu-
tuloksen mukaan; kuinka kone pal-
velee eettisiä ja poliittisia päämää-
riä.

Voiko tietokoneella määritellä
ihmisyyden rajat, kysyi Lehtinen?
Tai mikä teko ylittää ne?

Aikoinaan USA:ssa jo
hevosvarkaus riitti tekemään ihmi-
sestä lainsuojattoman. Kun verra-
taan rikosta tämän päivän
moraalittomiin tekoihin, kuten
lapsipornon levitykseen, hevos-
varkaus tuntuu vaatimattomalle
pikku talousrikokselle.

Nörttiytyvä
nuoriso
Tietokoneiden tulon seurauksena

moni kuulija arveli nuorison
nörttiytyneen. Tämä termi on
jo vakiintunut suomalaiseen
kielenkäyttöön tarkoittamaan
tietokoneiden edessä istuvia,
verkkoalueella seurustelevia ja
koneiden ääressä ruokailevia
ihmisiä.

Lehtisen mielestä myös jat-
kuvasti TV:n ääressä istuvat
ovat eräänlaisia nörttejä.  On
järjetöntä arvioida välinettä ja
sen moraalisuutta. Ateistikin
nousee autoon, jossa on ristin
kuva, pohdiskeli filosofi
ambulanssia ja sen kyydit-
täviä.

Moraali on
käyttäjällä
Kreikkalaisten filosofien mu-
kaan moraalinen rappio johtui
hybriksestä, liioittelusta. Mo-
raalissa vallitsee samat laina-
laisuudet kuin luonnontietees-
sä.

Jokainen teko johtaa tiet-
tyyn seuraukseen. Välineet ei-
vät toimi moraalisesti oikein tai
väärin, mutta ne voivat olla
vaarallisia.

Tietokoneen moraali-
kysymykseen Lehtinen antoi
lyhyen vastauksen: koneilla ei
ole moraalia. Niiden käyttötar-
koitus ja siihen liittyvä moraa-
linen ulottuvuus riippuu aina
käyttäjästä.

SIRPA OKULOV

Filosofi Torsti Lehtinen pohti,
onko tietokoneella moraalia?

Kuopion seurakunta sai uuden
batuskan ja matuskan Lapista.

Honkaselät muuttavat Siilin-
järvelle Rovaniemeltä. Isä Timo on
ollut siellä kirkkoherrana ja äiti Eija
kanttorina vuodesta 1999 lähtien.

- Ei meillä ole vielä osoitetta Sii-
linjärvellä, isä Timo tuumaa.

Muuttojärjestelyille on kosolti
aikaa. Seurakunnan läntisen alueen
pappi ja kanttori aloittavat 1. loka-
kuuta. Heidän toimialueenaan ovat
Siilinjärvi, Maaninka, Pielavesi ja
Keitele.

- Itse Siilinjärvi on meille aika tun-
tematon. Kirkossakaan emme ole
siellä käyneet. Kun pidimme vaali-
toimituksia, Kuopion katedraali teki
vaikutuksen kauneudellaan. Ja kau-
nis oli Pielavedenkin kirkko – eten-
kin sen ikonostaasi, isä Timo sanoo.

Myös seurakunnan kolmannen
papin ja kanttorin työnkuva on vie-
lä hakusessa. Onhan koko hallinnol-
linen kuvio uusi.

Pitkät
matkat
Lapin vuodet olivat Honkaselille
merkittäviä senkin vuoksi, että per-
heeseen syntyivät Rovaniemellä
pojat: vuonna 2000 Mikael ja vuon-
na 2002 Herman.

Lapin seurakuntakin oli
Honkaselille kuusi vuotta sitten vie-
ras paikka. Seurakunnassa on 1 200
jäsentä. Heistä valtaosa eli 600 hen-
keä asuu Inarin kunnan alueella.
Rovaniemellä asuu noin 400
ortodoksia.

- Lapissa on 17 kuntaa. Tästä voi
päätellä, että loput ortodoksit ovat
hajallaan ympäri laajaa maakuntaa,
isä Timo kertoo.

Seurakunnassa on neljä kirkkoa:
Rovaniemellä yksi ja Inarissa kolme.
Lisäksi palveluksia pidetään Kemi-
järvellä ja Sodankylässä.

Inarin seurakuntaelämästä vas-
taavat matkapappi ja – kanttori.

 Isä Timo mainitsee inarilaisen
matkakanttorin Erkki Lumisalmen
merkittävän liturgisen käännöstyön.
Hän on itsekin kolttasaamelainen ja
kääntänyt tekstejä omalle äidin-

kielelleen.
Kirkkoherran tehtäviin kuului

Rovaniemen sekä Kemijärven ja
Sodankylän palvelukset.

Pyhäkköjen välisiin matkoihin
Honkaselät ovat siis tottuneet.

Omintakeinen
ortodoksisuus
Ennen Lapin suurta seurakuntaa
Honkaselät asuivat vuoden Kok-
kolassa. Isä Timo työskenteli Poh-
janmaalla kiertävänä uskonnon-
opettajana. Tutuiksi tulivat sellai-
set paikkakunnat, kuten Ylivieska,
Pietarsaari ja Alahärmä.

- Pohjalainen ortodoksisuus on
omintakeista ja aika erilasta kuin
Itä-Suomessa. Osa kirkon uusista
jäsenistä on ruotsinkielisiä, isä
Timo kertoo.

Pohjanmaan ajasta jäi erityisesti
mieleen, että samaan syksyyn osui
Kokkolan rukoushuoneen perus-
korjauksen valmistuminen ja
vihkiäiset.

Isä Timo on myös vihitty pa-
piksi Vaasan seurakunnassa Py-
hän Nikolaoksen kirkossa.

Papintie
päivänselvää
Itä-Suomeen Honkaselät halusivat
palatakseen tavallaan lähemmäs
juuriaan. Äiti Eija on syntynyt ja
kasvanut Nurmeksessa. Isä Timo
on syntynyt Lappeenrannassa,
asunut pienenä poikana Kuhmos-
sa ja käynyt koulunsa Nurmekses-
sa.

Nurmeksessa kouluvuosina
hän myös tapasi tulevan vaimon-
sa.

Papiksi ryhtyminen on ollut isä
Timolle aina melkein itsestäänsel-
vyys.

- Ehkä joskus lukiossa ammatti-
vaihtoehtona mielessä vilahti luo-
kanopettaja, hän sanoo.

Papin ja uskonnonopettajan
poikana hän on kasvanut kiinni
kirkkoon.

PIA SORJONEN

Honkaselät palaavat
melkein juurilleen

Kuopion ortodoksisen seurakunnan
vaaleissa kolmannen papin virkaan
valittiin TM Timo Honkaselkä Ro-
vaniemeltä. Hän sai 108 ääntä.

Kolmesta hakijasta toiseksi eni-
ten ääniä sai TT pastori Paul Hesse.
Hänen äänimääränsä oli 79 ääntä.

Kolmannelle sijalle tuli TM pas-
tori Veli-Matti Antikainen 30 äänel-
lä.

Kanttoriksi valittiin TM kant-
tori Eija Honkaselkä Rovaniemel-
tä. Hän sai 194 ääntä.

Vaalissa käytti äänioikeuttaan
217 seurakuntalaista.

Seurakunnan kolmas pappi ja
kanttori hoitavat seurakunnan län-
tistä aluetta. Läntisen alueen muo-
dostavat Keiteleen, Maaningan,
Pielaveden ja Siilinjärven alueet.

Honkaselät saivat
yhteensä yli 300 ääntä

Kuopion seurakunta sai
kirkollishallitukselta 25 000 euroa
Pihtisalmen rukoushuoneen
peruskorjaukseen.

Rautalammin seurakunnalle
kirkollishallitus myönsi 3 000 euroa
pääkirkon korjaustöihin ja Lintulan
luostarille 5 000 navettarakennuksen
korjaamiseen.

Myös Ortodoksinen Nuorten Liit-
to ONL ry sai korjausavustuksen.

Se aikoo korjata Puroniemen leiri-
keskusta 8 000 eurolla.

Kirkollishallitus myönsi tänä
vuonna peruskorjausavustuksina
170 000 euroa. Seurakunnista
kirkollishallitukseen saapui
avustusanomuksia 462 481 euron
edestä.

Kirkollishallitukselta
peruskorjausavustuksia
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Kuopion seurakunta

Uuden yhteyden
seurakunta

Kuopion ortodoksinen
seurakunta
Snellmaninkatu 8,
70100 Kuopio
Virasto: p. 017-2882300
avoinna ma–pe klo 09–12 tai
arkipäiville sattuvina ortodok-
sisen kirkon suurina juhlina klo
13-15.

Fax: 017-2882311

Sähköposti: kuopio@ort.fi.

Tuo on seurakuntamme visio,
jonka toivomme olevan val
mis vuoteen 2007 mennessä.

Tuota visiota me lähdemme toteut-
tamaan ja olemme jo
toteuttaneetkin tämän vuoden alus-
ta alkaen.

Sen saavutamme kolmea polkua
kulkien. Nuo polut ovat alue-
strategia, pyhäkköstrategia ja orto-
doksisen elämäntavan strategia.

Aivan uutta meille on
alueellistaminen ja
pyhäkkökeskeisyys. Alueitahan
meillä on nyt kolme, joiden työ-
nimet ovat läntinen, keskinen ja itäi-
nen alue.

Kustakin alueesta vastaa työ-
pari. Näin toiminta saadaan tehok-
kaammaksi ja alueiden toiminta toi-
vottavasti tehokkaammaksi.

Pyhäkkökeskeisyyden tarkoitus
on saada kunkin pyhäkön ympäril-
le vahva ja toimiva, ortodoksista
elämäntapaa toteuttava joukko.

He huolehtivat pyhäkön alueen
elämään liittyvistä asioista mahdol-

lisimman laajasti olipa kysymykses-
sä diakonia, nuorten toiminta tai
kiinteistön ja ympäristön hoito.

Se, että saavutamme vision aset-
tamat tavoitteet tarkoittaa meille
kaikille sitoutumista, uudenlaista
ajattelua ja toiminnan muokkaamis-
ta.

Koulutusta haetaan mahdolli-
simman laajasti tavoitteen saavut-
tamiseksi silloin kun koulutusta tar-
vitaan.

Mehän saimme nyt uuden työ-
parin kun kolmannen papin ja kant-
torin virat täyttyivät vaalin tulok-
sena.

Isä Timo Honkaselkä ja kanttori-
vaimonsa Eija saapuvat syksyllä
aloittamaan tehtävänsä hoitamisen
läntisellä alueella.

Visiosta tulemme työntekijöinä
puhumaan kesän jälkeen entistä
enemmän seurakunnan eri tilai-
suuksissa ja toimintapiireissä.

Näin se alkaa selkiintyä kaikilla
tasoilla ja sen toteuttaminen alkaa
sillä lailla tulla meidän kaikkien ta-

voitteeksi ja tuo tavoite on yhtei-
nen.

Kesä suo meille hiukan
hiljaisemman jakson seurakunta-
elämässä. Jumalanpalveluksiakin
on varmasti vähän vähemmän kun
talven aikana.

Työntekijöiden hyvin ansaitut
lomat vaikuttavat osaltaan toimin-
nan rakenteeseen.

Kesään liittyvät myös leirit, joil-
le meiltä on lähdössä runsaasti lap-
sia ja nuoria mutta myös aikuisia ja
perheitä.

Leirit antavat mahdollisuuden
tutustua uusiin ihmisiin ja saada
uutta tietoa ja uusia taitoja elämän
eväiksi. Leirejä kesän aikana järjes-
tävät kuutoset, ONL ja PSHV.

Toivon, että tapaamme kesän
aikana jumalanpalveluksissa,
praasniekoissa, leireillä ja kesän
muissa tapahtumissa.

ISÄ MIKKO

Jumalanpalvelukset
Keskeinen alue

Kuopion Pyhän Nikolaok-
sen katedraali
Säännölliset palvelukset ka-
tedraalissa ovat lauantaisin
klo 18 vigilia ja sunnuntai-
sin klo 10 liturgia.
1.6 klo 18 Ehtoopalvelus
4.6 klo 10 Slaavinkielinen li-
turgia
8.6 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
12.6 klo 10 Liturgia ja
ristisaatto torille ja
vedenpyhitys, Pyhittäjä
Arseni Konevitsalaisen
muistopäivä
15.6 klo 18 Ehtoopalvelus
22.6 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
28.6 klo 10 Liturgia, toimit-
taa isä Kalevi Kokkonen,
laulaa Joensuun kirkko-
kuoro, isä Kalevi 35-vuotta
pappina, kirkkokahvit srk-
salissa
29.6 klo 18 Ehtoopalvelus
6.7 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
13.7 klo 18 Ehtoopalvelus
20.7 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
27.7 klo 18 Ehtoopalvelus
3.8 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
5.8 klo 18 Vigilia
6.8 klo 9 Liturgia, Kristuksen
kirkastusjuhla
10.8 klo 18 Ehtoopalvelus
17.8 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus
24.8 klo 18 Ehtoopalvelus
31.8 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus

Toivalan tsasouna
8.6 klo 18 Ehtoopalvelus
22.6 klo 18 Ehtoopalvelus
6.7 klo 18 Ehtoopalvelus
20.7 klo 18 Ehtoopalvelus
3.8 klo 18 Ehtoopalvelus
14.8 klo 18 Vigilia
15.8 klo 9 Liturgia, ristisaatto
ja vedenpyhitys, Temppelin
juhla

Läntinen alue
Petrun kirkko, Pielavesi
4.6 klo 18 Vigilia
5.6 klo 10 Liturgia
15.6 klo 18 Akatistospalvelus
28.6 klo 18 Vigilia
29.6 klo 10 Liturgia ja
vedenpyhitys, Temppelin
juhla
13.7 klo 18 Akatistospalvelus
23.7 klo 14 Panihida
Laukkalan hautausmaalla
23.7 klo 18 Vigilia
24.7 klo 10 Liturgia ja
vedenpyhitys, toimittaa KP
Arkkipiispa Leo, Valassin
praasniekka
10.8 klo 18 Akatistospalvelus
20.8 klo 18 Vigilia
21.8 klo 10 Liturgia

Siilinjärven kirkko
8.6 klo 18 Akatistospalvelus
25.6 klo 10 Liturgia
6.7 klo 18 Akatistospalvelus
17.7 klo 10 Liturgia
3.8 klo 18 Akatistospalvelus

Arsenin kirkko Keitele
11.6 klo 16.30 Panihida Hie-
kan hautausmaalla
11.6 klo 18 Vigilia, toimittaa
KS Joensuun piispa Arseni
12.6 klo 10 Liturgia ja
vedenpyhitys, Temppelin
juhla, toimittaa KS Joensuun
piispa     Arseni
9.7 klo 18 Vigilia
10.7 klo 10 Liturgia
27.7 klo 18 Akatistospalvelus
7.8 klo 10 Liturgia
24.8 klo 18 Akatistospalvelus

Haatalan tsasouna
1.6 klo 18 Akatistospalvelus
19.6 klo 10 Liturgia
2.7 klo 18 Vigilia
30.7 klo 18 Vigilia
31.7 klo 10  Liturgia
14.8 klo 18 Vigilia
15.8 klo 10 Liturgia
31.8 klo 18 Akatistospalvelus
luonnon puolesta, lemmikki- ja
kotieläinten siunaus

Käärmelahden tsasouna
3.7 klo 10 Liturgia
20.7 klo 18 Akatistospalvelus
5.8 klo 18 Vigilia
6.8 klo 10 Vedenpyhitys ja li-
turgia, Temppelin juhla
17.8 klo 18 Akatistospalvelus
27.8 klo 18 Vigilia
28.8 klo 10 Liturgia

Itäinen alue
Juankosken kirkko
4.6 klo 17 Vigilia
5.6 klo 10 Liturgia
2.7 klo 10 Liturgia
14.8 klo 10 Liturgia

Nilsiän kirkko
23.6 klo 17 Vigilia
24.6 klo 10 Vedenpyhitys ja li-
turgia, Temppelin juhla
10.7 klo 10 Hetkipalvelus
23.7 klo 10 Liturgia
20.8 klo 10 Liturgia

Tuusniemen kirkko
28.6 klo 17 Vigilia
29.6 klo 10 Vedenpyhitys ja li-
turgia, Temppelin juhla
16.7 klo 15 Rukoushetki
17.7 klo 10 Liturgia
30.7 klo 10 Liturgia
27.8 klo 10 Liturgia

Muuruveden tsasouna
18.6 klo 10 Liturgia
16.7 klo 10 Liturgia

Luikonlahden tsasouna
11.6 klo 10 Liturgia
9.7 klo 10 Liturgia
29.8 klo 17 Vigilia
30.8 klo 10 Vedenpyhitys ja li-
turgia, Temppelin juhla

Keskustalon kirkko
22.6 ke klo 7 Liturgia
20.7 ke klo 7 Liturgia
24.8 ke klo 7 Liturgia

JUMALANPALVELUSTEN
JATKOA

Hei kaikki seurakuntamme 3-6-vuo-
tiaat lapset. Olet erittäin tervetullut
seurakunnassamme aktiivisesti toi-
mivaan päiväkerhoon. Syksyllä
2005 päiväkerhot toimivat seuraa-
vina päivinä:

Maanantaisin Juankoskella lu-
terilaisen seurakunnan päiväkerho-
tilassa klo 13-15.30.

Tiistaisin Siilinjärven seura-
kuntatalolla klo (6)9-11.30.

Keskiviikkoisin Kuopion päivä-
kerhotilassa klo (6)9-11.30 (Peto-
sen ja Neulamäen suunnan lapset)
ja klo 13-15.30(17) (Puijonlaakson
ja Kelloniemen suunnan lapset).

Torstaisin Kuopion päiväkerho-
tilassa klo (6)9-11.30 (Päivärannan,

Vuorelan ja Keskustan suunnan
lapset).

Päiväkerhomme ovat tällä hetkel-
lä muutostilassa. Uudistuksia tulee
tapahtumaan tulevan syksyn ja
vuoden aikana. Infoamme kaikkia
kerhoissa kävijöitä muutoksista
henkilökohtaisilla kirjeillä ja muita
Solean välityksellä.

Syksyllä pyrimme järjestämään
aamupäiväkerhoista poismeno-
kyydin ja iltapäiväkerhoon haku-
kyydin. Aamupäiväkerhoon voit
tuoda lapsen töihin mennessä
(aamupuuro tarjolla) ja
iltapäiväkerhosta voit hakea töistä
tullessa.

Tarkempaa infoa saat Piritta

Jetsulta. Kuopiossa haemme ker-
hoon etelän suunnasta Petoselta ja
pohjoisen suunnasta Vuorelasta.

Siilinjärvellä kuljetus järjestyy
kymmenen kilometrin päästä
seurakuntatalosta. Jos ette tarvit-
se kuljetusta voitte itse valita
kerhopäivänne. Kerhomaksu on
kuljetuksessa mukana olevalta 8
euroa/kk ja itse kuljetettavalta 6
euroa/kk.

Ilmoittautuminen tapahtuu joko
soittamalla tai täyttämällä haku-
kaavakkeen, joita saa seurakunnan
kansliasta Snellmaninkatu 8.

Sinua kerhoon odottaen

LAPSI- JA NUORISOTYÖNTEKIJÄ

PIRITTA JETSU P. 050-5251 752

Tervetuloa päiväkerhoon!

Papisto ja kanttorit lomailevat seu-
raavasti: Kirkkoherra Mikko Kärki
5.7.-8.8., toinen pappi Andreas
Hjertberg 7.6.-4.7., kanttori Anita
Lintu  22.6.-8.7., kanttori Jarmo Hut-
tu 11.-20.6. ja 11.-31.8.

Kirjasto on avoinna maanantai-
na 30.5., seuraavan kerran 26.9.
Kesän aikana voi kirjoja palauttaa
kansliaan, emme peri
viivästyssakkoa ylimenneestä
lainausajasta.

Kesällä hiljentymistä ja tutustu-
mista varten avoinna olevat
pyhäköt: Kuopion Pyhän
Nikolaoksen katedraali: 1.6.-31.8.
ma-pe klo 10-13 ja 13.30.-16, Pyhän
ap. Johannes Teologin ja Karjalan
Valistajien kirkko, Karjalankatu 1,
Kuopio: 1.5.-30.8. ti-su klo 10-16,
Petrun kirkko, Pielavesi: 10.6.-20.8.
ke-su klo 10-16. Pyhäköissä on
oppaat.

Seurakunnassa on tehty astioi-
den inventaariota. On käynyt ilmi,
että meille on unohtunut joitakin
kippoja ja ruokailuvälineitä salia ja
keittiötä käyttäneiltä. Samoin meil-
tä puuttuu joitakin astioita ja

kattiloita. Olisimme kiitollisia, jos
mahdollisesti mukaan sotkeutuneet
kattilat palautetaan seurakuntaan.
Meiltä voi myös hakea ”omansa
pois”.

Kanslian työntekijät toivottavat
rauhallista ja lämmintä kesää
Solean lukijoille!

KUOPION LAPSI- JA
NUORISOTYÖTOIMISTO

KIITTÄÄ!!!

Kiitos kaikille aktiivisille kerhoissa,
tapahtumissa ja leireillä
kävijöille…niin lapsille, nuorille
kuin koko perheillekin!
Kesän aikana saat postin kautta
infoa tulevan syksyn kerhoista ja
tapahtumista.
Muista lukea kerhoinfolehtinen tar-
kasti ja tule taas syksyllä
kerhoilemaan kanssamme.
Aurinkoista kesää kaikille ja toivon
mukaan tapaamme sinut leireillä ja
muissa seurakuntamme kesä-
tapahtumissa!!!
Aurinkoisin terveisin

PIRITTA & ANNIINA

Kanslia tiedottaa

Kuorolaisen äänen tulisi olla
kuin lasimaalaus,
joka läpäisee
Kristuksen valoa.

PRISCILLA
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Mikkelin seurakunta

MIKKELIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Paavalinkatu 4, 50130 Mikkeli
Puh./Fax 015 213 352
Sähköposti: mikkeli@ort.fi

Virasto avoinna ti-to
klo 10-13.
Virkatodistus- ja
sukuselvitysasioissa
palvelee Kuopion
ortodoksisen seurakunnan
kanslia, p. 017 2882 300

Tupo-sopimuksen yhteydes
sä neuvoteltiin myös niin sa
notusta muutosturvasta.

Lakimuutokset takaavat irtisano-
tuille oikeuden käyttää työaikaa
työnhakuun, yksilöllisen
työllistymisohjelman sekä oikeu-
den työllistymisohjelmaan.

Muutosten on tarkoitus tulla
voimaan 1.7.2005.  Joku tässä hil-
jattain kysyi: “Onkos meillä mitään
muutosturvaa, kun kirkkoherra jät-
tää meidät?”

Kysymys on toki leikillisesti ra-
kennettu, mutta myös ymmärrettä-
vä.  Pappi - piispansa edustajana -
edustaa koko kirkkoa ja pienessä
seurakunnassa tämä tietysti koros-
tuu.

Pappi edustaa kirkon lailla py-
syvyyttä ja turvaa. Muutos näissä
olosuhteissa koetaan ehkä voimak-
kaammin kuin jossain muussa työ-
paikassa tai tehtävässä.

Kuutosten kiertokoulun luen-

Muutosturva?
noilla olemme nähneet, että jokai-
nen pappi on yksilö ja persoona.
Kirkon traditio ja hengellinen
kilvoitus välittyvät osittain papin
persoonan ja hänen oman
kilvoituksensa kautta.

Papin vaihtuessa kirkon opetus
ei kuitenkaan muutu. Uusi pappi
tuo samat uskonkysymykset
vastattavaksemme, mutta nyt ehkä
toisesta näkökulmasta. Siksi muu-
tos ei ole uhka, vaan mahdollisuus
jälleen oppia uutta.

Niin kuin tiedotusvälineet ovat
kertoneet, olen siirtymässä Tampe-
reen ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherran tehtäviin isä Risto Lin-
nun jäätyä eläkkeelle.

Tampereelle muuton tarkka ajan-
kohta ei ole vielä tiedossa tämän
lehden tekemisen aikaan.  Samoin
Mikkelin uuden kirkkoherran vaa-
lin ajankohta ratkeaa kesän alussa.
Seuraavassa Soleassa, joka ilmes-
tyy elokuussa, voimme toivon mu-

kaan esitellä ehdokkaat.
Kesän aikana lomitamme Varka-

uden seurakunnan työntekijöiden
kanssa toinen toisiamme. Siksi pal-
velukset ovat vuoroviikonloppuina
Varkauden ja Mikkelin alueilla.

Olemme puolisoni Annikin kans-
sa päättäneet kutsua teidät kesän
matkojen ja puutarhatöiden keskel-
tä yhteiseen liturgiaan su 7.8. klo
10 Mikkelin kirkkoon. Liturgian jäl-
keen on tarjolla kirkkokahvit seu-
rakuntasalissa.

En nyt varsinaisesti nimittäisi
näitä läksiäisiksi, mutta pannu on
kuumana koko iltapäivän.  Siispä
voimme kaikessa rauhassa viipyä,
muistella mennyttä ja tutkailla tule-
vaa.

Kirkossa on meidän
muutosturvamme. Palveleminen ja
esirukous jatkuvat.

ISÄ MARKKU

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4, Mikkeli
Toukokuu
La 28.5. klo 18 Vigilia. Su 29.5.
klo 10 Liturgia, isä Martin
kiertokouluesitelmä Trifon
Petsamolaisesta.
Kesäkuu
La 11.6. klo 18 Vigilia. Su 12.6.
klo 10 Liturgia. La 18.6. klo 18
Vigilia. Su 19.6. klo 10 Liturgia
Heinäkuu
La 16.7. klo 18 Vigilia. Su 17.7.
klo 10 Liturgia
Elokuu
La 6.8. klo 18 Vigilia. Su 7.8. klo
10 Liturgia.  Su 14.8. klo 10 Li-
turgia. Su 21.8. klo 10 Liturgia.
Su 28.8. klo 10 Liturgia. Ke 31.8.
klo 18 Akatistos luoma-
kunnalle

VISULAHDEN TSASOUNA
Visulahden matkailukeskuksen
rannassa
Kesällä 1.6.-24.8.
Ehtoopalvelus keskiviikkoisin
klo 18 paitsi tsasounan vuosi-
päivänä ke 29.6. klo 9 liturgia,
vedenpyhitys ja ristisaatto
(Apostolien Pietarin ja Paava-
lin päivä).

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18, Pieksä-
mäki
Kesäkuu
Ti 31.5. klo 18 Ehtoopalvelus.
La 4.6. klo 18 Vigilia. Su 5.6. klo
10 Liturgia. Ti 7.6. klo 18
Ehtoopalvelus.

Heinäkuu
La 2.7. klo 18 Vigilia. Su 3.7. klo
10 Liturgia. Ti 19.7. klo 18
Ehtoopalvelus. Ti 26.7. klo 18
Ehtoopalvelus. La 30.7. klo 18
Vigilia. Su 31.7. klo 10 Liturgia.

Elokuu
Ti 2.8. klo 18 Ehtoopalvelus. Ti
9.8. klo 18 Ehtoopalvelus. La
13.8. klo 18 Vigilia. Ti 16.8. klo
18 Ehtoopalvelus. La 20.8.klo
18 Vigilia. Ti 23.8.klo18
Ehtoopalvelus. La 27.8. klo 18
Vigilia.

Kuolemassa kohtaamme salaisuu-
den, jonka edessä mykistymme.
Kuolemasta puhuminen koetaan
vaikeaksi.  Oman kuolemisen poh-
timinen ei ole miellyttävää.

Arjen touhu ja kiire sekä monet
“velvollisuutemme” työntävät aja-
tuksen kuolemasta mielemme perä-
kamariin.

Ajattelemme, että voimme unoh-
taa kuoleman sinne.

Kuoleman käsitteleminen on
kuitenkin välttämätöntä, jotta ym-
märrämme elämän lahjan.  Kuinka
voisimme etsiä luontevaa tapaa lä-
hestyä kuolemaa?

Yksi tapa on tutustua siihen
hautausperinteeseen, joka tulee
ilmi ortodoksisessa kristillisyydes-
sä.

Hautausperinnettä voidaan tar-
kastella sen eri osa-alueiden kaut-
ta.

Hautausvaatteet ja niiden val-
mistaminen muodostavat yhden
mielenkiintoisen aihepiirin. Olisiko
mahdollista valmistaa vaatteet
omiin hautajaisiinsa?

Tulevana syksynä meille tarjou-
tuu tilaisuus saada ohjausta
hautausvaatteiden valmistuksessa.

Oppaaksemme tulee Maija Nou-
siainen Pielavedeltä. Hän on teks-
tiilialan aikuisopiskelija  ja on va-
linnut päättötyönsä aiheeksi ni-
menomaan hautausvaatteet ja
arkkuun liittyvät tekstiilit.

Myös Leena Säppi Ortodoksi-
sesta kirkkomuseosta on luvannut
antaa hänen käyttöönsä oman tie-
tämyksensä asiasta.

Maijalla on tietoa ja omia koke-
muksia hautausvaatteiden lisäksi
kirkkotekstiilien valmistamisesta ja
huoltamisesta; onhan hän valmis-
tanut oman seurakuntansa käyt-
töön huomattavan määrän  kirkko-
tekstiilejä ja siten myös käytännön
kautta perehtynyt varsin laajasti
aiheeseen.

Voisimme saada Maijan opasta-
maan meitä esimerkiksi kahtena vii-
konloppuna ensi syksyn aikana,
niin että meille jää välillä aikaa työs-
tää omia töitämme joko itsenäisesti
tai omissa paikallisissa
ryhmissämme.

Yhteisen aiheen ympärille
kokoontuessamme saamme myös
mahdollisuuden tavata oman
seurakuntamme jäseniä koko sen

laajalta alueelta.
Kurssille ovat tervetulleita osal-

listujat myös muista Kuutosten
seurakunnista.

Kurssille osallistujan ei tarvitse
olla mikään käsityön erityistaitaja.
Jokainen voi valita työn taitojensa
ja kiinnostuksensa mukaan.

Kädentaitojen harjoittamisen li-
säksi on mielenkiintoista päästä
samalla tutustumaan kirkkomme
rikkaaseen hautausperinteeseen,
josta meillä kaikilla ei ole kovinkaan
kattavaa tietoa.

Jotta näemme, löytyykö syksyn
kurssille tarpeeksi asiasta kiinnos-
tuneita, pyydämme ennakko-
ilmoittautumista 31.7. mennessä
seurakunnan virastoon puh. 015
213 352 tai sähköpostilla:
mikkeli@ort.fi.

Ilmoittautuneille kerrotaan hy-
vissä ajoin, mitä materiaaleja voi
etukäteen hankkia ja kuinka muu-
tenkin voi valmistautua. Näin saam-
me asiantuntijan ohjauksesta kai-
ken mahdollisen hyödyn.

Lisätietoja asiasta voi kysyä Pia
Suorsalta, puh.  (015) 178 742.

Valmistaisinko omat hautausvaatteeni?

Mikkelin
ortodoksinen

kirkko on avoinna
hiljentymistä ja

tutustumista
varten

5.6.-28.8.
välisenä aikana
su-to klo 11-15

sekä palvelusten
yhteydessä.

Hautausmaan
tsasouna on

avoinna 5.6.-28.8.
välisen aikana
su-to klo 15-18.

Mikkeliläinen Pirjo Rautio on
saanut  Pyhän Karitsan ritari-
kunnan ensimmäisen luokan ri-
tarimerkin yhtenä neljästä palki-
tusta äidistä.

Ortodoksinen kirkko on joka
vuosi halunnut näin muistaa
ansiokasta kasvatustyötä
tehneitä ortodoksiäitejä.

Pirjo on mukana aktiivisesti
Mikkelin seurakunnan toimin-
nassa. Raution kolme poikaa
ovat tuttu näky palveluksissa
ponomareina eikä tytärkään ole
vieras kirkonmäellä.

Perheen isä Hannu toimii
kirkonisäntänä.

Äitien palkitseminen on vuo-
sittain ajoittunut Jumalansyn-

nyttäjän Neitseen Marian ilmes-
tysjuhlan yhteyteen. Tänä
vuonna tuo juhla sattui Suurek-
si perjantaiksi.

Sen vuoksi kunniamerkit
luovutettiin Tuomaan sunnun-
tain yhteydessä jumalanpalve-
luksen jälkeen Kuopion Pyhän
Nikolaok-sen katedraalissa.

Kunniamerkkien luovutuk-
sen yhteydessä puhunut ark-
kipiispa Leo korosti, että lasten
ensisijainen kasvatusvastuu on
kodeissa, äideillä ja isillä.

Heidän lisäkseen kasvatus-
työtä tekevät monet muut ku-
ten muut sukulaiset, opettajat,
seurakunta sekä järjestöt.

Pirjo Rautio
kunniamerkkiäidiksi

Niin kuin väri on
suhteessa ympäristöönsä,
sävel toiseen säveleen
niin ihminenkin
tulee täydeksi,
omaksi itsekseen vain
suhteessa Jumalaan
ja lähimmäiseen.

PRISCILLA

Kuoleman käsitteleminen on välttämätöntä, jotta ymmärrämme
elämän lahjan.
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Rautalammin seurakunta
Ihana kevät - vai kuinka?

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
puh/fax: (017) 2882 380
isä Timo Mäkirinta:
0500 371 057

Pitkän talven me olemme odot
taneet kevättä. Me olemme
kaivanneet valoa ja lämpöä.

Mutta niin vaan taas käy, että se
odotettu kevät paljastaa kaikki vii-
me talven ja syksyn laiminlyönnit.

Hangen alta paljastuu paljon
rumaa ja ikävää. Hätäisesti käsistä
poissysätyt roskat ja muut asiat
ovat silmissämme muistuttamassa
vääristä ratkaisuista.

Nyt on kevätsiivousten aika.
Jokainen väärä valinta jättää jäl-

kensä myös meidän sisimpäämme.
Me tiedämme kaikki, miten tavatto-
man paljon voi elämässään rikkoa
ja kadottaa.

Jokaisella on ollut tavaroita tai
esineitä, jotka ovat syystä tai toi-
sesta menneet rikki tai muuten vain
jääneet tarpeettomiksi. Suuren jou-
kon niistä olisi varmasti voinut kor-
jata tai muuten käyttää, vaan tavak-
si on tullut heittää ne pois ja ostaa
taas uutta tilalle.

Kylmien esineiden lisäksi me
voimme rikkoa myös paljon tär-
keämpiä asioita.

Me suhtaudumme tavattoman
välinpitämättömästi ja kylmän
laskelmoidusti myös
ihmissuhteisiimme. Niitäkin me käy-
tämme ylimääräisen ja meille tar-
peettoman esineen tapaan.

Me loukkaamme toinen toisiam-

me, kieltäydymme antamasta tai
pyytämästä anteeksi ja elämämme
omaa itsekästä elämäämme.

Tässäkin voisi todeta, miten
helppoa on rikkoa ja heittää pois.
Näissä asioissa korjaaminen vaa-
tiikin jo enemmän aikaa ja vaivan-
näköä.

Ystävyys ja ihmissuhteet eivät
ole kertakäyttötavaraa. Niitä pitää
hoitaa ja niille pitää osata antaa riit-
tävästi aikaa.

Me tarvitsemme kaikki toinen
toisiamme. Joka muuta väittää, se
valehtelee. Nyt olisi hyvä aika tar-
kastella omaa elämänpiiriä ja siivo-
ta pois se, mikä on esteenä ystä-
vyydelle ja kanssakäymiselle.

Myös ihmisen mieli voi mennä
rikki ja epäkuntoon. Uusi ja elämää
pulppuava kevät on vaikeaa aikaa
silloin, kun itse on väsynyt ja voi-
maton.

Sisältä rikkinäinen ihminen ei
kuitenkaan ole tarpeeton. Rakasta-
malla ja välittämällä voi tässäkin
asiassa korjata paljon.

Liian usein me huomaamme
lähimmäisemme arvon vasta, kun
olemme hänet syystä tai toisesta
menettäneet.

Ymmärryksemme kulkee jälkiju-
nassa ja aina ei valitettavasti ole
mahdollisuutta menetettyä saada
takaisin. Meille kaikille tekee tavat-

toman hyvää, jos joku sanoo pitä-
vänsä meistä, arvostavansa meidän
mielipiteitämme tai olevansa iloinen
jo meidän olemassaolostamme.

Elämästä tulee pienillä asioilla
elämisen arvoista. Olla tarpeellinen
ja hyödyllinen – se tuntuu meistä
kaikista hyvältä.

Vastaavasti on helppoa masen-
tua, jos meitä ei kukaan kaipaa tai
ettemme ole tärkeitä kenellekään.
Samalla tavalla turhauttavalta tun-
tuu, jos kukaan ei arvosta työtämme
ja ponistelujamme.

Ihminen ihmiselle on tavattoman
tärkeä. Jokainen uusi kohtaaminen
voi olla uuden kevään alku. Kirjoit-
tamaton mahdollisuus meille kaikil-
le.

On jo kristityn velvollisuus kan-
taa huolta ja vastuuta toisesta
lähimmäisestä. Meidän tulee olla
herkkiä näkemään ja huomaamaan
toinen toisemme.

Me olemme halutessamme kaik-
ki tärkeitä elämänuskon väli-
kappaleita. Se on tärkeä asia ja teh-
tävä ja sitä ei sovi heittää mene-
mään.

Lämpöä kevääseen !

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

JUMALANPALVELUKSIA
RAUTALAMPI:
Su 12.6. klo 10 liturgia.La
18.6.klo 18 vigilia.La 25.6. klo
18 vigilia. La 2.7. klo 18 vigilia.
Su 3.7.klo 10 liturgia.La 16.7.klo
18 vigilia.La 20.8. klo 18
ehtoopalvelus.

PURONIEMI:
29.6.klo 10 liturgia ja
vedenpyhitys, leiritsasounan
juhla. La 9.7.klo 18 vigilia. Su
10.7.klo 9 liturgia ja perheleirin
päätös.La 20.8. klo 10 liturgia
ja diakoniatyötoimikunnan
PALVELUPÄIVÄ.

SUONENJOKI:
La 28.5. klo 18 vigilia. Su
29.5.klo 10 liturgia, kirkko-
kahvit ja kirkon kiertokoulu.
Isä Elias Huurinainen kertoo
Karjalan hengellisestä elämäs-
tä. Su 19.6.klo 10 liturgia.

SYVÄNNIEMI:
La 11.6. klo 10 liturgia, KS Jo-
ensuun piispa Arseni. Syvän-
niemi päivän tapahtuma
tsasounalla. Esipaimen
Arsenin aiheena pyhäkön iko-
nit. Su 21.8.klo 10 liturgia.

VESANTO:
To 23.6.klo 18 juhlaviglia. Pe
24.6.klo 10 liturgia ja
vedenpyhitys, Johannes Kas-
tajan praasniekka, kirkko-
kahvit.

HANKASALMI, Aseman
srk.koti
Su 26.6.klo 10 liturgia.

TERVO:
Ti 19.7.klo 18 juhlavigilia. Ke
20.7.klo 10 liturgia ja
vedenpyhitys, Iljan
praasniekka, kirkkokahvit
tsasounalla.

KONNEVESI:
Su 17.7.klo 10 liturgia, srk.talon
ryhmätila

VUOSILOMAT ; Isä Timo ja
Oili ovat vuosilomalla: 31.5.-
6.6. ja 22.7.-15.8.2005. Jyväsky-
län papisto lomittaa.

PERHELEIRI PURO-
NIEMESSÄ
PSHV, ONL, Valamon Kansan-
opisto ja Rautalammin seura-
kunta järjestävät perheleirin
Puroniemessä 7.-10.7.2005.
Leiri alkaa to klo 14.00. Hinta
60€/aikuinen ja 30€/lapsi.
Ilmottautuminen PSHV:n toi-
mistoon 013-316855 srk:n vi-
rastoon 017-2882 380.

LAPINVAELLUS 2005
Tämän  vuoden vaellus suun-
tautuu Lemmenjoelle. Lähdem-
me pe 29.7. illalla Rautalammilta
ja palaamme la 6.8. Matkan hin-
ta omin eväin 90 € aikuinen ja
50€ lapset ja nuoret. Lisätiedot
Kari Rahkonen 040 – 719 7467.

PALVELUPÄIVÄ PURO-
NIEMESSÄ
Diakoniatyön perinteinen
palvelupäivä pidetään 20.8.klo
10.00 alkavan liturgian jälkeen
Puroniemessä. Ohjelmassa
ruokailut, yhdessäoloa, sau-
nomista ja muuta
hauskanpitoa. Tapahtuma on
maksuton. Kyytijärjestelyissä
ota yhteyttä seurakuntaan 017
– 2882 380.

NUORISOTYÖN PERHE-
VIIKONLOPPU
26.-28.8. teemme retken Kuiva-
järvelle Kainuuseen. Majoi-
tumme Onttoni Miihkali-leiri-
keskukseen, teemme päiväretkiä
ympäristöön, pidämme jumalan-
palvelukset Kuivajärven tsa-
sounassa …  Ilmottautuminen
0500 – 371 057 isä Timo tai 040-
568 5840 Helena.

KYLÄPÄIVÄ SYVÄNIEMEL-
LÄ: La 11.6.vietämme kylä-
päivää vuoden 2004 kylässä.
Aloitamme liturgialla klo 10
tsasounassa. KS piispa Arseni
toimittaa liturgian ja kertoo py-
häkön ikoneista.

Maakunnalliset kyläpäivät pide-
tään Syvänniemellä 10 -11.6.2005.

Kyläpäivien ohjelmaan liittyen
lauantaina 11.6. klo 10.00 -11.30 toi-
mitetaan ortodoksinen liturgia
Syvänniemen ortodoksisessa
tsasounassa.

Liturgian toimittaa apulaispiispa
Arseni kirkkoherra Timo Mäki-
rinnan avustamana. Liturgiassa lau-
laa Rautalammin ortodoksisen seu-

rakunnan Nikolaos- kuoro kanttori
Oili Mäkirinnan johdolla.

Liturgian jälkeen kello 12 on piis-
pa Arsenin luento, jonka aiheena
on ”Ikoni ja sen merkitys siirto-
karjalaisille”.

Tervetuloa osallistumaan
liturgiaan ja luennolle!

 Tilaisuuden järjestäjinä ovat:
Rautalammin ortodoksinen seu-

rakunta ja Karttulan Kerahmo.

Rautalammin Naispiiri teki kevätretken 15.5.Kalajan vuorelle Etelä-
Konnevedelle. Retkellä nautittiin nuotiokahvit ja räiskäleitä! Seuraava
naispiirin on 14.6. Lähdemme pyöräretkelle seurakuntatalon edestä klo
18.00.

Karttulan Syväniemellä
tapahtuu...
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Varkauden seurakunta
Tehtävänä pyhittää

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna ma ke ja pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puh. ja tekekopio: (017) 288 2360
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Kirkkoherra: Martti Päivinen,
rovasti, Vattuvuorenkatu  21 A  1
78 200  VARKAUS
puh. työ: ( 017) 288 2360,
koti: (017 )288 2361,
matkapuh.:  + 358 505 992 692.
Sähköposti:martti.paivinen@ort.fi

Kanttori: Jouko Parviainen,
Linjurinkatu  4  as. 5
 78200  VARKAUS
puh. työ:  (017)  288 2360, koti:
(017) 288 2362

Uskonnonopettaja:
Unto Tajakka
puh.  0400 278 379.

Varkauden kirkon isännöitsijä:
Tommi Kallinen, pastori
matkapuh.:  + 358 400 627 595.

Kesä on ortodokseille mo
nesti praasniekkojen aikaa.
Noihin juhliin kuuluu juma-

lanpalveluksen lisäksi monesti
ristisaatto ja vedenpyhitys, joka
toimitetaan joen tai järven rannal-
la, jos siihen on mahdollisuus.

Tällaista praasniekkaa viete-
tään siis sen pyhän ihmisen nimi-
päivänä, jolle temppeli on pyhitet-
ty. Pyhät ihmiset ovat tärkeitä kris-
tityille. Jokaisella meillä on oma
nimikkopyhämme, taivaallinen
esirukoilija ja suojelija. Tämän hen-
kilön mukaan hän on kasteessa
saanut nimensä.

Rakkaus pyhiä ihmisiä kohtaan
toteutuu aina yhteydessä Kristuk-
seen. Pyhät ihmiset edustavat
meille Kristuksen pyhyyttä, Juma-
lan työtä heissä. Siksi rakastamme
heitä. Kunnioitamme heidän kilvoi-
tustaan, sitä että he ovat täysin
sydämin suostuneet Kristuksen
käytettäväksi. Niinpä pidämme

heitä myös esikuvina, malleina
pyhyydelle.

On myös tärkeätä muistaa, että
pyhät ihmiset elävät Jumalan kirk-
kauden maailmassa. He ovat hyvän
kilvoituksen kilvoitelleet ja uskon
säilyttäneet. He rukoilevat meidän
puolestamme. Ja me myös pyydäm-
me heidän esirukouksiaan puoles-
tamme.

Kirkko on pyhä. Sen me tunnus-
tamme, kun lausumme uskontun-
nustuksessa: ”Uskon yhteen, py-
hään, katoliseen ja apostoliseen
kirkkoon.”

Pyhyys kuuluu myös
näkyväisen kirkon olemukseen.
Kirkon pyhyys on Kristuksen py-
hyyttä. Kristus on pyhittänyt seu-
rakunnan ja Pyhä Henki on pyhyy-
den elävöittävä voima.

Jo Vanhassa testamentissa, Van-
hassa liitossa, ihmiset tiesivät Her-
ran sanat: ”Minä…olen pyhä.”

Kirkon pyhyys on Jumalan seura-
kunnalle antamaa pyhyyttä. Juma-
la on pyhittänyt ja Jumala on valin-
nut. Pyhyys ei ole ihmisen hengel-
lisyyden asteen tunnusmerkki, eikä
se ole pyhyyttä ihmisen suhteessa
Jumalaan, vaan pyhyys on Juma-
lan suhdetta ihmiseen.

Kirkko, siis seurakunta, on se
paikka, jossa Jumala vuodattaa
pyhyyttä. Kirkon tehtävänä on
pyhittää ihmisiä. Kirkon jäseninä me
tulemme osallisiksi pyhyydestä ja
pyhitymme.

Pyhät ihmiset ovat niitä, jotka
ovat tulleet osallisiksi pyhyydestä.
Pyhyys on yksilöllisessä merkityk-
sessä pyrkimystä ja osallisuutta
pyhyyteen.

Helluntain jälkeisenä aikana toi-
votan kesää viettävälle seurakun-
nalle hengellisyyden ja kristillisyy-
den vahvistumisen ja kasvamisen
aikaa.

ISÄ TUOMAS KALLINEN

Jumalanpalvelukset Varkauden
ort. seurakunnassa 01.06. – 24.
09. 2005

VARKAUDEN KIRKKO
Relanderinkatu  5
KESÄKUU  2005:        4. 6. klo
18.  Vigilia;  5. 6.  klo 10.  Litur-
gia;  11. 6.  klo. 18.  Vigilia;  17. 6.
klo  15. Sairaalahartaus Varkau-
den Aluesairaalassa;  24. 6. klo.
9. Liturgia, .
HEINÄKUU  2005:     9. 7.  klo.
18. Vigilia ;    23. 7. klo. 18.
Vigilia;  24. 7. klo. 10. Liturgia.
ELOKUU  2005:      5. 8. klo. 18.
Vigilia;  6. 8. klo. 9.  Liturgia; 14.
8. klo. 9.30 Liturgia (Rintama-
veteraanien kirkkopyhä);  klo
18. Vigilia (N. Marian kuolon-
uneen nukkuminen);  20. 8. klo.
18.  Vigilia;  28. 8. klo. 18. Vigilia;
29. 8. klo.  9. Liturgia (Johannes
Kastajan mestaus)
SYYSKUU  2005:      3. 9. klo. 18
Vigilia;  4. 9. klo 10.  Liturgia;   7.
9.  klo. 18. Vigilia

LEPPÄVIRRAN RUKOUS-
HUONE   Rinnetie 9
KESÄKUU  2005:     12. 6. klo.
10.  Liturgia
HEINÄKUU  2005:     10. 7.   klo.
10.  Liturgia
ELOKUU  2005:      21. 8. klo.  10.
Liturgia
SYYSKUU  2005:      8. 9. klo.  9.
Koululaisliturgia,(Jumalansynnyttäjän
N. Marian Syntymän juhla)

SAVONLINNAN RUKOUS-
HUONE    Erkonkatu  11
KESÄKUU  2005:    25. 6. klo 18.
Vigilia;    26. 6. klo 10. Liturgia
HEINÄKUU:   9. 7.  klo. 18.
Ehtoopalvelus;  10. 7. klo. 10.
Liturgia;  17. 7.  klo. 10.  Litur-
gia;  23. 7.  klo. 18.  Vigilia;   24.
7.  klo. 10. Liturgia;   30. 7. klo
18.  Vigilia;   31. 7.  klo. 10. Litur-
gia.
ELOKUU  2005:     27. 8. klo. 18.
Vigilia;  28. 8. klo.  10.  Liturgia.
SYYSKUU  2005:    4. 9.  klo 18.
Juhlavigilia;  5. 9. klo. 9.30  Juhla-
liturgia ( Rukoushuoneen
praasniekka);  11. 9. klo.  10.  Li-
turgia;  24. 9. klo. 18.  Vigilia.

MUUTA:
 Kuutosten varhaisnuorten leiri
pidetään Pyhäkankaan leiri-
keskuksessa 28. 6. – 1. 7.
Leirille osallistuvien  ilmoittau-
tuminen Kirkkoherran-
virastoon 10. 6. mennessä.

Lyhyen, kiivaan elämänsä ajan
Pohjois-Karjalassa vaikuttanut
Johannes Karhapää (1884-1918) oli
legenda jo eläessään.

Johannes Karhapää eli aikana,
jolloin koko maailma oli poliittises-
sa vahdinvaihtotilanteessa. Hän
sai tuntea nahkassaan Euroopan
ja aivan erityisesti Venäjän ja Suo-
men valtarakenteissa tapahtuneet
käännekohdat.

Lampuotin poika Johannes
opiskeli Sortavalan seminaarissa
uskonnonopettajaksi. Hän opiskeli
venäjää ja kirkkolaulua. Hän kiersi
Pohjois-Karjalan kylissä pitämäs-
sä ortodoksisia hartaustilai-
suuksia suomen kielellä mukanaan
pieni kuoro.

Karhapää teki arkkipiispa
Sergeille aloitteen “omauskoisen
koulun hommasta” Sonkajanran-
nan kylälle. Arkkipiispa siirsi asi-
an Karjalan Oikeauskoiselle
Veljeskunnalle, jonka toiminnassa
korostettiin venäläisyyttä ja orto-
doksisuutta. Sen johdossa oli
henkeen ja vereen panslavistinen
piispa Kiprian. Koulun toiminta
alkoi lastenkouluna v. 1908. Sitä ra-
hoitti Venäjän kirkko ja kielen-
opetus oli sen sanelemaa.

Venäläisten lahjoitukset koulul-
le ja kirkolle sekä yhteydenpito
Venäjän viranomaisiin tien aikaan-
saamiseksi kylälle koituivat
“verirahoiksi” Johannekselle 1918.
Aamuyöllä 7. maaliskuuta 1918 hä-
net ammuttiin ilman oikeuden-
käyntiä Joensuussa Siilaisen pu-
naisten joukkohautaan.

Koulun ja kirkon Johannes kui-
tenkin ehti rakentaa. Tie ei valmis-
tunut hänen elinaikanaan.

Ensimmäisen maailmansodan
raivotessa 1914 Sonkajanrannan
rantatöyräälle alkoi nousta koulu-
kirkoksi aiottu temppeli. Hanke
keskeytyi, kun piispa Kiprian kuoli.

Pietarilainen kauppias Nesterov
osti kirkon onneksi itselleen va-
pautuksen rintamapalveluksesta ja
lahjoitti kirkon rakentamiseen riit-
tävän suuren summan. Niin saivat
Sonkajanrannan ortodoksit
Pyhälle Hannalle omistetun kirk-
konsa. Sen ympäri kiertäen
luodataan tulevana kesänä Johan-
nes Karhapään merkillistä ja mer-
kittävää elämään.

Arkkipiispa Serafim vihki kesäl-
lä 1915 kirkon. Hän ylisti Sonkajan-
rantaa kouluineen ja kirkkoineen
koko Karjalan mallikyläksi ja Johan-
nes Karhapäätä sen kaiken avain-
henkilöksi.

Vajaat kaksi vuotta tästä kaikes-
ta ja omat seurakuntalaiset ja oma
ortodoksinen kirkko sanoutuivat
julkisesti irti Johannes Karhapään
toiminnasta.

Hän jäi täydellisesti yksin va-
kaumuksensa kanssa.

Mutta nyt, vuonna 2005, lienee
jo riittävästi ajallista etäisyyttä tar-
kastella tuolloin tapahtunutta. Juh-
lia Sonkajanrannan kirkon 90-
vuotisjuhlavuotta.

Ja lopultakin antaa anteeksi,
mitä Suomessa tapahtui 1918.

Kesällä 2005 vietetään Pyhän
Hannan kirkon juhlaa 2.-3.7. Juh-
lan aattoiltana toimitetaan vigilia
klo 18 ja juhlapäivänä 3.7. klo 10
liturgia.

KP arkkipiispa Leo johtaa sun-
nuntain palveluksen. Päiväjuhlassa
juhlapuheen pitää KM Matti
Pussinen.

Sovinnonristi –näytelmä alkaa
juhlan jälkeen klo 14.

Juhlavuoteen liittyen esitetään
Johannes Karhapään elämästä ker-
tova monologi Tuupovaaran
Sonkajanrannassa Pyhän Hannan
kirkonmäellä: to 30.6. klo 19, pe 1.7.
klo 19 ja su 3.7. klo 14.

Monologin on käsikirjoittanut
Liisa Pajukaarre ja ohjannut Jori
Savolainen.

Johannes Karhapään roolissa
nähdään Mikko Lauroinen.

Näytelmä sisältää runsaasti kar-
jalaista ja ortodoksista musiikkia.
Näytelmän tapahtumat perustuvat
vahvaan dokumenttiaineistoon.

Näytelmä kantaesitettiin heinä-
kuussa 2004 Sonkajanrannassa.
Liisa Pajukaarre on sovittanut teks-
tin uudelleen kesää 2005 varten.

Näytelmä toteutetaan risti-
saattueena, jossa yleisö vaeltaa
alkuperäisillä historiallisilla
tapahtumapaikoilla kohti vuonna
1987 kirkon viereen pystytetyn
sovinnonristin juurelle.

Lisätietoja ja ennakkovaraukset:
040 526 7595 tai 040 727 1642.

Sonkajanrannan kirkko täyttää 90 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Tohmajärvellä esitetään
monologinäytelmää, joka kertoo Johannes Karhapäästä.(Kuva: Jouni Postari)

Liisa Pajukaarteen monologi
Johannes Karhapäästä

IKONIMAALARIT
Syyskuusta lähtien kokoonnum-
me lauantaisin kerran kuukaudes-
sa seurakuntasalille maalaamaan
yhdessä ikonia. Tarkempia tieto-
ja: Pirjo Raittila 050 3202444 (ilt.).

Ikonimaalausta opiskele-
massa: Pirjo Raittilan

maalaamia

IKONEJA
Varkauden kaupungin-

kirjastossa aikuisten osaston
lasivitriinissä.

Näyttely on avoinna
30.06.2005 asti kirjaston

aukioloaikoina.

Varkauden ortodoksinen
seurakunta hakee

Varkauden kirkkoon ja
Leppävirran rukoushuoneeseen

OSA-AIKAISTA
VAHTIMESTARIN

TEHTÄVIIN
SOPIVAA HENKILÖÄ,
joka tarvittaessa voi avustaa

papistoa alttariapulaisena
jumalanpalveluksissa.

Hakijan tulee olla
ortodoksisen kirkon jäsen

Kirjalliset hakemukset tulee
osoittaa:

Varkauden ortodoksinen
seurakunta / Kirkkoherra

Relanderinkatu  5
78 200   VARKAUS

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä
kirkkoherranvirastosta ma, ke ja
pe  klo  9. – 13. välisenä aikana,

puh. (017) 2 882 360,  tai
kirkkoherralta ,

puh. 050 5992 692.
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Julkaisija: Iisalmen,
Jyväskylän, Kuopio, Mikkelin,
Rautalammin ja Varkauden
ortodoksiset seurakunnat.

Päätoimittaja:
Pia Sorjonen
p. 050 5511 611,
pia.sorjonen@ort.fi
Juhani Ahontie 5 c
73100 LAPINLAHTI

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

Sirkka Jaamalainen-Lönn,
Jyväskylä p. 0500 991 621
sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi

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

Timo Mäkirinta, Rautalampi
p. 0500 371 057
timo.makirinta@ort.fi

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

Lehteen tarkoitettu aineisto
pyydetään jättämään
seurakuntien virastoihin.
Seuraava Solea ilmestyy
viikolla 33. Aineistopäivä on
8.8.

Seurakuntien yhteystiedot voi
lukea osoitteesta www.ort.fi,
josta klikataan ensin kirkko
palvelee ja sen jälkeen
seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös
Soleasta kunkin seurakunnan
omalta sivulta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./
ppm. Värilisä 5 euroa/väri.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi.
Lehti tulee seurakunnan
jäsenille maksutta.
Paino: Painotalo Suomenmaa,
PL 52, 90101 OULU
p. (08) 5370 011

Radio ja tvNyt myös KuopioonNyt myös KuopioonNyt myös KuopioonNyt myös KuopioonNyt myös Kuopioon
Puijonkatu 33:een on avattuPuijonkatu 33:een on avattuPuijonkatu 33:een on avattuPuijonkatu 33:een on avattuPuijonkatu 33:een on avattu

Ekumeeninen kirja- jaEkumeeninen kirja- jaEkumeeninen kirja- jaEkumeeninen kirja- jaEkumeeninen kirja- ja
lahjatavaraliike Tsuppulahjatavaraliike Tsuppulahjatavaraliike Tsuppulahjatavaraliike Tsuppulahjatavaraliike Tsuppu

Meiltä löydät: Hengellinen - ja karjalaisaiheinen kirjallisuus,
ikonit, lampukat, tuohusjalat, tuohukset, hiilet, kirkkopihkat ja
muuta kirkollista esineistöä yksityiseen sekä kirkolliseen
käyttöön.
Muista kevään juhlijoita!
Kristinoppikoulunsa päättäneille, vastavalmistuneille sekä
ylioppilaille: ristit, riipukset ja raamatut, runsas valikoima enkeleitä
ja muita koriste esineitä keramiikasta ja kristallista.
Laaja valikoima ikoni- sekä muita nostalgisia ja kauniita kortteja
jokaiseen elämäntilanteeseen!
Meiltä voit tilata myös postimyyntinä, soitto Tsuppuun riittää!

Tervetuloa tutustumaan !
Puijonkatu  33, Kuopio

puh.017 - 2622562
fax.017 - 2622579

Palvelemme: ark.  10 - 17, la  suljettu
Koskikatu 13, Joensuu p. (013) 229740 fax: 013)229741

Palvelemme ark. 10 - 17, la 10 - 14

EVAKON PRUASNIEKKA
2005

IISALMI
Lauantai 2.7.Lauantai 2.7.Lauantai 2.7.Lauantai 2.7.Lauantai 2.7.
klo 11 rukoushetkiklo 11 rukoushetkiklo 11 rukoushetkiklo 11 rukoushetkiklo 11 rukoushetki pr. Eliaan kirkko, 1950-luvun partiolaisten
ja ONL:n kerholaisten kokoontuminen
klo 11.30 pitäjäntuvat klo 11.30 pitäjäntuvat klo 11.30 pitäjäntuvat klo 11.30 pitäjäntuvat klo 11.30 pitäjäntuvat avataan Työväentalolla
klo 13 klo 13 klo 13 klo 13 klo 13 pitäjäseurojen tapahtumia
klo 17klo 17klo 17klo 17klo 17 ruokailu Evakkokeskuksessa
klo 18klo 18klo 18klo 18klo 18 vigilia pr. Eliaan kirkko, toim. KS piispa Arseni
klo 20 klo 20 klo 20 klo 20 klo 20 juhlakonsertti Iisalmen kulttuurikeskuksessa, esiintyjät:
Tamara Lund ja Alexandru Ionitza, säestys Jussi Främling, liput:
ennakko 16 euroa, ovelta 18 euroa.
Sunnuntai 3.7.Sunnuntai 3.7.Sunnuntai 3.7.Sunnuntai 3.7.Sunnuntai 3.7.
klo 9.45 klo 9.45 klo 9.45 klo 9.45 klo 9.45 litania ja seppeleenlasku Karjalaan jääneiden
muistopaadella
klo 10klo 10klo 10klo 10klo 10 juhlaliturgia pr. Eliaan kirkko, toim. KS piispa Arseni
klo 11.30klo 11.30klo 11.30klo 11.30klo 11.30 ristisaatto ja vedenpyhitys Paloisvirta
klo 12klo 12klo 12klo 12klo 12 ruokailu Evakkokeskuksessa
klo 13 klo 13 klo 13 klo 13 klo 13  päiväjuhla Iisalmen  kulttuurikeskuksessa,

  juhlapuhe KS piispa Arseni, lippu 10 euroa.

KESÄKUU
La 11.6. ja 12.6.Arseni Konevitsalaisen praasniekka
Keiteleellä, ohjelma la 11.6. klo 16.30 Panihida Hiekan
hautausmaalla, klo 18 Juhlavigilia Arsenin kirkossa, toi-
mittaa KS piispa Arseni ja papisto, klo 20 Vanhan meijerin
praasniekkajuhla, su 12.6. klo 10 juhlaliturgia ja
vedenpyhitys Arsenin kirkossa, toim. KS piispa Arseni ja
papisto.¨

La 11.6. klo 18 juhlavigilia ja praasniekka sekä su
12.6. klo 10 pieni vedenpyhitys ja juhlaliturgia Arseni Ko-
nevitsalaisen tsasounassa Saarijärvellä.

Su 12.6. klo 10 Arseni Konevitsalaisen juhla Kuopi-
ossa, klo 10 liturgia ja ristisaatto torille sekä vedenpyhitys.

To 23.6. ja pe 24.6. Temppelin juhla Johannes Kas-
tajan tsasounassa Vesannolla, ohjelma to 23.6. klo 18
juhlavigilia ja pe 24.6. liturgia, vedenpyhitys ja
praasniekkakahvit.

Pe 24.6. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja Temppelin
juhla Pyhän Johannes Kastajan kirkossa Nilsiässä.

Ti 28.6. ja ke 29.6. Petrun praasniekka Pielavedel-
lä, ohjelma: To 28.6. klo 18 juhlavigilia Petrun kirkossa
sekä ke 29.6. klo 10 juhlaliturgia ja vedenpyhitys Petrun
kirkossa. Palvelusten jälkeen kirkkokahvit Ristintuvalla.
Päivien aikaan mahdollisuus tutustua kirkkotekstiileihin ja
kirkolliseen esineistöön Petrun kirkossa klo 10 – 18.

Ke 29.6. vedenpyhitys, liturgia ja Temppelin juhla
Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkossa
Tuusniemellä.

Ke 29.6. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys sekä
Apostolien Pietarin ja Paavalin tsasounan vuosijuhla
Sonkajärven Sukevalla.

Ke 29.6. klo 9 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto Apostolien
Pietarin ja Paavalin tsasounassa Visulahdessa Mikkelis-
sä.

HEINÄKUU
La 2.7. ja su 3.7. Evakon pruasniekka Iisalmessa.
Ohjelma: la 2.7. klo 11 rukoushetki pr. Eliaan kirkossa
(1950-luvun partiolaisten ja ONL:n kerholaisten kokoon-
tuminen), klo 11.30 pitäjäntuvat avataan, klo 13 pitäjä-
seurojen tapahtumaa, klo 17 ruokailu Evakkokeskuskessa,
klo 18 vigilia pr. Eliaan kirkkko, toim. KS piispa Arseni, klo
20 juhlakonsertti Iisalmen kulttuurikeskuksessa
Su 3.7. klo 9.45 litania ja seppeleenlasku Karjalaan jää-
neiden muistopaadella, klo 10 juhlaliturgia pr. Eliaan kirk-

ko toim. KS piispa Arseni, klo 11.30 ristisaatto ja vedenpyhitys
Paloisvirralla, klo 12 ruokailu, klo 13 päiväjuhla Iisalmen kult-
tuurikeskuksessa.

Ti 19.7. ja ke 20.7. Temppelin juhla pr. Iljan
tsasounassa Tervossa, ohjelma: ti 19.7. klo 18 juhlavigilia
ja ke 20.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja praasniekkakahvit.

La 23.7. ja su 24.7. Lapinlahden karjalaiset ry:n 60-
vuotisjuhla Lapinlahdella.

La 23.7. ja su 24.7. Valassin praasniekka ja Manssilan
nuorisoseuran 100-vuotisjuhlat Pielavedellä, ohjelma:
La 23.7. klo 10 Kykkäkisat Suojalan kentällä, klo 14 Panihida
Laukkalan hautausmaalla, klo 18 Juhlavigilia Petrun kirkos-
sa. Palveluksen jälkeen illatsut Ristintuvalla, su 24.7.klo 10
juhlaliturgia, vedenpyhitys ja litania Petrun kirkossa, Ap Leo
ja papisto. Palvelusten jälkeen ruokailu Suojalassa, klo 14
Päiväjuhla liikuntahallissa. Juhlapuhujana Ap Leo.
Päivien aikana on mahdollisuus tutustua kirkkotekstiileihin
ja kirkolliseen esineistöön Petrun kirkossa klo 10-18.

ELOKUU
Pe 5.8. ja la 6.8. Käärmelahden rukoushuoneen
praasniekka ja 50-vuotisjuhla Maaningalla. Ohjelma: pe
5.8. klo 18 Juhlavigilia Käärmelahden rukoushuoneessa. La
6.8. klo 10 Juhlaliturgia ja vedenpyhitys, Käärmelahden
rukoushuoneessa. Jumalanpalvelusten jälkeen ruokailu ja
päiväjuhla Siilinjärven ortodoksisessa seurakuntasalissa.
Ilmoittautumiset ruokailua varten viimeistään 1.8 aikana
Raakel Vahvaselkä 0404 129257 tai Aino Jetsu 0400 466648.

Pe 5.8. klo 18 juhlavigilia ja praasniekka sekä la 6.8.
klo 9 pieni vedenpyhitys, liturgia ja hedelmien siuna-
us Kristuksen kirkastumisen tsasounassa Viita-
saarella.

La 13.8. klo 18 vigilia ja su 14.8. klo 10 liturgia ja
vedenpyhitys sekä Jumalanäidin kuolonuneen nukku-
misen tsasounan vuosijuhla Sonkajärvellä.

Su 14.8. klo 18 juhlavigilia ja praasniekka sekä ma
15.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja juhlaliturgia
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen
tsasounassa Äänekoskella.

Ma 15.8. klo 9 klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen
tsasounassa Toivalassa Siilinjärvellä.

Ti 30.8. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja Temppelin
juhla Pyhän Aleksanteri Syväriläisen tsasounassa
Luikonlahdessa Kaavilla.

KESÄN 2005
PRUASNIEKAT

Radioitavat ortodoksiset YLE
Radio 1 klo 6.15 ja 7.50
2.7. Pappismunkki Johannes
Uusi-Valamo
23.7. pastori Timo Honkaselkä
Rovaniemi
13.8. rovasti Timo Lehmus-
koski Helsinki
Radioitavat ortodoksiset
iltahartaudet loppuvuodelle
2005
19.7. kirkkoherra Leo Huuri-
nainen Kouvola
16.8. kirkkoherra Andrei
Verikov Nurmes2
Radioitavat ortodoksiset
liturgiat:
Kesäkuu: Su 5.6. Liturgia (klo
11-12) Lohja, Pyhän
Nikolaoksen kirkko pastori
Kalevi Kasala, Su 19.6. Litur-
gia (klo 11-12) Helsinki, Us-
penskin katedraali kirkkoher-
ra Veikko Purmonen
Heinäkuu; Su 3.7. Liturgia
(nauhoitus 29.6.) (klo 11-12)
Nurmes, Pyhien apostolien
Pietarin ja Paavalin kirkko, Su
17.7. Liturgia (Evakon
praasniekka), (nauhoitus 3.7.)
(klo 11-12) Iisalmi, Profeetta
Elian kirkko Kirkkoherra Elias
Huurinainen Su 31.7. Liturgia
(nauhoitus 24.7.) (klo 11-12)
Pielavesi, Elokuu: Su 14.8. Li-
turgia (klo 11-12) Ilomantsi,
Profeetta Elian kirkko kirkko-
herra Johannes Karhusaari,
Su 28.8. Liturgia (klo 11-12)
Vaasa, Pyhän Nikolaoksen
kirkko kirkkoherra Johannes
Hätinen


