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“Milloin taas
pääsemme luostariin?”

Nelisenkymmentä Varkauden seu-
rakunnan alueen koululaista, aikuista 
ja tulevaa koululaista teki kirkkaan 
viikon torstaina pyhiinvaelluksen 
Lintulan ja Valamon luostareihin. 

Retken järjesti uskonnonopet-
taja, isä Tuomas Kallinen yhdessä 
seurakunnan uskonnonopetus- ja 
nuorisotyötoimikunnan kanssa. 

Lintulassa nunna Kristoduli otti 
ryhmämme vastaan. Hän esitteli 
luostarialueen, joka oli yllättävän 
monelle matkalaiselle entuudes-
taan tuntematon, ja kertoi samalla 

Lintulan luostarin historiasta ja 
nykypäivästä.

Nautimme kävelystä kauniissa 
kevätsäässä, ja luontopolun kier-
täminenkin olisi kiinnostanut, mutta 
sen jätimme toiseen vierailuun vaik-
ka oman perheen kanssa. Pääsimme 
tutustumaan tuohustehtaaseen, jossa 
hengitimme syvään mehiläisvahan 
tuoksua. Oli mukava kuulla, kuinka 
rukous liittyy jo tuohusten  valmis-
tusvaiheeseen. Tehtaassa  nunnat 
suojaavat korvansa kuulosuojai-
milla, joten heillä on hyvä tilaisuus 

rukoilla työskennellessään.
Miksemme mekin muistaisi tuo-

huksia sytyttäessämme rukoilla 
niiden tekijöiden puolesta?

Luostarin kirkko oli koristeltu 
kauniilla kukka-asetelmilla, ja iko-
nostaasin avoimet ovet aukaisivat 
näköalan alttariin.

Sisar Kristodulin esittelemä alt-
tari-ikoni jäi mieliin, ja myöhem-
min linja-autossa lapset pohtivat, 
olisikohan se todellakin maailman 
suurin puulle maalattu ikoni.

Vierailun lopuksi lauloimme 

pääsiäistroparin, suutelimme juh-
laikonia ja pyysimme tervehtimään 
tulleelta igumenia Marinalta siu-
nauksen. Siunauksen pyytäminen oli 
monelle sen verran uusi ja jännittävä 
asia, että pääsiäistervehdykseen 
vastaaminen meinasi unohtua, mutta 
igumenia vain kehui:”Hyviä lapsia 
nämä ovat.”

Valamossa kirkon koko ja kau-
neus tekivät suuren vaikutuksen ja 
muun muassa punaiset tuohukset ja 
ikoneihin upotetut pyhäinjäännökset 
herättivät kysymyksiä. Kirkkoon 
tutustumisen jälkeen yläkoululaiset 
alkoivat tehdä omia tehtäviään, kun 
taas alakoululaiset pääsivät soit-
tamaan kirkonkelloja

 Torniin nouseminen vähän pelotti 
ja kellojen ääni sai alhaalla odot-
tavienkin päät kumisemaan, mutta 
sitten kun ylös asti oli uskaltautunut, 
ei soittamista olisi malttanut lopet-
taa. Innokkaimmat kertoivatkin 
käyneensä neljästi kelloja soit-
tamassa. 

Yhteinen ohjelma jatkui Tra-
pesassa arkkimandriitta Sergein 
tapaamisella. Hän vastasi leppoisaan 
tapaansa tulomatkalla laatimiimme 
kysymyksiin, joiden kirjo vaihteli 
siitä, osaako igumeni pelata jääkiek-

koa, siihen, miksi Jumalaa pitää 
palvella.

Igumenin järjestämän mehutar-
joilun jälkeen oli vuorossa luos-
tarisuunnistus.

Kartan avulla ryhmät etsivät 
luostarin pihamaalta rasteja, joilla 
oli kysymykset sekä pienille että 
isommille oppilaille.

Osa kysymyksistä oli todella 
kinkkisiä, esimerkiksi “Minkä ni-
miselle saarelle Valamon luostari 
perustettiin?” sai aikaan närkästystä: 
”Eihän tämä mikään saari ole!”, ja 
luostarin kahvila-ravintolan nimikin 
tuotti vaikeuksia, vaikka rasti oli 
opastaulussa kiinni.

Kotiin viemisiksi saimme siu-
nausten ja terveisten lisäksi molem-
pien luostarien johtajilta ikonikuvat 
ja oman seurakunnan tervehdyksenä 
punaiset pääsiäistuohukset.

Kotimatkalla ekaluokkalainen 
Kira kirjoitti vihkoonsa: ”Tänään oli 
hauska päivä. Kävimme Lintulan ja 
Valamon luostareissa.” Ja monesta 
suusta kuului kysymys: ”Milloin 
mennään uudestaan?”

KIRSI-MARIA HARTIKAINEN

Luostariretken järjesti uskonnonopettaja isä Tuomas Kallinen yhdessä 
seurakunnan uskonnonopetus- ja nuorisotyötoimikunnan kanssa. 

Monelle retkeläiselle Lintulan luostari oli yllättävän tuntematon. Luos-
tarista kertoi sisar Kristoduli.

Nuoret kysyivät igumeni Sergeiltä muun muassa sitä, osaako tämä pelata jääkiekkoa.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Pappeuden armossa
30 vuotta Diakoninen työ

on palvelua
“Arkkipiispa Leon puhe liturgiassa, 
joka radioitiin Valamon Kristuksen 
kirkastuksen kirkosta Pyhien Sergein 
ja Hermanin Veljeskunnan vuosijuh-
lan yhteydessä 30.4.2006.”

Kristus nousi kuolleista!

Valamon luostarin 
perustajien Ser-
gein ja Hermanin 
nimiä kantavan 
sisälähetyksen 
j a  d i a k o n i a n 
j ä r j e s t ö m m e 
vuosikokousjuh-

lassa kuulemme vuodesta vuoteen 
tuon tervehdyksen ja vastaamme sii-
hen. Tämä ylösnousemusterveh-dys 
toistuu lukemattomat kerrat ihmisten 
tervehtiessä toisiaan. Kuuluvathan 
nämä ihanat sanat, pääsiäisilon 
ilmaukset ortodoksisen kirkkomme  
pääsiäisajan kaikkiin päiviimme 
pääsiäisaamusta taivaaseen as-
tumisen juhlaan asti.

Pääsiäinen on ilomme, meidän 
juhlamme, kaikkien kristittyjen 
– näkyköön ja kuulukoon ja tuntu-
koon se meistä. Sen sanomaa me 
edustamme, sen viestiä viemme. 
Siitä saamme voimaa jaksaaksemme 
ja jatkaaksemme identiteettimme 
mukaista elämää ja kutsumuksemme 
toteuttamista. Näkyköön siis ilomme 
kasvoiltamme, kaikukoon se palve-
luksessamme katkeamattomana 
ylistyslauluna.

Veljeskunnan uskollinen kansa 
on vuosijuhlassaan hyvin usein juuri 
mirhantuojanaisten pyhänä, niin 
tälläkin kertaa. Jäsenemme tuntuvat 
aivan samaistuvan noihin pääsiäisaa-
mun sanansaattajiin. Tässä roolin-
otossaan he ovat valinneet hyvän 
osan. Sitä ei oteta heiltä pois.

Tämän päivän evankeliumissa 
Markuksen mukaan on se kuvaus, 
jonka olemme lukeneet jo pääsiäis-
yön aamupalveluksen alussa tul-
tuamme ulkoa ristisaatosta tyhjään 
kirkkoon. Olemme lukeneet sen 
monilla kielillä kuvataksemme 
ilosanoman kuulumista kaikille 
kansoille. 

Kuten muistamme, oli Jeesus sil-
loin meidän palmusunnuntaiksi kut-
sumanamme päivänä saapunut Je-
rusalemiin sen ajan pääsiäisjuhlille. 
Seuraavasta viikon ensimmäisestä 
päivästä tuli uusi pääsiäinen, meidän 
aikamme pääsiäinen. Kun evankeli-
umissamme mainittu sapatti oli ohi, 
oli sen tien kokonainen historiallinen 
aikakausi ohi. Oli alkanut uusi aika. 
Oli koittanut uusi päivä. Magdalan 
Maria ja toiset naiset olivat varhain 
hereillä. He ihmettelivät näkemäänsä 

auringon noustua. 
Kirkko puhuu myös Kristus-

auringosta, joka nousi pimeästä 
haudasta. Kivi oli vieritetty haudan 
suulta. Mutta ei enkelin olisi tarvin-
nut vierittää sitä Jeesuksen tähden, 
vaan hänen opetuslastensa tähden. 
Hauta ei ollut kuoleman voittajalle 
elämän loppu ja umpikuja. Se oli ovi 
ja avoin tie irti kuoleman kahleista. 
Enkeli näytti naisille paikan, mihin 
Jeesus oli pantu. Tiesiväthän he sen 
muutenkin. Kerrotaanhan evankeli-
umissa, että ainakin Magdalan Maria 
ja se toinen Maria olivat katselleet 
hautausta ja nähneet, mihin hänet 
haudattiin. Nyt tuo sija oli tyhjä. 
Kuoleman paikka oli tyhjä. Elämä 
oli tehnyt sen tyhjäksi.

Me muistamme Jeesuksen opetus-
lapset monesta asiayhteydestä, muun 
muassa Getsemanesta. Muistamme 
myös Pietarin lämmittelemässä nuo-
tiolla, hänet, joka kielsi mestarinsa. 
Hän erityisesti tarvitsi lohdutusta. 
Luukkaan evankeliumin mukaan hän 
lähti juoksujalkaa haudalle. Toiset 
eivät vielä reagoineet naisten kerto-
maan. Myöhemmin heidän silmänsä 
aukenivat.

Evankeliumin julistus on kirkon 
elämän keskus. Se on Veljeskun-
nankin työn keskus. Julistusta ei 
ole vain se, mikä tapahtuu erilaisilta 
puhujan paikoilta. Liturgia on julis-
tusta. Sakramentit ovat sitä. Kristil-
linen rakkaudenpalvelus, diakonia, 
on Kristuksen rakkauden sanoman 
toteuttamista ihmisten keskuudessa 
ihmisten teoilla. Tunnustavan kristi-
tyn koko elämä on julistusta. Hänen 
sanansa, tekonsa, elämäntapansa 
voivat olla todellista julistusta. Koko 
kirkkokansan joukko aidoimmillaan 
on julistava ja ylistävä yhteisö.

Kun puhumme ihmisistä kirk-
komme järjestötyössä, on tärkeää 
heidän sosiaalinen, psykologinen 
ja monen muunlainen tietonsa, tai-
tonsa ja asiantuntemuksensa. Mutta 
viime kädessä työmme mielekkyys 
ja tuloksellisuus seuraa ainoastaan 
siitä, että meillä on annettavanamme 
Jumalan ikuinen ilosanoma, evanke-
liumi vailla varauksia. Jos työmme 
tuntuu tarkoituksettomalta, johtuu 
se vain siitä, että olemme jakaneet 
jotain muuta kuin sitä, mikä on 
tärkeää, sitä mikä on tärkeintä, mil-
lään korvaamatonta.

D i a k o n i n e n  t y ö m m e  o n 
palvelemista. Teemme sitä lähim-
mäistemme kanssa. Kilvoittelemme 
tehdäksemme itsemme oikeiksi ja 
aidoiksi lähimmäisiksi toisille. Se on 
hyvin yksinkertaista työtä, samalla 
suurta ja vaikeaa.

Raskainta, mitä ihminen voi 

kohdata, on hylätyksi tuleminen, 
yksin jääminen, monenlaisten muu-
rien ulkopuolelle joutuminen. Jos 
meillä ei olekaan katulapsia, on 
meillä kodittomia lapsia. Jos emme 
unohda vanhuksia juhlapuheissa, 
unohdamme heidät arjen todellisuu-
dessa. Ei jokainen koti ole koti, 
vaikka sitä kodiksi sanotaan.

Muukalaisen elämä keskuudes-
samme mittaa meidän lähimmäisen-
rakkautemme tai itsekkyytemme 
määrää.

Tämän päivän epistolassa oli 
katkelma Apostolien teoista. Käy 
ilmi, että apostolien aikana niin kuin 
myös meidän aikanammekin jaettiin 
ihmisille päivittäisiä avustuksia ja 
jopa ihan ruokaa. Meillä ei tosin ole 
kuvia tuolta ajalta, noista ruokajo-
noista, mutta on tämä Apostolien 
tekojen kuvaus. Sielläkin kulttuurit 
kohtasivat, sekä rikkaat ja köyhät. 
Ruoka- ja muun avustuksen jakamis-
ta pidettiin tärkeänä, mutta Jumalan 
sanan julistusta vielä tärkeämpänä, 
molempia kuitenkin välttämät-
töminä. Siksi rekrytoitiin käytännön 
työn tekijöitä. Tulivat sosiaalista ja 
humanitaarista työtä tekevät diakonit 
seurakunnan palvelukseen. Sen työn 
tulee jatkua.

Kristuksessa rakas Pyhien Ser-
gein ja Hermanin Veljeskunnan 
sisälähetys- ja diakoniakansa! Te 
olette aika hyviä! Te olette oikein 
hyviä kaikessa siinä, missä te hyvää 
teette! Iloitkaa siitä, te ette ole yksin. 
Kristus on keskellämme – on ja tulee 
olemaan. Kristus nousi kuolleista! 
Totisesti nousi!

ARKKIPIISPA LEO

Piispa siunatessaan diakoniksi vi-
hityn pappeuden armoon lausuu: 
Jumala.

Aluton ja loputon, kaikkia luo-
tuja vanhempi, Sinä olet antanut 
presbyteerin eli vanhimman kun-
niakkaan nimen niille, jotka ovat 
tulleet katsotuiksi arvollisiksi tässä 
asteessa papillisesti toimittamaan Si-
nun totuutesi sanan palvelusta. Sinä 
itse, kaiken Valtias, suo tämänkin 
palvelijasi, jonka olet Sinä sallinut 
saada minun kätteni päälle pa-
nemisen, elämältään nuhteettomana 
ja uskoltaan horjumattomana vasta-
anottaa Sinun Pyhän Henkesi armo. 
Tee palvelijasi täydelliseksi, että hän 
kaikessa olisi sinulle otollinen, että 
hän tulisi arvolliseksi nuhteettomana 
seisomaan uhrialttarisi edessä, julis-
tamaan  valtakuntasi evankeliumia, 
papillisesti toimittamaan  totuutesi 
sanan palvelusta ja  edeskantamaan 
Sinulle hengellisiä lahjoja.

Nämä sanat lausui minullekin 30 
vuotta sitten 16. päivänä toukokuuta 
1976 KP arkkipiispa Paavali. Olin 
polvistuneena hänen edessään. 
Hento käsi kohosi pääni ylle. Vaime-
at sanat kumisivat jännittyneessä 
sisimmässäni. Elämän kirjo vilisi 
sieluni silmissä. Jostain kauempaa 
kuului kirkkokuoron heleä laulu, 
Kirie eleison ... Harmaapartaiset 
papit, presbyteerit hyörivät touhuk-
kaina ympärilläni. Suitsutuksen savu 
huumasi kuin oopiumi. Pyhän pöy-
dän takaiseen ristiin osui auringon 
valon kirkkaat säteet sokaisten jo 
muutenkin sumentuneet silmäni. 
Näin ristissä ylösnousseen Vapahta-
jan. Vapahtaja katsoi minua. Hänen 
katseensa oli hellä ja kannustava. 
Hän puhui minulle, nouse poikani, 
nouse ja lähde maailmaan. Älä 
katso taaksesi. Kulje omaa tietäsi, 
kulje se minun kanssani, niin minä 
siunaan sinun askeleesi. Mieleni 
rohkaistui. Ujo Pohjois-Karjalan 
poika uskaltautui omille jaloilleen. 
Kristus oli kutsunut häntä. Ujo poika 
ojensi kätensä, Kristus ohjasi hänet 
ulos kirkkorakennuksesta sisälle 
Kristuksen kirkkoon.

30 vuotta on tuo ujo Pohjois-
Karjalan poika pappeuden armossa 
vaeltanut. Auton mittariin on kerty-
nyt 1.500.000 kilometriä. Yli 2000 
kertaa olen liturgiapalveluksen alku-
siunauksen lausunut. 1200 iltaa olen 
istunut tiistaiseurassa, usein miten 
seurakuntalaisten kodeissa.  Noin 
700 kertaa kirkossa arkun äärellä 
vainajaa iankaikkisen elämän mat-
kalle saatellut.  29 vuotta, noin 120 
kertaa valtuuston kokouksen lail-
liseksi ja päätösvaltaiseksi nuijalla 
kopauttanut. Loputon on tilastojen 
määrä, numerot vilisevät tilastoissa, 
markat ja eurot taseessa.

Pyhän Hengen armossa taipaleelle 
lähdin. Tilastoihin ei merkitä Pyhän 
Hengen armon kohtaamisen kertoja. 
Pyhä Henki on ollut kanssani use-
ammin kuin kilometrejä on auton 
mittariin kertynyt. 1.500.0000  on 
pieni luku silloin, kun arvioidaan 
Pyhän Hengen ilmestymisen kertoja 
pappeuteni 30 vuotisen taipaleen ai-
kana. Johtotähteni on aina ollut apos-
toli Paavalin sanat: ”henkeä älkää 
sammuttako”. Toinen keskeinen idea 
vaelluksessani on ollut se, että annan 
tilaa Jumalan tahdon toteutumiselle. 
Meidän ihmisen omat voimat, ym-
märrys ja kyvyt ovat todellisesti 
rajalliset. Siksi olen tahtonut kysyä 
uudelleen ja uudelleen Jumalalta: 
Jumala, mikä on Sinun tahtosi. 
Jumala, osoita minulle tahtosi, niin 

minä annan kaikki voimani sinun 
tahtosi toteutumiseksi täällä maan 
päällä.  Olen saanut kokea, että jos 
ihminen Hänen nimessään tekee 
1 mitan verran, niin Jumala auttaa 
toteutumaan 9 mittaa niin, että lop-
putulos on 10 mittaa. Ja 10 mittaa on 
uskomattoman paljon enemmän kuin 
1 mitta, se, jonka itse itsessäni olisin 
voinut toteuttaa.

Uskova kansa vaeltaa Juma-
lan rakkaudessa ja Pyhän Hengen 
armossa. Pappeuden armon toteu-
tumisen keskeinen asia on siinä, 
että hänen ympärillään ja kanssaan 
vaeltaa kohden samaa päämäärää 
uskova kansa. ”Uskossa ja rak-
kaudessa lähestykäämme”, näin me 
veisaamme ja näin me myös Jumalan 
elämää täällä ajassa toteutamme.  
Jumalan seurakunta toteutuu siellä, 
missä uskova kansa kokoontuu yh-
teiseen rukoukseen uskossa ja rak-
kaudessa. Usko on yhteisöllistä niin 
kuin rakkauskin on yhteisöllistä. Jos 
uskomme, uskomme yhdessä, jos 
rakastamme, rakastamme yhdessä. 
Kukaan ei voi rakastaa yksin, se 
olisi tuiki merkillistä. Rakkaus vaatii 
aina kumppanin. Meille uskoville 
kumppaneina ovat Jumala, Jeesus 
Kristus, kirkon pyhät ja uskovat 
kanssaihmiset. Olen saanut elää tässä 
armossa pappeuteni 30 vuotta.

Papiksi vihittävän on ennen vih-
kimystä tehtävä valinta siviilisää-
dystänsä. Minä valitsin avioliiton. 
Osa papiksi vihittävistä valitsee 
naimattomuuden. Tämä jälkim-
mäinen valinta mahdollistaa myös 
pappeuden kolmanteen asteeseen 
piispuuteen vihkimisen. Nuorena 
joutuu näin miten tekemään varsin 
suuren ratkaisun. Valitse toinen saat 
tämän, valitse tämä, olet mahdol-
linen toiseen. Minä valitsin toisen 
ja sain tämän. Minä sain rakastavan 
puolison, rakkauden hedelminä 
rakkaat lapset, perheen. Sain tulla 
osaksi rakastavaa perheyhteyttä. 
Usein kysymme: ”mistä ammennat 
voimasi työhösi, elämääsi”. Vas-
tauksia saamme monenlaisia. Jos 
minulta kysytään sama kysymys, 
vastaukseni on, vastaus, josta olen 
ikionnellinen ja ylpeä:  ”voiman 
elämääni saan Jumalalta ja rakkaalta 
perheeltäni.” Kaikki eivät voi näin 
vastata, siitä olen pahoillani. Mutta 
iloitsen niiden kanssa, jota voivat 
yhtyä minun ilooni.

Olen edelleenkin nuorin Suomes-
sa kirkkoherraksi nimitetty.  Olen 
kantanut vastuuta Jumalan työssä 
omalla paikallani, kirkkoherrana 
vuodesta 1977. Olen tehnyt virheitä, 
sanonut vääriä sanoja, luonut epäys-
tävällisiä katseita, jättänyt jonkun 
asian vaille huomiota, tätä kaikkea 
pyydän anteeksi. Olen saanut sinulta, 
uskova kristitty hyvin paljon, siitä 
sinua sydämestäni kiitän.  Jumala 
on siunannut elämääni ja vaellustani. 
Kunnian ja ylistyksen Hänelle tah-
don kohottaa.    Toivon, että vaellus 
jatkuu. Pyhät isä sanovat: ”Siellä, 
missä ilo ja rakkaus hallitsevat ih-
misten elämää, siellä kristinusko 
toteutuu kauneimmillaan”.

ISÄ ELIAS HUURINAINEN 

 

Arkkipiispa Leo avasi ikonien 
konservoinnista kertovan näyt-
telyn Keski-Suomen museossa 
Jyväskylässä. Näyttely oli esillä 
huhtikuun ajan.
Valamon luostarilta Keski-Suomen 
museoon lainaksi saatu Ikonien 
tarinoita -näyttely esitteli reilun 
kymmenen ikonin avulla ikonien 
monivaiheisia konservointimene-
telmiä. Konservaattori Helena 
Nikkasen kokoamassa näyttelyssä 
on esillä valmiita, keskeneräisiä ja 
konservoimattomia ikoneita.
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Teologian maisteri Aino Ne-
nolan mukaan ortodoksisen 
kirkon naiskeskustelussa on 

kyse kirkon ihmiskuvasta. Miehellä 
ja naisella on sama Luoja. Meidät on 
rakennettu samasta aineesta, tomusta 
ja molemmissa on sama Jumalan 
kuva. Olemme myös yhdessä osal-
lisia samaan syntiinlankeemukseen 
sekä olemme yhtä niin kuolemassa 
kuin ylösnousemuksessakin.  

Jumalansynnyttäjä on ihmisenä 
olemisen malli, ei pelkästään nais-
ten esikuva. ”Jumalansynnyttäjä 
oli ihmiskunnan kyllä-vastaus Ju-
malalle”. 

Koska Kristus oli täydellinen 
ihminen, hänen oli oltava joko mies 
tai nainen, totesi Nenola. Miehet 
eivät ole lähempänä Kristusta suku-
puolensa vuoksi. Kirkko tunnustaa 
aina ihmisyyden arvon.

Joissakin tilanteissa tuntuu, ettei 
sukupuolten välinen tasa-arvo to-
teudu kirkossa. Tällaisen kuvan saa 
kirkkokalenteria selatessa. Sieltä 
löytyy noin 1 000 miehen, mutta 
vain 200 naisen nimeä Nenolan 
laskelmien mukaan. Tilanne kertoo 
naisen ja miehen aseman erilaisuu-
desta historiassa. Naiset ovat aina 
olleet kirkon hiljainen enemmistö.

Kirkko elää ajassa. Kukaan ei 
kiellä naisten aktiivisuutta seura-
kuntien toiminnassa. Myös oma 
seurakuntamme toiminta köyhtyisi, 
jos naisten hyörinä keittiössä ja toi-
mintapiireissä lakkaisi. 

Naisten ja miesten roolijako ei ole 
enää niin kaavamainen. Nainenkin 
voi toimia perheen elättäjänä tai 
opiskella teologiaa, joka on ollut 
perinteinen miehinen valinta idän 
kirkon piirissä. Sakramentaalinen 
pappeus on ainoa sukupuoleen sidot-
tu tehtävä ortodoksisessa kirkossa. 
Siihen on erotettu diakonit, papit ja 
piispat. Nainen voi toimia muissa 
tehtävissä.

Alttariin meno ei ole samanlainen 
sukupuolikysymys, kuten virheel-
lisesti joskus kuulee sanottavan. 
Myös nainen voi mennä alttariin 
piispan siunauksella. Usein tähän ei 
ole kuitenkaan tarvetta. Perusperi-
aate on, ettei alttariin mene kukaan 
ilman erityistä syytä. Tämä koskee 
myös miehiä. 

Naispappeuskeskustelu alkoi 
1960-luvulla feminismin nousun 
myötä. Ortodoksinen kirkon valta-
alue Itä-Euroopassa oli tuolloin 
kommunismin vainojen alla. Kamp-
pailu kirkon henkiinjäämisestä oli 

kuitenkin sukupuoleen sidottua 
pappeutta tärkeämpi asia kirkolle.

Keskustelu alkoi ortodoksisen 
kirkon ulkopuolelta. Ortodoksit 
joutuivat puolustamaan kantaansa 
valmistautumatta. Silloiset piispo-
jen perustelut olivat hiukan ontuvia 
nykypäivän mittapuun mukaan. 
Naispappeuden vastustaminen nos-
tettiin antropologiseksi kysymyk-
seksi vedoten naisen erilaiseen 
biologiseen rytmiin. Keskustelu lähti 
joka tapauksessa liikkeelle ja se on 
siirtynyt akateemiselle tasolle. 

Naisdiakonissat toimivat kirkos-
sa tuhat vuotta. Heidät vihittiin 
tehtäväänsä vasta 40-ikävuoden 
jälkeen. Nikean metropoliitta Jo-
hannes mainitsi kerran, että tehtävän 
takaisinpalauttamisen suurin este on 
Venäjän ortodoksinen kirkko. Sen 
toiminnan aikana naisdiakonissoja 
ei ole ollut. Virka tunnettiin Bysantin 
aikana.

Viran palauttaminen voisi ai-
heuttaa kuitenkin suuria ristiriitoja 
Venäjän kirkon taholta.

Meillä ja muualla
Ortodoksisessa kirkossa on sekä 
kansallista että kansainvälistä nais-
toimintaa. Romaniassa pidettiin 
vuonna 1976 ensimmäinen suuri 
kansainvälinen naiskokous, jossa 
puhujana oli tunnettu edesmennyt 
professori Elisabet Behr-Siegel.

Kokouksessa keskusteltiin naisten 
teologisesta koulutuksesta, kasvatus-
työstä ja eräistä naisille perinteisesti 
kuuluneista tehtävistä.

Suomessa naistyötä organisoi 
piispainkokouksen asettama Nais-
työtoimikunta. Se toimialaan kuuluu 
seminaarien järjestäminen ja muu 
naistyön organisointi. NTT tekee 
myös ehdotuksia piispain kokouk-
selle. Monilla paikkakunnilla er-
ilaiset naispiirit ovat aloittaneet toi-
mintansa perinteisten tiistaiseurojen 
ja lähetystoimikuntien rinnalla. 

Asiat etenevät kirkossa hyvin hi-
taasti. Tämä ei välttämättä ole huono 
asia. Naiskanttorit on hyväksytty 
varauksetta kirkon työntekijöinä. 
Naisia toimii myös luottamus-
toimissa, lukijan ja kirkon ”isännän” 
tehtävissä.  Mirhavoitelun kautta 
olemme osallisia kuninkaalliseen, 
yleiseen pappeuteen. Se on tärkein 
tehtävämme ihmisenä. 

SIRPA OKULOV 

Ortodoksinen kirkko
ja naiskysymys

“Koska Kris tus  o l i 
täydellinen ihminen, 
hänen oli oltava joko 
mies tai nainen, totesi 
Nenola. Miehet eivät
ole lähempänä Kris-
tusta sukupuolensa vuok-
si. Kirkko tunnustaa aina 
ihmisyyden arvon.”

Tänäkin vuonna saapui lasten 
pääsiäisjuhlaan Kuopioon kirkon 
täydeltä eläväisiä lapsiperheitä. 
Tämä kertoo vahvasti siitä että 
ylösnousseen Kristuksen kirkko 
elää ilahduttavan usean perheen 
elämässä. Siunattua ja riemullista 
juhlaa kaikille toivotti nuorisotoi-
miston väki.

Jyväskyläläinen äiti Anne Mikkonen sai tunnustusta kas-
vatustyöstään Arkkipiispa Leon palkitsemana (kuvassa 
oikealla, kuvaaja Kimmo Kallinen).

Ortodoksinen kirkko on vuosittain halunnut osoittaa 
erityistä tunnustusta kirkon piirissä ansiokasta kasvatu-
styötä tehneille äideille. Tänä vuonna palkittiin kahdeksan 
äitiä Marian ilmestyspäivän juhlan liturgian yhteydessä 
Kuopiossa lauantaina 25.3.2006.

Arkkipiispa Leo myönsi Pyhän Karitsan ritarikunnan 
1. luokan ritarimerkin seuraaville äideille:

Karjalan hiippakunta: Sisko Kallinen Nurmeksen 
seurakunnasta, Anne Mikkonen Jyväskylän seurakun-
nasta ja Siiri Oravalahti Lieksan seurakunnasta. Helsingin 
hiippakunta: Maria Asikainen Helsingin seurakunnasta 
ja Margit Lintu Tampereen seurakunnasta.  Oulun hiip-
pakunta: Elma Kanninen Vaasan seurakunnasta, Ritva 
Hilakivi Oulun seurakunnasta ja Vasiliisa Semenoff Lapin 
seurakunnasta.

Anne Mikkoselle
tunnustus kasvatustyöstä
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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.

JUMALANPALVELUKSET   
20.5. - 27.8.2006
Pr. Elian kirkko
la 20.5. klo 18 vigilia
ke 24.5. klo 18 vigilia
to 25.5. klo 9 liturgia, Hela-
torstai
la 27.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 17.6. klo 18 vigilia
su 18.6. klo 9 hetkipalvelus
la 24.6. klo 9 hetkipalvelus, 
klo 18 ehtoopalvelus
su 25.6. klo 9 hetkipalvelus
la 1.7. klo 18 vigilia 
la 8.7. klo 18 vigilia
su 9.7. klo 9 liturgia, Evakon 
pruasniekka
la 15.7. klo 18 vigilia
to 20.7. klo 9 liturgia, Pr. Elian 
juhla
la 29.7. klo 18 vigilia
la 5.8. klo 18 vigilia
su 6.8. klo 9 liturgia, Kristuk-
sen kirkastumisen juhla
la 19.8. klo 18 vigilia 

Kaikkien Pyhien kirkko
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 9 liturgia, Kaik-
kien Pyhien sunnuntai
La 22.7. klo 18 vigilia
Su 23.7. klo 9 liturgia
Ma 31.7. klo 18 vigilia
Ti 1.8. klo 7  liturgia, ristisaat-
to Pajujärven kautta Alapit-
källe, matkalla vedenpyhitys 
Pajujärvellä ja ehtoopalvelus 
Alapitkällä
la 26.8. klo 18 vigilia
su 27.8. klo 9 liturgia

Alapitkän tsasouna
La 3.6. klo 18 vigilia
Su 4.6. klo 9  liturgia, Hellun-
tai
Su 20.8. klo 9 liturgia, uutishe-
delmäin siunaaminen

Sonkajärven tsasouna
Su 21.5. klo 9 liturgia
La 17.6. klo 9  liturgia Itäkoski, 
Väinämön tsasouna
Su 2.7. klo 9 liturgia
La 12.8. klo 18 vigilia
Su 13.8. klo 9 liturgia, Juma-
lanäidin kuolonuneen nuk-
kuminen

Sukevan tsasouna
Su 28.5. klo 9 liturgia
To 29.6. klo 9 liturgia, ap.
Pietarin ja Paavalin juhla
Su 30.7. klo 9 liturgia 

Salahmin tsasouna
su 16.7. klo 9 liturgia

Kevät on talkootöiden aikaa seura-
kunnissa. Iisalmen seurakunnan 
kevät talkoot aloitettiin Alapitkällä. 
Talkoolaiset siivosivat tsasounan 
ympäristön. Lisäksi nuoremmat 
”miehet” laittoivat uuden huopakat-
teen tsasounan ulkorakennukseen.  
Mukana talkoissa oli runsaasti myös 
lapsia.

Seurakunnassamme siivotaan kaik-
kien pyhäkköjen ympäristöt ja 
hautausmaat talkoilla. Tämä on su-
unnattoman suuri voimavara seura-
kunnassa. Talkoot yhdistävät pyhäk-
köjen uskovaa kansaa.. Talkoissa on 
mahdollisuus konkreettisesti osoittaa 
rakkautta omalle pyhäkölle.

Talkoot Salahmilla
Kesän aikana on suuremmat talkoot 
Salahmilla. Talkoilla on tarkoitus 
tehdä mittava remontti tsasounan 
sisätiloissa. Ikonostaasin rakenteet 
uusitaan kokonaan, kliirossia suu-
rennetaan, lattia saa uuden puupin-
noitteen, sisätilat maalataan. 

Työtä on paljon. Toivottavasti 
sinulla on mahdollisuus osallistua 
Salahmin tsasounan kaunistamisen 
talkoisiin. Talkoolaiseksi voit ilmoit-
tautua Toivo Jelkäselle puh. (017) 
714050.

Luvassa talkoiden kevät ja kesä
Alapitkän talkoissa oli mukana runsaasti nuorta väkeä.

Kesällä ehtii pyhiinvaellukselle
Kesä on otollista aikaa pyhiin-
vaellusmatkoille. Talven aikana 
toimitaan ahkerasti  tiistaiseuroissa, 
kirkkokuoroissa  ja muissa toiminta-
piireissä.

Kesäksi toiminnot keskeytyvät. 
Pidetään lomaa. Näin jää aikaa 
muille elämää ja sydäntä virkistäville 
mahdollisuuksille.

Pyhiinvaellusmatkat tarjoavat 
todella oivallisen mahdollisuuden 
yhteiseen uskovan kansan yh-
dessäoloon kesäaikana.

Pyhiinvaellusmatkat suuntau-
tuvat pääsääntöisesti luostareihin. 
Toki ohjelmaan on hyvä sisällyttää 
muutakin aktiviteettia. Voidaan 
käydä tutustumassa toisten seur-
akuntien kirkkoihin, hautausmaihin, 
sopii katsella myös museoita ja 
näyttelyjä, ehkä joku konsertti tai 
teatteriesitys osuu sopivasti matkan 
varrelle. Kenties käynti kylpylässä 
parantelee kipeytyneitä jäseniä ja 
auttaa entistä virkeämpänä seiso-
maan myös jumalanpalveluksissa. 
Keskeisintä on kuitenkin se, että kun 
lähdemme liikkeelle uskovana kan-
sana, niin ohjelmaan sisältyy myös 
jumalanpalveluksia ja hengellisiä 

kokemuksia.
Pyhiinvaeltajat kävivät  Kreikassa 

Suurella viikolla ja pääsiäisenä 2006. 
Tämän pyhiinvaelluksen ohjelmaan 
kuului runsaasti jumalanpalveluksia, 
kreikan uskovan kansan kohtaa-
misen mahdollisuuksia, käyntejä 
monissa luostareissa, tutustumista 
uskon elämään kirkoissa, luostareis-
sa ja kansan keskuudessa. Matkan 
pääkohde oli Voloksen hiippakunta 

nan toiminnassa on ollut hyvää ja 
kenties edistyksellistäkin. Se, että 
näkee hengellistä elämää muualla, se 
antaa mahdollisuuden oman hengel-
lisen elämän oikein arviointiin.   

Matkan aikana paastottiin, mutta 
myös syötiin ja iloittiin pääsiäisen 
riemussa. Matkalaiset saivat grillata 
kaksi lammasta itselleen pääsiäis-
ateriaksi meren rannalla, kevään 
auringon säteiden lämmössä.   

Kreikan keskiosassa itärannikolla. 
Pyhiinvaellusmatkoilla on mah-

dollisuus katsella elämää myös oman 
piirin ulkopuolella. Tämä antaa 
mahdollisuuden oman elämän tar-
kasteluun. On hyvä katsoa avoimin 
silmin sitä, miten muualla uskova 
kansa elää.

Heiltä voi oppia paljon. Samalla 
voi myös saada vahvistusta sille, 
mikä omassa elämässä ja seurakun-

Kreikan pyhiinvaeltajat matkan päätösaterialla Pireuksen seurakunnassaa

EVAKON
PRUASNIEKKA
IISALMESSA
Pe 7.7. 
Klo 19 pruasniekkakon-
sertti Kulttuurikeskuk-
sessa
Katri Helena
La 8.7.
klo 10.00 rukouspalvelus 
pr. Elian kirkko
klo 11.00 pitäjätuvat
avataan Nuorisotalolla
klo 12.00 pruasniekkajuh-
la Nuorisotalolla
klo 15.00 pruasniekka-
seminaari Evakkokeskus, 
Joensuun yliopiston tut-
kija Pekka Hakamies
“Luovutetun Karjalan 
asutus Karjalassa”
klo 18.00 vigilia  pr. Elian 
kirkko, klo 20.00  illatsut 
Nuorisotalolla
Su 9.7. 
klo 8.45 litania ja sep-
peleenlasku Karjalaan 
jääneiden muistopaadel-
la
klo 9.00  juhlaliturgia Pr. 
Elian kirkko, klo 11.00 
ruokailu Evakkokeskus
Järjestää: Evakkokeskus, 
Suistamo-, Korpiselkä- ja 
Soanlahtiseura
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Jyväskylän seurakunta

JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
p. (014) 332 92 00

Seurakunta kokonaisuutena

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO, Rajakatu 39, 
Jyväskylä 

Jumalanpalveluksien 
viikottaiset lisäykset ja 
muutokset voi katsoa netistä 
osoitteesta www.ort.fi . 
Säännölliset palvelukset: 
Lauantaisin vigilia klo 18, 
sunnuntaisin liturgia klo 10. 
Palvelukset muina aikoina ja 
juhlina: La 3.6. klo 9 liturgia 
kirkkoslaavin ja suomen 
kielellä. Ke 28.6. klo 18 
juhlavigilia (Ap. Pietari ja 
Paavali). To 31.8. klo 18 
lemmikkieläinten siunaus 
kirkon sisäpihalla. Pe 1.9. klo 
9 liturgia (kirkkovuoden alku).

Karstulan tsasouna
La 27.5. klo 9 liturgia. 
Ke 12.7. klo 9 liturgia. To 
7.9. klo 18 ehtoopalvelus 
ja praasniekka. Pe 8.9. 
klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja juhlaliturgia 
(Jumalansynnyttäjän 
syntymä).

Saarijärven tsasouna
Su 11.6. klo 18 juhlavigilia 
ja praasniekka. Ma 12.6. 
klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja juhlaliturgia (Pt. Arseni 
Konevitsalainen). La 26.8. klo 
9 liturgia.

Suolahden tsasouna
Ma 5.6. klo 9 juhlaliturgia (II 
helluntaipäivä). Ke 5.7. klo 9 
liturgia. 

Viitasaaren tsasouna
Ke 28.6. klo 9 liturgia 
(Pt:t Sergei ja Herman 
Valamolaiset). La 5.8. klo 18 
juhlavigilia ja praasniekka. 
Su 6.8. klo 10 pieni 
vedenpyhitys, juhlaliturgia ja 
hedelmien siunaus (Kristuksen 
kirkastuminen).

Äänekosken tsasouna
To 29.6. klo 9 juhlaliturgia 
(Ap. Pietari ja Paavali). Ma 
14.8. klo 18 juhlavigilia 
ja praasniekka. Ti 15.8. 
klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja juhlaliturgia 
(Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen). Su 
3.9. klo 10 liturgia.

Lievestuoreen rukoushuone
La 1.7. klo 9 liturgia. Ti 
29.8. klo 9 liturgia (Johannes 
Kastajan mestaus).
PALVELUKSET JATKUVAT 
SIVUN OIK. LAIDASSA...

PALVELUKSET 
JATKUVAT....

Pyhäkankaan leirikeskus
La 10.6. klo 18 vigilia. Su 
11.6. klo 10 liturgia. La 17.6. 
klo 10 liturgia. To 22.6. klo 
9 liturgia. To 29.6. klo 9 
liturgia. La 1.7. klo vigilia. 
Su 2.7. klo 10 liturgia. La 
8.7. klo 10 liturgia. Kaikki 
tervetulleita Pyhäkankaan 
palveluksiin. Lisää 
palveluksia Pyhäkankaalla 
löytyy netissä. 

Seurakuntalaiset muodostavat 
seurakunnan. Tämän näimme 
seurakuntamme tarkastuk-

sessa. Laajamittaisessa tarkastuk-
sessa joka seurakunnan kolkka 
otettiin huomioon. Esille on tullut 
pääsiäisen ilo ja ylösnousemuksen 
riemu. Elämän erilaisesta kirjosta 
voimme punoa kokonaisuutta. Vahva 
ja vakiintunut jumalanpalveluselämä 
luo säännöllisyyttä kirkolliseen 
elämään. 

Jyvässeutu voi antaa voima-
varoja tsasounapaikkakunnille ja 
vastavuoroisesti maaseudulta saam-
me hengellistä rikkautta seura-
kunnan keskukseen. Piirsin kuvan 

seurakunnan tarkastuksen lopussa 
seurakunnastamme kokonaisuutena, 
mitään osa-aluetta unohtamatta.
Siinä tulivat esille kasvojen piirteissä 
seurakuntalaiset, henkilökunta, 
vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt. 
Kokonaisuus muodostuu siitä, että 
työntekijät kuuntelevat seurakunta-
laisia ja seurakuntalaiset kuuntelevat 
työntekijöiltä, mitä on kerrottavaa 
seurakunnan elämästä. Jokaisella 
on hyvä olla kolme positiivista asiaa 
kerrottavana ja sen jälkeen voi kertoa 
kehitettävän asian. Näissä asioissa 
tarvitaan kannustusta ja sitä ei ole 
koskaan liikaa ja se ei maksa mitään. 
Tämä koskee kaikkia seurakuntatyön 

osa-alueita ihmisen elämässä keh-
dosta hautaan kirkollisella puolella 
ja toiminnallisella alueella hallinnon 
hoidosta talouteen.

Tästä syntyy motivaatio tehdä 
asiat seurakunnassa parhaalla mah-
dollisella tavalla. Tämä tuottaa iloa 
meille kaikille kun on kehittävä 
henki ja seurakunnan työntekijät jak-
savat paremmin seurakuntalaistensa 
kanssa. Tarvitsemme luovuutta jat-
kuvasti myös seurakunnan elämässä. 
Näin homma sujuu, on yhteisyyden 
henki ja ilo vallitsee seurakunnan ja 
seurakuntalaisten elämässä.

ISÄ ARTO

Äänekosken Kapeenkosken eku-
meenin tapahtuma alkaa Honkaristin 
hartaushetkellä 27.5. klo 12.

Sen jälkeen ristisaatto vedenpy-
hitykseen alavirran laavulle, josta 
jatketaan vaellusta Myllyniemeen.

Siellä mahdollisuus kahvitella ja 
paistaa makkaraa kohtuuhintaan.

Reitin pituus on noin kaksi kilo-
metriä. Mukana Jyväskylän ortodok-
sisen seurakunnan Ääneseudun Ti-
istaiseura ja Äänekosken luterilainen 
seurakunta.

Kapeenniemessä on historialli-
sesti arvokkaita kohteita: Honkaris-
tit, suntit, Ristinkivi, lahkomylly ja 
aittakylä. Honkaristin paikalla on 
pidetty jumalanpalveluksia 1400-
luvulta lähtien.

Ajo-ohje: Hirvaskankaalta 7,7 
km 69-tietä Suolahteen päin ennen 
Porrinsalmen siltaa kääntyy oikealla 
kanavalle vievä tie, parkkipaikalta 
opastus Honkaristille.

Tervetuloa!

Kapeenkoskelle
ekumeeniseen
tapahtumaan

Tarkastuksen suoritti 4.-7.5.2006 
arkkipiispa Leo.  Tarkastusseuruee-
seen kuluivat lisäksi  piirinvalvoja, 
rovasti Timo Mäkirinta, Rautalam-
milta, Kirkkokunnan taloudenhoitaja 
Paavo Kokotti ja arkkipiispan sih-
teeri Kimmo Kallinen Kuopiosta. 

Ohjelman alkoi tsasounakier-
roksella, jossa seurakuntalaisilla 
oli mahdollisuus tavata arkki-
piispaa maakuntamatkan aikana. 
Tarkastusohjelmaan kuului myös 
luottamushenkilöiden ja työnteki-
jöiden tapaaminen sekä seurakun-
nan kokous. Tsaounapaikkakunnilla 

toimitettiin pääsiäisajan rukoushetki. 
Jyväskylässä  Arkkipiispa toimitti 
yhdessä papiston kanssa lauantaina 
juhlavigilian ja sunnuntaina juh-
laliturgian , jonka yhteydessä vihit-
tiin diakoniksi Pekka Tuppurainen 
Jyväskylästä.

Saimme kuulla seuraavia myön-
teisiä kommentteja:

Seurakunnan toiminta tarvitsee 
sen jokaista jäsentä. Lähtökohtana 
on, että jokaisella on oikeus olla 
mukana omana itsenään. Seurakun-
taelämästä todettiin kirkossa käyvien 
määrän lisääntyminen, kuorojen 

toiminta, hyvin hoidettu nuorisotyö, 
vapaaehtoistyön arvostaminen sekä 
kirkon kaunistus.

Lisäksi tasaisesti kasvava jäsen-
määrä ja hyvin hoidettu talous 
antavat hyvät puitteet toiminnan 
kehittämiseen edelleen. 

Kehitettävää asioita:
Lievestuoreen rukoushuoneen 

säilyttämisen puolesta kommentti 
että se on oman aikansa muisto. 
Pöytäkirjamalliin parannusehdo-
tuksia. Työilmapiirin kehittämiseen 
ja työntekijöiden jaksamiseen tulee 
kiinnittää huomiota.

Jäsenmäärä kasvussa

Arkkipiispa Leon ja luottamushenkilöiden neuvottelutilaisuus Jyväskylässä seurakunnan tarkastuksen 
yhteydessä.

RETKI KARSTULAN
PRAASNIEKKAAN

Diakoniatoimikunta järjestää 
retken Karstulan tsasounan 
Jumalansynnyttäjän Neitsyt 
Marian syntymäjuhlan litur-
giaan perjantaina 8.9. Tarkem-
mat tiedot retkestä seuraavassa 
Soleassa.

KIRKKOHERRAN
VIRASTO
on avoinna 1.6.-13.8.
tiistaisin, torstaisin ja
perjantaisin klo 9-12.

NUORISOTYÖN KERHOT 
aloittavat syksyn toimintansa 
viikolla 35. Tarkempia tieto-
ja seuraavassa Soleassa ja 
elokuussa seurakunnan koti-
sivulta.

PYHÄKANGAS EHOSTUU

Leiripaikassamme Pyhäkankaal-
la kuuluu jälleen vasaran pauku-
tusta. Kunnostusvuorossa ovat 
nyt keittiö ja koko keittiöpäädyn 
lattiat. Lisäksi keittiöön tulevat 
uudet kaapit, jääviileäkaappi, 
tiskikone ja tehokas liesi jotta lei-
rien 50-60 hengen  leiriläispop-
poo saadaan päivittäin ruokittua. 
Pyhäkangasta on ehostettu ja ko-
rjailtu ulkoa ja sisältä pikkuhil-
jaa, taloudellisten resurssien 
mukaan. Tiistaiseuran aktiivisen 
toiminnan tuloksena saimme 
viime kesänä Pyhäkankaan kirk-
kosaliin uudet kirkkotekstiilit, 
verhot ja matot. Tänä vuonna 
sinne saadaan tiistaiseuralais-
ten toimesta myös uudet ikonit. 
Ikonit maalaa ikonimaalari Jyrki 
Pouta.  Pyhäkankaan kunnos-
tus palvelee paitsi leirejä, niin 
myös kaikkia seurakuntalaisia. 
Olette lämpimästi tervetulleita 
vierailemaan leirien aikaan, 
osallistumaan leirien tapahtu-
mien jumalanpalveluksiin ja 
nauttimaan kauniista luonnosta.  
Kahvit tarjotaan!
Kunhan remontti valmistuu 
toukokuun lopulla, tarvitsemme 
talkoovoimia tilojen järjestelyyn, 
majoitusrakennusten ”kevät-
tuuletukseen” ja pihan haravoin-
tiin.  Talkoiden ajankohdasta 
saat tarkempaa tietoa virastosta 
lähempänä ajankohtaa. 

 
Ei ole kreikkalaista,
ei juutalaista, ei rikasta 
köyhää,
ei nuorta vanhaa, ei viisasta 
tyhmää, kaunista...,
vaan kaikki saman tien 
kulkijoita, aina alussa -
kehdosta hautaan.
 
Priscilla
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Kuopion seurakunta

Tätä tekstiä kirjoittaessani paistaa 
aurinko ja lehti kasvaa puissa ko-
histen. Kesää kohti siis mennään, 
vihreys lisääntyy. Jäätkin ovat läh-
dössä suurista järvistä. Pienem-
mäthän ovat jo jäistä vapaat.

Kevät on vahvaa aikaa jolloin uusi 
elämä saa meidät hämmästelemään 
luonnon monimuotoisuutta ja 
kauneutta. 

Me voimme ihmisinä tehdä pal-
jon tuon kauneuden eteen. Meidän 
tehtävämme on suojella luontoa ja 
sen moniarvoisuutta. Miksi emme 
sitä tekisi? Moni asia siinä on helppo 
ja yksinkertainen. Lakkaamme ros-
kaamasta, mietimme mitä hankimme 
ja mitä käytämme jokapäiväisessä 
elämässämme. Maailmanlaajuis-
esti puhutaan kestävän kehityksen 
ulottuvuuksista. Jotenkin koen, että 
maailmanlaajuisesti siihen on vai-
kea päästä mutta yksilötasolla sen 
voi helpommin saavuttaa. kysehän 
on niistä valinnoista mitä olemme 
valmiit tekemään.

Kesä on myös loma-aikaa 
työssäkäyville ja monien tapahtu-
mien aikaa kaikille. Noissa tapah-

tumissakin voimme tehdä valin-
toja. Voimme olla mukana kirkon 
ja seurakunnan eri tilaisuuksissa tai 
valita kulttuurin ja taiteen alueilta 
koettavaa ja elettävää. Voimme 
osallistua tai olla osallistumatta aina 
sen mukaan kun meistä sopivalta 
tuntuu.

Lapsille ja nuorille kesään kuu-
luvat leirit, jotka ovat yhdessä 
olemisen ja yhdessä kokemisen 
paikkoja. Siellä saa uusia tuttuja 
ja kohtaa vanhoja. Siellä voi saada 
eväitä elämään ja tulevaisuuteen. 
parhaimmillaan leirit vahvistavat 
nuoren omaa identiteettiä uskonnon 
ja omien valintojen suhteen.

Jotkut täyttävät kesällä vuosia, 
kuten minäkin. Olen silloin lomalla 
enkä järjestä mitään juhlaa. Se on 
minun valintani tällä kertaa. An-
nan teidän muidenkin viettää siltä 
osin kesän rauhassa keräten voimia 
tuleviin asioihin kun kesä on ohi ja 
toiminnat alkavat taas.

Eletään, koetaan, virkistytään 
ja nautitaan Suomen suloisesta 
suvesta.

ISÄ MIKKO

Vahvistutaan luonnosta

Maalis-huhtikuun vaihteessa ko-
koontuivat Pyhän Hermannin Nuo-
risokuoro Espoosta ja Kuopion Py-
hän Nikolaoksen Katedraalin Nuo-
risokuoro.

Ohjelmassa oli yhteisten harjoitu-
sten, konsertin ja Maria egyptiläisen 
sunnuntain jumalanpalvelusten 
laulaminen. Lauantain ehtoopalve-
luksen jälkeen molemmat kuorot 
esiintyivät seurakuntasalilla. Kon-
sertti huipentui kuorojen yhteiseen 
esiintymiseen. Vaikka konsertti-

yleisöä oli valitettavan vähän, niin 
yhteisissä jumalanpalveluksissa 
suurella kuorolla laulaminen antoi 
monille laulajille ainutlaatuisen 
kokemuksen.

Tätä kuorojen yhteistyötä jat-
ketaan seuraavan kerran elokuussa 
pyhän Hermannin praasniekoilla 
Espoossa.

Kuopion viime syksynä perustet-
tuun kuoroon sopii uusia laulajia. 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
lapsi- ja nuorisotyöntekijä Anttiin.

Nuorisokuorot Kuopiossa
Kaksi nuorisokuoroa piti yhteiskonsertin Kuopion ortodoksisessa 
seurakunnassa.

Kirkolliset tietotekniikkamessut oli-
vat Tampereella 26-27. huhtikuuta.

Messuthan ovat mielenkiintoinen 
tilaisuus käydä tarkastelemassa mitä 
mahdollisesti on tulossa ja kuinka 
asioiden ja tekniikan kanssa tul-
laan pelaamaan muutaman vuoden 
päästä.

Messuilla tein havainnon, että 
kirkollisessa tietotekniikkakentässä 
ollaan menossa paikallisverkkojen ja 
yhdessä tekemisen suuntaan. Mehän 
olemme sitä jo eläneet käytännössä 
muutaman vuoden ajan kuutosten 
piirissä. 

Pian alkaisi olla aika pohtia 
kuinka meillä voisi siirtyä hiip-

pakunnallisiin kuvioihin näissä 
asioissa. Ensimmäisiä eteen tule-
via ratkaisuja ovat perhekorttien 
digitointi ja alueverkon kehittely. 
Vanhojen pääkirjojen tiedot pitää 
saada myös digitaaliseen muotoon 
niiden seurakuntien osalta missä se 
on vielä mahdollisesti tekemättä. 
Emme mahda mitään sille, että kai-
kki massatiedot on saatava sähköisen 
tiedonvälityksen piiriin. Se on tapa 
jolla nykyään toimitaan ja palvellaan 
ihmisten ja virastojen kanssa. 

Palvelun tuottamisessa ollaan 
menossa yhä suurempiin yksiköihin 
luterilaisen kirkon piirissä. Siihen 
täytyy myös meidän pyrkiä. Aja-

tuksia asiasta on ollut liikkeellä jo 
pidempäänkin. Toteutusasteelle ne 
eivät vaan ole vielä päässeet. Rat-
kaisumalleja siinä on olemassa use-
ampiakin. Niitä on nyt aika ryhtyä 
kartoittamaan meidänkin. 

Tietotekniikka on tulevaisuu-
dessa alue, johon on kyettävä satsaa-
maan sekä tiedollisesti että teknisesti 
jatkossa yhä enemmän ja järkevästi. 
Pienenä kirkkona meidän on osat-
tava hyödyntää kaikki sellaiset 
mahdollisuudet, jotka auttavat käyt-
tämään olemassa olevat resurssit en-
tistä tehokkaammin ja järkevämmin 
kokonaisuuden hyväksi.

ISÄ MIKKO

IT@ - Kirkolliset
tietotekniikkamessut

Kuopion Tiistaiseura: Syyskauden aloitus 12.9. 
klo 14 rukoushetkellä katedraalissa, jonka jäl-
keen kahvit srk-salilla.

Ilmoittautuminen syksyn 2006 kerhoihin!

Nyt voi ilmoittautua syksyllä alkaviin kerhoihin:

Päiväkerhot alkavat viikolla 33 elokuussa
Seurakunnan päiväkerhot 3-5 -vuotiaille ovat seuraavasti:
Tiistaisin Siilinjärvellä klo 9-11.30
Keskiviikkoisin Kuopiossa klo 9-11.30 ja 13.30-15.30
Torstaisin Kuopiossa klo 9-11.30

Kerho maksaa 8 € / kk, sisaruksilta 4 €, itse kuljettavilta 6 € ja 
muut kuin seurakunnan jäsenet 13 € / kk

Iltakerhot alkavat viikolla 36

Ilmoittautuminen osoitteeseen kuopio.kerhot@ort.fi  tai
017-2882303, lisätietoja antavat Antti Räsänen 0500-572587,
Anniina Jauhiainen 045-6386719 ja Piritta Jetsu 050-
5251752

MATKA TRIFON
PETSAMOLAISEN
PYHIINVAELLUSJUHLAAN
24.- 27.8.2006 

Kuopion ortodoksinen seurakunta 
järjestää matkan Trifonin pyhiin-
vaellusjuhlaan. Matkalle lähdetään 
Kuopiosta torstaina 24.8. ja paluu 
Kuopioon on sunnuntai-iltana 27.8. 
Matkan hinta on 225 € sisältäen 
matkat, majoituksen ja ohjelmaan 
merkityt aamiaiset ja ruokailut. 
Tiedustelut tarkemmasta ohjelmasta 
ja ilmoittautumiset 30.6. mennessä: 
Kirkkoherranvirasto 017- 288 2300 
(ma-pe klo 9-12).  

KANTTORIKUOROT
KONSERTOIVAT

Suomen ortodoksinen kanttorikuoro 
kokoontuu 9.-11.6.2006 Kuopioon, 
jossa järjestetään valtakunnalliset, 
ekumeeniset kirkkomusiikkijuhlat. 
Kuoro konsertoi lauantaina 10.6.2006 
klo 19.30 Alavan kirkossa. Ortodok-
sinen kanttorikuoro on kutsuttu 
osaksi kokonaisuutta, jossa konsertoi 
ortodoksisen kanttorikuoron lisäksi 
kaksi ev.lut. kanttorikuoroa: klo 
18.00 Vox Cantorum ja klo 21.00 
Chorus Cantorum Finlandiae. 
Lisätietoja kirkkomusiikkijuhlien 
aikatauluista ja tapahtumapaikoista 
osoitteesta www.kuopionseurakun-
nat.fi /kirkkomusiikkijuhlat  

Perinteisiä konsertteja, käsikelloja, 
virsidraamaa ja yömusiikkia eikä 
hiljentymistäkään ole unohdettu.
Kesäkuun 9. -11. päivinä järjes-
tettävät Kuopion kirkkomusiik-
kijuhlat huipentuvat messuun ja 
säveljuhlaan Kuopio -hallissa.

”Taivas ja maa on täynnä sinun 
kirkkauttasi” tunnus näkyy Kuopios-
sa kesäkuun 9.- 11. päivinä. Juhlat 
näkyvät kaupungissa myös kym-
mentuhantisena laulajajoukkona, 
joka kokoontuu valtakunnallisille 
kirkkomusiikkijuhlille. Kirkkokuo-
rojen ja seurakunnissa toimivien 
musiikkiryhmien suurtapahtuma 
järjestetään joka viides vuosi.

Kaupunkilaisille näkyvin osa 
on lauantaina 10.6. järjestettävä 
juhlakulkue. Kirkkomusiikkipiirien 
lippuja kantava ja maakuntalauluja 
laulava kulkue lähtee Kuopio -hal-

lilta klo 15.30 ja marssii Kuopion 
torille. Kansainvälisyyttä juhlille 
tuo tansanialainen Uinjilisti -kuoro, 
joka esiintyy kulkueeseen liittyvässä 
toritapahtumassa.

Ortodoksinen ehtoopalvelus 
lauantai-iltana viestittää kahden 
kirkkokunnan rinnakkainelosta 
kaupungissa.

Sunnuntain juhlamessu alkaa 
Kuopio -hallissa klo 10, juhlat päät-
tävä säveljuhla klo 15.

Juhlien pääsihteerinä on keskus-
rekisterin johtaja Oiva Voutilainen, 
taiteellisena johtajana kanttori Jorma 
Hannikainen. 

Lisätietoja juhlien konserteista 
www.kuopionseurakunnat.fi 

Konserttilippuja voi varata etukä-
teen Kuopion seurakuntien keskus-
rekisteristä, Suokatu 22 B

Kirkkomusiikkijuhlille
Kuopioon 10 000 laulajaa
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Kuopio ortodoksisen seurakunnan yhteystie-
dot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, Snell-
maninkatu 8, 70100 Kuopio.
Virasto: p. 017-2882 300, avoinna ma-pe klo 
9-12 tai arkipäiville sattuvina ortodoksisen 
kirkon suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882 311, sähköposti: kuopio@
ort.fi  .
Nettisivut: www.ort.fi /kuopio .
Kirkkoherra Mikko Kärki p. 0500-574 443, 
mikko.karki@ort.fi  

Virkatodistukset ja sukuselvitykset numerosta 
017-2882 300 Kuopion, Lieksan, Mikkelin, 
Rautalammin ja entisen Pielaveden ortodok-
sisten seurakuntien osalta.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 017-2882 303, 
sähköposti: kuopio.kerhot@ort.fi  . 
Seurakunnan kirjasto: Snellmaninkatu 8, 
kesällä suljettu, avoinna jälleen 18.9.; kirjoja 
voi palauttaa kesäaikana kansliaan.

Papiston ja kanttoreiden vuosilomat:
Keskinen alue:
Kirkkoherra Mikko Kärki: 22.6.-14.7. ja 

15.-31.8.
Kanttori Anita Lintu: 10.-28.8. 
Itäinen alue:
Toinen pappi Andreas Hjertberg  (työssä 
jälleen alkaen 10.7.): 25.7.-15.8.
Toisen papin sijainen Jyrki Ojapelto (7.7. 
saakka): 15.6.-7.7.
Toinen kanttori Jarmo Huttu: 20.6.-19.7.
Läntinen alue:
Kolmas pappi Timo Honkaselkä: 27.7.-5.8.
Kolmas kanttori Eija Honkaselkä: 27.7.-5.8.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan alueella 
olevat pyhäköt:

Keskinen alue:
  
Pyhän Nikolaoksen katedraali, Kuopio: 
osoite: Sepänkatu 7. Säännölliset jumalan-
palvelukset: lauantaisin vigilia klo 18  ja sun-
nuntaisin liturgia klo 10.  Isännöitsijä: Paavo 
Perola, p. 050-4337601. Avoinna vierailijoille 
kesäkuun alusta elokuun loppuun ma-pe klo 
10-13 ja klo 13.30-16, opas. 

Herman Alaskalaisen ja Georgios Voittajan 
tsasouna, Vehmersalmi: isännöitsijä: Einari 
Jousiaho p. 0400-415443. 
  
Itäinen alue: 
   
Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko, 
Juankoski: osoite: Kaavintie 59. Isännöitsijä: 
Lauri Markkinen p.017-627164. 

Pyhän Johannes Kastajan kirkko, Nilsiä: os-
oite: Laitisenmäentie 1. Isännöitsijä: Mikael 
Rinnemaa p. 040-5076153. 

Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, Tuus-
niemi: osoite: Keskitie 54. Isännöitsijä: Martti 
Kähkönen p. 0400-580961. 

Pyhän Aleksanteri Syväriläisen tsasouna, 
Luikonlahti: isännöitsijä: Lahja Oljakka p. 
017-671613. 
 
Pyhän Nikolaoksen tsasouna, Muuruvesi: 
osoite:  Keskustie 41. Isännöitsijä: Raimo 
Vepsä p. 050-5187241. 

Läntinen alue: 
   
Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, 
Pielavesi: osoite: Puistotie 2. Isännöitsijä: 
Erkki Hassinen p. 0400-555054. Avoinna 
vierailijoille 10.6.-10.8. klo 10-16, opas. 

Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkko, Si-
ilinjärvi: osoite: Harjamäentie 2. Isännöitsijä: 
Lauri Akkila p. 040-5094802 .

Pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen kirkko,  
Keitele: osoite: Arsenintie 1. Isännöitsijä: 
Raimo Issakainen p. 017-852836. 

Karjalan Valistajien kirkko, Maaninka: os-
oite: Pihtisalmentie 120. Isännöitsijä: Heikki 
Mensonen p. 040-5559827. 

Pyhän Ristin ylentämisen tsasouna, Haatala: 
osoite: Haatala, Maaninka. Isännöitsijä: 
Heikki Rutonen p. 0400-984806. 

Kristuksen kirkastumisen tsasouna, Käärmel-
ahti: osoite: Hyttiläntie 27. Isännöitsijä: 
Raakel Vahvaselkä p. 017-3821325, työ 
017-488465. 

Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen 
tsasouna, Toivala: isännöitsijä: Klaudia Ris-
sanen p. 017-4651026.

Arkkipiispan kotikirkko: 
Pyhän apostoli Johannes Teologin ja Karjalan 
Valistajien kirkko, kirkkokunnan keskustalo: 
osoite: Karjalankatu 1, Kuopio. Isännöitsijä: 
Kimmo Kallinen p. 050-3560135.  Avoinna 
vierailijoille 30.5.-30.8. ti-su klo 10-16, 
opas.
 

Jumalanpalvelukset Kuopion ortodoksisessa 
seurakunnassa ajalla 1.6.- 3.9.2006

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan 
torstain Savon Sanomissa ja seurakunnan net-
tisivulla www.ort.fi /kuopio.

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat 
lauantaisin klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 
10 liturgia.
Kesäkuu: 01.6. klo 18 Jeesus-rukouspalvelus. 
04.6. klo 10 liturgia, helluntain polvirukoukset. 
05.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä. 07.6. 
klo 18 Jeesus-rukouspalvelus. 10.6. klo 18 
ehtoopalvelus.
12.6. klo 9 liturgia, jonka jälkeen ristisaatto 
torille, n. klo 11 vedenpyhitys torilavalla; klo 17 
akatistos. 14.6. klo 18 ehtoopalvelus. 17.6. klo 10 
slaavinkielinen liturgia. 21.6. klo 18 Jeesus-ruk-
ouspalvelus. 28.6. klo 18 Jeesus-rukouspalvelus. 
Heinäkuu: 01.7. klo 17.30 panihida, Aleksi ja 
Anni Romonen. 09.7. klo 10 liturgia, radio-
palvelus. 12.7. klo 18 ehtoopalvelus.15.7. klo 
10 slaavinkielinen liturgia. 26.7. klo 18 yleinen 
panihida. Elokuu: 05.8. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia. 06.8. klo 10 liturgia, Kristuksen kirkas-
tuminen. 09.8. klo 18 ehtoopalvelus. 12.8. klo 
18 suuri ehtoopalvelus, toimittaa KP arkkipiispa 
Leo. 13.8. klo 9.30 liturgia, toimittaa KP arkki-
piispa Leo, valtakunnalliset Salmi-päivät.16.8. 
klo 18 akatistos. 23.8. klo 18 ehtoopalvelus. 
30.8. klo 18 yleinen panihida. Syyskuu: 01.9. 
klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku.

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio: 
Kesäkuu: 10.6. klo 21.30 ehtoopalvelus, Kuo-
pion kirkkomusiikkipäivät. 14.6. klo 7 liturgia. 

Heinäkuu: 12.7. klo 7 liturgia. Elokuu: 16.8. 
klo 7 liturgia.

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko: 
Kesäkuu: 03.6. klo 18 vigilia. 04.6. klo 10 
liturgia. Heinäkuu: 09.7. klo 10 hetkipalvelus. 
Elokuu: 19.8. klo 18 vigilia. 20.8. klo 10 liturgia. 
Syyskuu: 01.9. klo 18 akatistos luomakun-
nalle.

Maaningan kirkko:
Kesäkuu: 17.6. klo 18 vigilia.18.6. klo 10 liturg-
ia. Heinäkuu: 15.7. klo 18 ehtoopalvelus.16.7. 
klo 10 liturgia. Syyskuu: 01.9. klo 10 liturgia.

Pielaveden kirkko:
Kesäkuu: 05.6. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen 
päivä. 28.6. klo 18 vigilia. 29.6. klo 10 liturgia 
ja vedenpyhitys, kirkkokahvit (ap. Pietarin ja 
Paavalin päivä). Heinäkuu: 22.7. klo 14 pani-
hida, Laukkala, matkamiehenristi. 22.7. klo 18 
vigilia. 23.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
litania (Valassin praasniekka). Syyskuu: 02.9. 
klo 18 vigilia. 03.9. klo 10 liturgia.

Keiteleen kirkko:
Kesäkuu: 11.6. klo 16.30 panihida, Keiteleen 
Hiekan hautausmaa. 11.6. klo 18 vigilia. 12.6. 
klo 10 liturgia ja vedenpyhitys (pyhittäjä Arsenin 
päivä). Heinäkuu: 2.7. klo 10 liturgia 30.7. klo 
10 liturgia.

Haatalan tsasouna:
Kesäkuu: 11.6. klo 10 liturgia.

Käärmelahden tsasouna:
Elokuu: 05.8. klo 18 vigilia. 06.8. klo 10 veden-

pyhitys ja liturgia (Kristuksen kirkastuminen).
Toivalan tsasouna:
Kesäkuu: 07.6. klo 18 ehtoopalvelus. 21.6. 
klo 18 ehtoopalvelus. Heinäkuu: 05.7. klo 18 
ehtoopalvelus (maallikkopalvelus). 19.7. klo 
18 ehtoopalvelus. Elokuu: 2.8. klo 18 ehtoo-
palvelus.
14.8. klo 18 vigilia. 15.8. klo 10 liturgia, risti-
saatto ja vedenpyhitys (Neitsyt Marian kuolo-
nuneen nukkuminen).

Itäinen alue:
 
Juankosken kirkko:
Heinäkuu: 16.7 klo 10 liturgia. 30.7. klo 8 
liturgia Säyneisissä ruukkileirillä, opastus Säy-
neisten kylältä.

Nilsiän kirkko:
Kesäkuu: 23.6. klo 17 vigilia. 24.6. klo 10 ve-
denpyhitys ja liturgia (praasniekka).

Tuusniemen kirkko:
Kesäkuu: 03.6. klo 17 vigilia. 04.6. klo 10 
liturgia, helluntain polvirukoukset. 28.6. klo 
17 vigilia.
29.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia (praas-
niekka). Elokuu: 06.8. klo 10 liturgia.

Muuruveden tsasouna:
Kesäkuu: 05.6. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen 
päivä. Heinäkuu: 23.7. klo 10 liturgia.

Luikonlahden tsasouna:
Elokuu: 29.8. klo 17 vigilia. 30.8. klo 10 veden-
pyhitys ja liturgia (praasniekka).

PALVELUKSET

YHTEYSTIEDOT

PYHÄKÖT

Многая лета!

Весной 2001 г. после 
празднования Пасхи 
архиепископ Иоанн 
благословил работу 
русскоязычного 
православного кружка. С 
тех пор прошло пять лет и 
мы отмечаем эту дату.

Работа кружка очень 
разнообразна и за эти  
пять лет нам удалось 
создать русскоязычный 
комитет при православном 
приходе г. Куопио. Опыт 
показал, что в работе 
прихожан,относящихся к 
разным национальностям 
, непреодолимых проблем 
быть не может,тем не 
менее нужно время для 
нахождения общего языка и 
приобщения к официальной 
организации прихода.

Финская православная 
церковь определяет 
наилучшую форму работы 
с переселенцами под 
руководством епископа 
Арсения, которой и будет 
соответствовать наша 
деятельность в будущем. 

Благодарим Финскую 
православную 
церковь,Народный 
университет Валаамского 
монастыря и приход города 
Куопио. Многая лета!

Наталия Корте                                                                                               
                                      
               Руководитель 
русскоязычного комитета.

Monia armorikkaita vuosia!

Keväällä 2001 pääsiäisen jälkeen 
arkkipiispa Johannes siunasi 
venäjänkielisten kerhon toiminnan
Tästä ajasta on kulunut viisi vuotta 
ja on juhlakahvin paikka.

Kerhon toiminta on hyvin 
monipuolista ja viidessä vuodessa 
olemme saaneet venäjänkielisten 
toimikunnan Kuopion 
ortodoksiseen seurakuntaan.
Kokemus on osoittanut, että eri 
kansalaisten seurakuntatoiminnassa 
ei voi olla ylipääsemättömiä 
ongelmia, sen sijaan yhteisen 
kielen löytäminen vie oman 
aikansa. Samoin viralliseen 
seurakunnan organisaatioon 
mukaan pääsemiseen

Suomen ortodoksinen kirkko on 
yhtenäistämässä maahanmuuttajien 
toimintaa Joensuun piispa 
Arsenin johdolla. Tulevaisuudessa 
toimintamme muodostuu sen 
mallin mukaan.

Kiitämme Suomen ortodoksista 
kirkkoa, Valamon luostarin 
kansanopistoa ja Kuopion 
seurakuntaa.

Monia armorikkaita vuosia!
Natalia Korte 
Venäjänkielisten toimikunnan 
puheenjohtaja.
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Mikkelin seurakunta

Vapaa-aika puhuttaa

Meille kaikille epäuskoisille

MIKKELIN ORTODOKSI-
NEN SEURAKUNTA
Paavalinkatu 4
50130 MIKKELI
Puh./fax. (015) 213 352
S-posti: mikkeli@ort.fi 

Kirkkoherra
Johannes Hätinen
puh. 050 593 1383
Kanttori Pekka Hirvonen
puh. 050 565 9646
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0400 364 137

Virasto avoinna ke klo 11 - 15

Virkatodistus-
ja sukuselvitysasiat
Kuopiosta
puh.(017) 288 2300

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN HAUTAUS-
MAAN TSASOUNA
La 3.6. klo 9 Liturgia, Vainajien 
muistelupäivä

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4

Kesäkuu
Ma 5.6. klo 9 Liturgia, Pyhän 
Hengen päivä
Ke 7.6. klo 9 Liturgia
Ke 14.6. klo 9 Liturgia
Pe 23.6. klo 18 Vigilia
La 24.6. klo 10 Liturgia, Her-
ran edelläkävijän ja kastajan 
Johanneksen syntymä

Heinäkuu
Ke 5.7. klo 9 liturgia
La 8.7. klo 18 Vigilia
Su 9.7. klo 10 Liturgia
Ke 12.7. klo 9 Liturgia
To 20.7. klo 9 Liturgia
Ke 26.7. klo 9 Liturgia
La 29.7. klo 18 Vigilia
Su 30.7. klo 10 Liturgia

Elokuu
Ti 1.8. klo 9 Liturgia, Ristin 
päivä
La 12. 8. klo 18 Vigilia
Su 13.8. klo 10 Liturgia
Ke 23.8. klo 9 Liturgia
La 26.8. klo 18 Vigilia
Su 27.8. klo 10 Liturgia
To 31.8. klo 18 Akatistos
luomakunnalle

Syyskuu
Pe 1.9. klo 9 Liturgia, kirkko-
vuoden alku

PIEKSÄMÄEN KIKKO
Vanha Mikkelin tie 18

Kesäkuu 
La 3.6. klo 18 Vigilia
Su 4.6. klo 10. Liturgia ja suuri 
ehtoopalvelus, Pyhän Kolmi-
naisuuden päivä

Heinäkuu 
La 22.7. klo 18 Vigilia, toimit-
taa KS piispa Arseni
Su 23.7. klo 10 Liturgia, toimit-

taa KS piispa Arseni

Elokuu
La 5.8. klo 18 Vigilia

MIKKELIN 
PALVELUKSET JATKUVAT 
SIVUN OIKEASSA 
LAIDASSA...

JATKOA MIKKELIN 
PALVELUKSILLE...
Su 6.8. klo 10 Liturgia, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
kirkastuminen 
Su 20.8. klo 10 Liturgia
Ti 29.8. klo 9 Liturgia; koulu-
laiset mukaan

VISULAHDEN TSASOU-
NA
Ke 7.6. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 14.6. klo 18 Ehtoopalve-
lus
To 29.6. klo 9 Vedenpyhitys ja 
liturgia, vuosijuhla
Ke 12.7. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Ke 19.7. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Ke 26.7. klo 18 Ehtoopalve-
lus
Ke 2.8. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 16.8. klo 18 Ehtoopalve-
lus

LOMAT

Kanttori Pekka Hirvonen on 
vuosilomalla 17.6.- 10.7. ja 
21.- 28.8.

Kirkkoherra Johannes Hätinen 
on vuosilomalla 8.- 18.8.

Maassamme on ollut jo 
v u o s i k y m m e n i n ä  5 -
päiväinen työ viikko. Tämä 

on merkinnyt sitä, että sekä lauan-
tai että sunnuntai ovat pal kallisia 
vapaapäiviä. Monilla aloilla työtä 
tehdään kuitenkin myös viikonvaih-
teessa. Tällöin kahta vapaapäivää 
vietetään myös arkipäivinä. 

Kirkon piiris sä papeilla ja kant-
toreilla on 6-päiväinen työviik ko. 
Yhtä viikoittaista vapaapäivää ei 
voi asetuk sen mukaan viet tää lauan-
taina, sun nuntaina eikä juhla päivinä. 
Varsinkin Suuren paaston aikana ei 
ole aina mahdollisuutta viettää edes 
yhtä vii koittaista vapaapäi vää.

Sekä papisto että kanttorit ovat 
kokouksissaan silloin tällöin pohti-
neet, voitaisiinko nykyistä lain-
säädäntöä muut taa. Esillä on ollut, 
että kerran kuukaudessa olisi yksi 
vapaa vii kon vaihde. Nykyinen 
yksiselitteinen lain sää dän tö ei anna 
kuitenkaan mah dol lisuutta viikon-
vaihdevapaisiin.

Voisimme pohtia, olisiko mah-
dollista, että Suuren paaston ja 
juhla-aikojen ulkopuolella pidettäi-
siin viikoittain arkipäivinä kaksi 
vapaapäivää. Jos kirkossamme muu-
tettai siin lainsää däntöä siten, että 
joka kuukausi olisi yksi viikonvaihde-
vapaa, sijaisia olisi lähes mahdoton 
saada. Var sinkin seurakun nissa, 
joissa on yksi pappi ja kanttori, 

jotka toimit tavat pal veluksia useil la 
paikka kunnilla, tilanne johtaisi sii-
hen, että yhtenä viikon vaih teena ei 
olisi ollen kaan jumalan palve luksia.

Vuosikymmenien saatossa yh-
teiskunta on muuttunut mel koisesti. 
Pitäisikö kirkon muuttua muun yh-
teiskunnan mukana? Kysymykseen 
on vaikea vastata, sillä jokainen 
meistä valitsee, mihin työhön ryhtyy. 
Kirkon perinne ja työ lähtevät 
hyvin erilaista lähtökoh dista kuin 
monet muut yhteiskunnassa olevat 
työalat.

Monissa perheissä kirkon perinne 
voidaan nähdä ongel mallisena. 
Kun perheessä on pieniä lapsia ja 
puolison työaika on ihan eri lai nen, 
syntyy jatkuvasti tilantei ta, että yh-
teistä vapaa-aikaa perheen piirissä 
ei ole juuri ollenkaan. Löydämmekö 
asiaan vii sasten kiven? Jos aika antaa 
mahdollisuuden muutokselle, tapah-
tukoon se lainasäädännön, rauhan ja 
rakkauden hengessä.

Pieksämäen kirkon 50-vuotis-
juhlia vietetään 22.- 23. heinäkuuta. 
KS Joensuun piispa Arseni toimit-
taa juma lanpalveluk set, vigilian ja 
li turgian. Sunnuntaina li turgian jäl-
keen on ruo kailun ja juh lapuheiden 
aika.

Juhlan järjestämisessä kaikkein 
miellyttävintä on se, että vie lä ne 
monet ihmiset, jotka vaikuttivat 
pyyteettömällä työllään pyhäkön 

rakentamiseen, ovat kohtuulli sen 
terveitä ja vireitä. Kirkon rakentajia 
Luoja siunatkoon monilla armolah-
joillaan.

Ajan kulku on nopeaa. Sen 
lienevät huomanneet myös Pie ksä-
mäen kirkon rakentajat. Ajan no-
pean kulun huomaa jokai nen hetki. 
Vas ta alkoi Suuri paasto, sitten tuli 
jo pääsiäinen. Tätä kir joittaessani 
olemme jo tou ko kuun alkupuolella 
ja olen valmistau tumassa lähtöön 
nuorten kanssa ONL:n vuosijuhlille 
Ouluun. 

Kirkon piirissä puhumme ajan 
pyhit tämisestä. Artikkelini alussa 
puhuin vapaa-ajasta. Tote sin, että 
Suuren paas ton aikana ei ol lut juuri-
kaan vapaa-aikaa. Kuitenkin Suuren 
paaston katumussä vyiset ja kauniit 
jumalanpalvelukset antoivat enem-
män kuin mikään vapaa-aika - aika 
pyhittyi kirkossa. Paaston ajan henki 
on eri lainen kuin muun ajan. 

Jokainen sunnun tai on pie-
ni pääsi äi nen, Kristuk sen ylös-
nousemus juhla. Silloin liturgiajuma-
lanpalveluk sessa py hittyvät vapaa-
päi vät, työpäivät, perhe, ystä vät, 
kiire ja saa vuttama ton vapaa-aika. 
Lausukaamme: ”Sinun omaasi Sinun 
omistasi me Sinulle edeskannam me 
kaiken täh den ja kaiken edes tä.” 

ISÄ JOHANNES HÄTINEN

Tosi-tv on nyt muotia. Mutta se kutistuu omaan 
mitättömyyteensä, kun saa tilaisuuden seurata 
kevätkesän juhlavaunujen saapumista luon-

toon.
Kaikki on pantava merkille: ensimmäinen krookus, 

sinivuokko, nokkosperhonen, sitruunaperhonen. 
Lokkien tulo, joutsenten terävä valkeus lammella. 
Ikkunoiden läpi sisälle kantautuva lintujen laulu.

Koivujen verhoutuminen hiirenkorviin, jotka 
enteilevät kesän täyteläistä vihreää. Pölähdys koi-
vun siitepölyä, joka hajoaa saman tien kuin pieni 
kultainen pilvi. 

Aamun terävät varjot, joissa ei ole syksyn väsähtä-
nyttä valoa. Iltojen auringonlaskut, joissa taivaan värit 
peilautuvat lammen tummaan pintaan.

Väki puuhaa pihoillaan, juttelee helpommin 
toistensa kanssa, kun eläminen laajenee seinien 
ulkopuolelle. Ilmassa tuntuu savun häivähdys. Jostain 
rannasta hiipii tervan karhea tuoksu. Hajumuisti vie 
ajatuksen järveen, vapaaseen veteen. Milloinkahan 

uskaltaisi uimaan?
Ehkä vuodenaikojen vaihtelu on sittenkin hyväksi. 

Syksyn ja talven pimeyden jälkeen osaa arvostaa valon 
yltäkylläisyyttä. Jää miettimään, että onkohan missään 
uskonnossa paratiisia, johon ei liittyisi valo.

Joka vuosi seuraan maan virkoamista elämään 
hämmästyneenä ja kunnioittaen. Siemenestä  pon-
nistavat taimet, ylös tunkeutuvat lehtisuput ja kuk-
kanuput ovat kaikki suuria ihmeitä. 

Ihmettely on terve osa elämää. Se ei saa jäädä vain 
lasten salaisuudeksi. Mitä vanhemmaksi tulen, sen 
enemmän ihmettelen yksinkertaisia asioita. 

Vaikka eihän kevään herääminen ole mikään 
yksinkertainen asia. Siinähän on vuosi vuodelta 
vahvistettu ylösnousemuksen olemus. Jatkuvana 
uusintakurssina meille kaikille epäuskoisille. 

LEENA ORRO 

Reilun vuoden tehokkaassa toimin-
nassa ollut yksityinen ortodoksinen 
verkko- ja oppimateriaalipalvelu 
Ortodoksi.net (osoite Internetissä: 
www.ortodoksi.net) on laittanut 
sivuilleen uutta edistyksellistä netti-
materiaalia. Sivuilta on nyt katsotta-
vissa ja kuunneltavissa ortodoksista 
materiaalia myös videoina.

Ortodoksisena opetusvideona 
julkaistaan Heikki Haapalaisen ja 
hänen työryhmänsä Ortodoksi.netille 
valmistama video proskomidista.

Myöhemmin keväällä ja kesällä 
julkaistaan myös saman työryhmän 
video- ja opetusmateriaalia liturgian 
eri osista. Teologian maisteri Heikki 
Haapalainen on ortodoksista teolo-
giaa opiskellut media-alan ammatti-
lainen. Kuvaukset on tehty Taipaleen 
seurakunnan Sotkumassa sijaitsevas-
sa profeetta Elian rukoushuoneessa 
keväällä 2006. Videoilla esiintyvät 
kirkkoherra, isä Paavo Ratilainen, 
diakoni, isä Mauri Mutanen sekä 

Taipaleen kirkkokuorolaisia kanttori 
Kaisu Potkosen johdolla.

Ortodoksi.net sivuston peruside-
ana on ollut ja tulee jatkossakin 
olemaan ortodoksisen perustiedon 
jakaminen kaikille ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille ja tavoitteena 
on tehdä näin ortodoksisesta kirkosta 
avoimempi, kansanomaisempi ja 
helpommin lähestyttävä. 

Kuukausittainen kävijämäärä on 
noussut yli 12 000 kävijän ja päivit-
täin sivustolla vierailee keskimäärin 
400 - 500 kävijää. 

Ortodoksisessa sanakirjassa ovat 
kielinä: suomi, ruotsi, englanti ja 
venäjä. Isä Ioannis Lampropoulos on 
kääntänyt uutena kielenä kreikan ja 
myöhemmin sanakirjaan tulee myös 
romanian kieli. 

Ortodoksi.netin sivuilta voi tulo-
staa myös liturgisia tekstejä, joita ei 
ole ollut saatavilla helposti muualta 
ja kouluissa opettajat ovat saaneet 
sivuilta opetusmateriaalia hajallaan 

asuville ortodoksioppilaille helposti 
ja kansantajuisesti.

Sivuston tekstejä, tietoiskuja, 
opetuspuheita, liturgisia tekstejä ja 
muita artikkeleita on vuoden aikana 
julkaistu yli 600 kappaletta ja niissä 
on ollut mukana yli 300 kuvaa. Vi-
ralliset tahot eivät ole anomuksista 
huolimatta kuitenkaan toistaiseksi 
tukeneet toimintaa taloudellisesti.

Ortodoksi.net-sivusto on muodos-
tunut tärkeäksi kanavaksi kirkkoon 
liittyville, jotka ovat saaneet sieltä 
vertaistukea, neuvoa ja ohjausta 
päätöksien tekoonsa. Nykytekno-
logian myötä ensimmäinen kon-
takti ortodoksiseen kirkkoon otetaan 
usein Internetin kautta ja Ortodoksi.
net sivusto on tarjonnut turvallisen 
ympäristön tälle ensikosketukselle. 

Lisätietoja tarvittaessa:  P e t j a 
Pyykkönen (petja@ortodoksi.net), 
Mikkeli tai Hannu Pyykkönen 
(hannu@ortodoksi.net), Mikkeli

www.ortodoksi.net

Näe nyt proskomidi netissä

VENÄJÄN KIELINEN
SEURAKUNTALEIRI
1.-3.9.2006 RIUTTALAN 
HOVISSA
 
Tule mukaan yhdessä viet-
tämään viikonloppua seura-
kuntaleirin merkeissä. Mu-
kana isät Viktor Maksimovs-
ki ja Jorma Häkkinen.
Ohjelmaa tarjolla niin lapsil-
le kuin aikuisille. Leirimak-
su aikuisilta 20 € (hintaan 
sisältyy majoitus, ruokailut 
ja ohjelma) ja lapsilta ei 
maksua.
Ilmoittautumiset leirille elo-
kuun 15 päivään mennes-
sä seurakunnan virastoon 
(puh. 015-213352) tai kant-
tori/diakoni Pekka Hirvo-
selle (puh. 050-5659646) 
ja Natalia Iivanaiselle (puh. 
040-5187607)
T E R V E T U L O A   M U 
K A A N !
Diakoniatoimikunnan puo-
lesta isä Pekka Hirvonen

Keväällä on 
helppo yhtyä 
ajatukseen:
Vanha on 
mennyttä!
Katso, uusi on 
tilalle tullut.

PRISCILLA
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Rautalammin seurakunta

Kuka vanhoja muistaa...

JUMALANPALVELUKSET
Rautalammin pyhän Nikolaoksen kirkko:
La 20.5. klo 18 vigilia. Su 21.5. klo 10 liturgia ja litania Karjalaan 
jääneiden paadella, 35. Kevät-Miikkulan praasniekka. KS Joensuun 
piispa Arseni toimittaa jumalanpalvelukset. Ke 24.5. klo 18 juhlavi-
gilia. La 27.5. klo 18 vigilia. La 3.6. klo 18 vigilia. La 10.6. klo 18 
ehtoopalvelus. La 17.6. klo 18 vigilia. Su 18.6. klo 10 liturgia. La 
29.7. klo 18 vigilia. Ma 14.8. juhlavigilia. La 19.8. klo 18 vigilia. 
La 26.8. klo 18 vigilia. Pe 1.9. klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku, 
koululaiset.
Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen tsasouna:
La 10.6. klo 10 liturgia. Su 6.8. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, 
temppelijuhla.
Syvänniemen pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna:
Su 28.5. klo 10 liturgia. Ke 14.6. klo 18 ehtoopalvelus ja Syvännie-
men kyläpäivään liittyvä luento kirkkomusiikista, Nikolaos-kuoro 
mukana. Su 27.8. klo 10 liturgia.
Tervon pyhän profeetta Eliaan tsasouna:
Su 4.6. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus, Helluntai. Ke 19.7. klo 
18 vigilia. To 20.7. klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, Iljan 
praasniekka.
Vesannon pyhän Johannes Kastajan tsasouna:
Ma 5.6. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen päivä. Pe 23.6. klo 18 vigilia. 
La 24.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelijuhla, kirkkokahvit. 
Ti 15.8. klo 10 liturgia, Emänpäivä. 
Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti :
To 25.5. klo 10 liturgia, Helatorstai. Su 20.8. klo 10 liturgia.
Konnevesi, srk.talon ryhmätila :
Su 30.7. klo 10 liturgia.
Puroniemi, pyhien Pietarin ja Paavalin leiritsasouna:
La 22.7. klo 18 vigilia. Su 23.7. klo 9 liturgia. La 12.8. klo 18 vigilia. 
Su 13.8. klo 9 liturgia.

VUOSILOMIA
Isä Timo ja kanttori Oili ovat vuosilomalla/lomarahavapaalla 23.6.-
18.7. ja 4.-6.8. Jyväskylän papisto lomittaa.

ISÄNNÖITSIJÄTIEDOT:
Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko; Lauri Ruotanen 044-286 
9961
Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen tsasouna; isä Onni Laakso 
0400-361 831
Syvänniemi, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna; Tuomo Tuovinen 
017–384 1295
Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna; Juhani Tähtivaara 017-
3845148 tai 040-5794875
Vesanto, pyhän Johannes Kastajan tsasouna; Faina Konttinen, 017-
642 245 tai 040-844 9659

Kokonainen vuosi seurakun-
nan elämää on taas kirjoissa 
ja kansissa. Vuosi 2005 jää 

historiaan uudenlaisen yhteistyön 
vuotena.

Seurakunta on avannut ovia 
suuntaan jos toiseenkin ja saanut 
uusia toiminnan mahdollisuuksia. 
Yhteistyössä olemme valmistelleet 
juhlia, praasniekkoja ja konsertteja. 
Palaute niiltä osin on ollut myön-
teistä. Myös lapsille ja nuorille tar-
koitettu Syys-Miikkulan praasniekka 
oli menestys. 

Tilastollisesti vuosi oli paluuta 
entiseen. Kahden kasvun vuoden 
jälkeen seurakunta kirjasi 12 hengen 
väestötappion. Määrä sinänsä ei ole 
suuri ja se on linjassa seurakunnan 
muun alueen kehityksen kanssa. 
Vuoden vaihteessa seurakuntaamme 
kuului 1035 jäsentä.

Läsnäoleva väestö jakaantui 
kunnittain seuraavasti; Hankasalmi 

65, Karttula 164, Konnevesi 45, 
Rautalampi 268, Suonenjoki 304, 
Tervo 77 ja Vesanto 71. Konnevesi 
on edelleen kasvanut ja Suonenjoki 
vastaavasti menettänyt eniten. Rau-
talampi ja Suonenjoki lähestyvät 
nyt toinen toisiaan, kun Rauta-
lampi kasvoi muutamalla jäsenellä. 
Erityisesti vuosi 2005 jää mieleen 
hyvänä kastevuotena. Esimerkiksi 
Rautalammilla kastettiin 9 lasta 
kertomusvuonna.

Talous on tiukka, mutta toimeen 
tullaan. Edellisen vuoden reilun 
27.000 €:n tappio kuristettiin 1.800 
€:n tappioksi vuonna 2005. Suuria 
kunnostuksia ei tehty ja kirkon ulko-
maalaus ja ristin asennus siirtyivät 
tämän vuoden puolelle. Iloisena 
yllätyksenä voidaan myös mainita 
verotulojen pieni kasvu edelliseen 
vuoteen verrattuna. Jumalanpalve-
luspaikoista yritetään pitää huolta 
myös tulevaisuudessa. Tulevana 

vuonna kunnostamme Suonenjoen 
tsasounan sisäosiltaan ja saamme 
uudet kauniit ikonit ikonostaasiin. 
Tsasounan 50-vuotisjuhla saa näin 
arvokkaan sisällön.

Taas näyttää siltä, että me saa-
tamme suunnitella tulevaisuutta 
hyvillä mielin. Edessä oleva kesä 
on myös mahdollisuuksia täynnä. 
Pyhäkankaalla ja Puroniemessä 
järjestetään leirejä ja seurakunta on 
edelleen sitoutunut maksamaan las-
ten leirimaksut. Tämä on merkittävä 
kädenojennus ja rohkaisu osallistua. 
Kesällä on myös tuttu Lapinvaellus 
Saariselän tunturialueelle. Tsasounat 
viettävät praasniekkojaan; Vesannon 
pyhän Johannes Kastajan tsasouna 
23.-24.6., Tervon Iljan praasniekka 
19.-20.7. ja Suonenjoen Kristuksen 
kirkastumisen juhla 6.8.

Tapaamisiin
ISÄ TIMO

Kuvasatoa Rautalammin 
seurakunnan keväästä

Kuva oikealla yllä:
Toukokuu on talkoiden aikaa. Tiistaina 9.5. Suonenjoen tsasounan
ympäristö ja hautausmaa puhdistettiin kesäkuntoon. Kuvassa osa isä 
Onnin
johdolla toimineista ahkerista talkoolaisista. Hautausmaan 
puhdistamisen
jälkeen toimitettiin yhteinen panihida kaikille hautausmaahamme
haudatuille.

Kuva oikealla alla:
OPASTUIMMO KARJALAKSE !
Huhtikuun 29.-30.päivinä pidettiin Naispiiri Nastin ideoima karjalan
kielen kurssi.Opettajana toimi Kari Koslonen Kuopiosta. Mukana oli 
27
karjalankielestä kiinnostunutta. Mielenkiintoinen viikonloppu herätti
myös idean omasta kuskustelukerhosta. Seuraavan kerran “pagisemmo
karjalakse” syyskuun 20.päivänä seurakuntasalilla. Tulgua Terveh !

Karjalan Kielen Seura julistaa kir-
joituskilpailun, johon toivomme 
kirjoituksia ja runoja karjalan kielen 
kaikilla murteilla.

Aihe on työ: kaikenlainen työ 
lapsuudesta vanhuuteen. Voit kertoa 
yhdestä tai useammasta työstä.

Annamme joitakin vihjeitä: kerro, 

mitä töitä opettelit ensimmäiseksi 
lapsena tekemään kodissa, ulkona, 
pellolla. Huolehditko pienemmis-
tä sisaruksistasi? Paimensitko tai 
hoiditko eläimiä? Tarkastivatko 
vanhemmat työsi, miten kiittivät, mi-
ten moittivat? Minkä ikäisenä aloit 
tehdä aikuisten ihmisten töitä? Kuka 

opetti? Karkasitko koskaan työstä? 
Kerro ammatistasi, siitä työstä, josta 
olet saanut palkkasi ja eläkkeesi. 
Mitä töitä sinun mummosi ja vaarisi 
tekivät ollessaan jo iäkkäitä? Oliko 
tapana siunata työ: ristiä silmät ja 
lukea rukous ja pyydettiinkö izändiä 
avuksi, annettiinko heille leipää? 

Laulettiinko työtä tehdessä? Mil-
laisia lauluja, karjalaksi, suomeksi 
vai venäjäksi?

Voi myös kirjoittaa työstä ker-
tovia runoja. Parhaat palkitsemme! 
Kilpailuaika päättyy 31.10.2006. 

Kirjoitukset tulee lähettää osoit-
teella: Karjalan Kielen Seura ry, c/o 

Pertti Lampi, Laakavuorentie 14 B 
43, 00970 Helsinki, Suomi.

Sähköpostilla voi myös lähettää: 
peter.pond@netsonic.fi  

Venäjän puolella kirjoitukset 
voi lähettää Oma Mua-lehden to-
imitukseen: Titovanpiha 3, 185610 
Petroskoi.

Karjalan Kielen Seura haastaa kirjoittamaan työstä
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Varkauden seurakunta

Jumalanpalvelukset Varkauden ort. seurakunnassa 01.06.2006 – 16. 
09. 2006
VARKAUDEN KIRKKO Relanderinkatu  5
TOUKOKUU  2006:  24.5. klo 18. Vigilia; 25.5. klo. 8.30. Pieni 
vedenpyhitys ja Juhlaliturgia. (Pääkirkon praasniekka);  26. 5. klo.15.  
Sairaalahartaus Aluesairaala, kirurginen osasto. 
KESÄKUU  2006:  10. 6. klo 18. Vigilia; 11.6.klo 10. Liturgia;   
17.6. klo 18. Vigilia; 18.6. klo.10. Liturgia; 
HEINÄKUU  2006: 1.7. klo. 18. Vigilia; 2.7. klo 10. Liturgia; 15.7. 
klo 18. Vigilia. 
ELOKUU  2006:  5. 8. klo 18. Vigilia;  6. 8. klo 10. Liturgia (ra-
dioidaan); 14. 8. klo. 18. Vigilia; 15.8. klo. 9. Liturgia; 19. 8. klo. 
18. Vigilia; 
SYYSKUU  2006:  2. 9. klo.18. Vigilia; 3.9. klo.10. Liturgia. 7. 9. 
klo. 18. Vigilia;  8.9. klo 9. Liturgia; 9. 9. klo. 18. Vigilia;  13. 9. klo. 
18. Vigilia;  14. 9. klo. 9. Liturgia. 16. 9. klo. 18. Vigilia.

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE   Rinnetie 9
KESÄKUU  2006: 3.6. klo 18. Vigilia ja; 4.6. klo 10. Liturgia ja Suuri 
Ehtoopalvelus, (Rukoushuoneen vihkimisen 45 v. juhla) Palvelukset 
toimittaa KS. Joensuun piispa Arseni;   
HEINÄKUU  2006: 16.7. klo 10. Liturgia.   
ELOKUU  2006: 20.8. klo.10. Liturgia. 
SYYSKUU  2006:  10.9. klo.10. Liturgia.

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE    Erkonkatu  11
TOUKOKUU  2006:  24. 5. klo 9. Liturgia; 27.5.klo 18. Vigilia; 
28.5. klo.10. Liturgia.
KESÄKUU  2006:  3. 6. klo. 18. Vigilia;  4. 6. klo 10. Liturgia ja 
Suuri Ehtoopalvelus; 25. 6. klo. 10.  Liturgia.
HEINÄKUU  2006:  1.7. klo. 18. Vigilia; 2.7. klo. 10. Liturgia; 8. 
7. klo. 18. Vigilia;  9. 7. klo. 10. Liturgia;  15. 7. klo 18. Vigilia;  16. 
7. klo. 10. Liturgia;  22. 7. klo. 18. Vigilia;23. 7. klo. 10. Liturgia;                         
29. 7. klo. 18. Vigilia;  30.7.klo.10. Liturgia. 
ELOKUU  2006:  26. 8. klo. 18. Vigilia; 27. 8. klo 10. Liturgia.
SYYSKUU  2006:  4.9.klo 18. Vigilia; 5. 9. klo. 9.30. Pieni veden-
pyhitys ja Liturgia. (Rukoushuoneen praasniekkajuhla.

VARKAUDEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5   78 200   VARKAUS
Puh. ja tekekopio   017 – 2 882 360
Sähköposti:  varkaus@ort.fi 
Kirkkoherra: Martti Päivinen, rovasti 
Vattuvuorenkatu  21 A  1    78 200  VARKAUS
puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 017 – 2 882 361,
matkapuh.:  + 358 505 992 692.
Sähköposti:  martti.paivinen@ort.fi 
Kanttori: Jouko Parviainen,  
Linjurinkatu  4  as. 5   78 200  VARKAUS
puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 017 – 2 882 362
Uskonnonopettaja:  Tommi  Kallinen, pastori
matkapuh.:  + 358 400 627 595.

Pyhäköt:
Varkauden kirkko:  Relanderinkatu  5 
Pyhitetty  Kristuksen Taivaaseenastumisen juhlan muistolle.
Isännöitsijä:  Pirjo Afl echt  puh.  050 – 3 244 784
Vahtimestari:  Jussi Immonen, puh.  044 – 3 720 700

Leppävirran rukoushuone:  Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan valistajien muistolle  
isännöitsijä : Marjukka Levy , puh.  040 – 5 693 670
Vahtimestari: Jussi Immonen, puh.  044 – 3 720 700

Savonlinnan rukoushuone:  Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakariaan ja Vanhurskaan Elisabetin muis-
tolle.
Isännöitsijä:  Kaija Romppanen , puh.  050 – 3 828 286
Vahtimestari:  Avoinna

Tulkaa yhdessä kiittämään Jumalaa 
kaikista niistä hyvyyksistä, joita Hän 
on meille osoittanut rukoushuoneen  
45 vuotisen toiminnan aikana.

Ks. Joensuun piispa Arseni 
Leppävirran Rukoushuoneen vih-
kimisen 45 vuotisjuhlaan.

Leppävirralla vietetään Pyhän 
kolminaisuuden päivänä  04. kesä-
kuuta  rukoushuoneen vihkimisen 
45 vuotisjuhlaa.  

Sodan jaloista Salmin, Impilah-
den ja osa Suojärven alueella asunut  
Siirtokarjalaisen väestön osa, n. 1500 
henkilöä, sijoitettiin Leppävirran 
kunnan alueelle. Heistä ortodokseja 
oli n. 600 henkilöä.  Sorsakoskelle  
sijoitettiin pääasiassa Impilahden 
pitäjästä  Kytösyrjän, Purovaaran 
ja Mäkisalon saaren ortodoksinen 
väestöä  n. 350 henkeä.  

Leppävirran kirkonkylään ja 
lähiympäristöön sijoitettiin taas osa 
Impilahden, Salmin ja Suojärven 
alueelta lähinnä Räimälän ja Uuksa-

Leppävirran 
rukoushuonepiirin 
ortodokseille ja ystäville 
lähellä ja kaukaa  

lonpään kylien asujamistoa.
Ennen rukoushuoneen valmi-

stumista keväällä 1960 siirtokar-
jalainen väestö kokoontui yhteisiin 
jumalanpalveluksiin silloisen  Vanha 
- Vokkolan Hovin  yläsaliin, joka ko-
koontumistila oli aina käytettävissä 
siirtokarjalaisten  jumalanpalvelus-
ten ja kuoroharjoitusten kokoontu-
mispaikkana. 

Tästä Vokkolan hovin tilasta, sil-
loinen hovin omistaja Vilho Mämmi 
oli tehnyt tarjouksen rukoushuoneen 
tonttialueeksi, jonka kirkkokun-
nan rakennustoimikunta oli myös 
hyväksynyt. 

Rukoushuoneen peruskiven 
muuraustilaisuus pidettiin 13. 
päivänä syyskuuta 1959, ja pyhäkkö  
valmistui keväällä 1960. Tällöin 
toiminta siirtyi rukoushuoneen 
suojiin.  

Seuraavana vuonna KP Karjalan 
ja koko Suomen arkkipiispa Paavali 
suoritti helluntaina, kesäkuun 4. 
päivänä 1961,  rukoushuoneen 
vihkimisen.  Ensimmäiseksi ru-
koushuoneen isännöitsijäksi valittiin 
työnjohtaja Valto Anteroinen.  

Rukoushuoneen  peruskorjauk-
sia on tehty valmistumisen jälkeen 
vuosina 1986 (lämmitysjärjestelmän 
uusiminen),  v. 1990  (Välikaton ja 
lattian uusiminen); v. 1991  (Peltika-
ton uusiminen); v. 1992  (suoritettu 
korjausmaalaus), sekä vv. 1998 

-1999  (rukoushuoneen ulkovuoraus, 
ulkomaalaus,  sekä räystäskourujen 
ja pääovien uusiminen.).   

Nyt on aika rukoukseen ja kiitok-
seen kaikista niistä hyvistä asioista 
joita olemme saaneet kokea kantaes-
samme kuluneina vuosikymmeninä  
esirukouksia tämän pyhäkön ikonien 
edessä. 

Anna Herra armoasi, siunausta 
ja monia armorikkaita vuosia tälle 
pyhäkölle, siinä vieraileville ja 
rukoileville kristityille ja Pyhien 
Karjalan Valistajien esirukousten 
kautta ja varjele heitä.

ISÄ MARTTI

“Enkeli suojelee
Enkeli haavoittuu
Enkeli vie viestin ja 
Enkeli korjaa kuolevat”

Suomen ortodoksisen kirkko-
museon Aika enkeli -näyttelyssä 
seurataan enkelin lentoa lasten-
huoneiden suojelusenkelitauluista 
ruumisarkun uumeniin.

Vaikka enkeli näyttäytyy kult-
tuurisena kuvana useina aikoina 
eri kulttuureissa, uskonnoissa ja 
maantieteellisillä alueilla, on sil-
läkin kehityskertomuksensa: enkelin 
metamorfoosissa jumalallisesta 
sanansaattajasta on aikojen kuluessa 
tullut maallisen rakkauden mark-
kinamies.

Enkeli hämmentää myös suku-
puolirooleja, sillä ruumiiton voima 
on oman historiansa aikana tehnyt 
sukupuolenvaihdoksen miehestä 
naiseksi.

Aika enkeli –näyttely ponnistaa 
siivilleen vastakkainasetteluista: 
itäisen ikonitaiteen enkeli peilaa 
läntistä kaimaansa, moderni enkeli 
kommentoi ja osoittelee siivellä pe-
rinteistä enkeliä.

Taivaan sotajoukkojen taisteleva 
ylipäällikkö saa vierelleen siipensä 

Uskallatko 
nähdä 
enkeleitä?

loukanneen, haavoittuneen enke-
lin. Vastasyntynyttä läpi elämän 
varjeleva suojelusenkeli luovuttaa 
vahtivuoron Tuonelan enkelille, 
joka toimii oppaana elämästä irtaan-
tuvalle.

Teokset osoittavat myös, että 
usein suomalainen enkeli näyttäytyy 
muita enkeleitä rähjääntyneempänä 
ja koomisempana. Raamatullisen 
ja hurskaan enkelin nykykollegat 
tekevät ilmestyksensä tänään lähes 
kaikissa muissa kuin uskonnol-
lisissa yhteyksissä: kaupallinen 
ryöstöviljely on kylvänyt niitä kah-
vimukeista sateenvarjoihin ja t-pai-
doista tulitikkurasioiden kansiin. 

Kirkkomuseon näyttely haastaa 
vieraan rikkomaan rajojaan: Uskal-
latko ylittää rajapyykin näkyvän ja 
näkymättömän välillä? Kykenetkö 
näkemään? Tohditko kohdata so-
taisan enkelin, virnistävän enkelin, 

mustan enkelin? Kuuleeko korvasi 
enkelin hiljaisen helinän? Jaksatko 
uskoa?

Cross culture -näyttelyssä on esil-
lä perinteistä ikonitaidetta Suomen 
ortodoksisen kirkkomuseon ko-
koelmista sekä runsaasti ennen näke-
mättömiä että vast’ikään kokoelmiin 
lahjoitettuja enkeliteoksia.

Uudempaa itäistä enkeliperin-
nettä edustavat Ina Collianderin 
ja arkkimandriitta Arsenin työt. 
Nykytaiteen enkelit ovat Kuopion 
taidemuseon kokoelmista: esillä 
on Jarmo Mäkilän, Marja Kolun, 
Mikko Valtosen, Antti Ojalan ja Eino 
Ahosen enkelit. Markkina-arvoaan 
näyttelyssä testaavat myös kaupal-
listuneet enkelit.

Aika enkeli –näyttely on avoinna 
31.1.2007 saakka muuttaen ilmettään 
vuodenaikojen mukaan. Tervetuloa! 
Enkeleille vapaa pääsy!
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Пятидесятница. День Святой 
Троицы

Лето в церковном календаре 
начинает ся  с  великого 
праздника Пятидесятницы, 
праздника, приходящегося 
на пятидесятый день после 
Пасхи. В Ветхом завете это 
был праздник первых плодов, а 
также праздник возобновления 
завета Бога со Своим народом. 
Таким  обра зом ,  в  еще 
дохристианскую эпоху в этот 
день воспоминали особое 
действие Божье, Его явление 
как подателя всего, что нужно 
для поддержания жизни, и 
самой Жизни. Ведь слово 
«завет» означает клятвенный 
союз, а человек может жить 
только в союзе, в мире с 
Богом. Вне завета жизни, при 
заключении которого Бог дает 
обетования, обещает быть с 
человеком и за человека и ждет 
от него ответной верности, без 
взаимного приятия человек не 
может жить полноценно; он 
обрекает себя на подвластность 
законам небожьим, законам 
лежащего во зле «мира сего». 
В Ветхом завете Бог открыл 
Себя как Тот, кто Есть, Сущий, 
истинно  Существующий 
и кто дает жизнь всему. И 
всякий  праздник ,  всякое 
культовое  воспоминание , 
в с я к о е  с о в е р ш а е м о е 
жертвоприношение означало 
для человека и всего народа 
воспоминание присутствия 
Бога, участие Его в жизни 
н а р од а .  Люди  ка к  бы 
свидетельствовали :  «Вот 
посмотри, мы помним, что 
мы Твои, вспомни же и Ты 
нас, не забудь и не оставь нас 
Своей милостью».

Н а  п р а з д н и к 
Пя т и д е с я т н и цы  п о с л е 
Распятия ,  Воскре с ения 
и  Вознесения  Иисуса  в 
Иерусалиме  дано  было 
новое Откровение Божье. 
Исполнилось слово Христа 
ученикам о новом обетовании 
от Бога (см. Лк 24:49), сбылось 
пророчество, возвещенное 
через пророка Иоиля: «И 
будет... излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения... 
И покажу знамения на небе и на 
земле: кровь и огонь и столпы 
дыма . . .  И  будет: всякий , 
кто призовет имя Господне, 
спасется.» (2:28,30,32). В 
книге  Деяний  апостолов 
мы читаем о том, что в день 
праздника апостолы были 
вместе, как повелел им Иисус. 
«И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. 

И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал 
им провещевать.» (2:2-4). 
Совершается новое действие 
Божье ,  подготовленное 
Христом – в Его явлении 
миру и народу, в служении 
б л а г о в е с т и я  Ц а р с т в а 
Небесного, на Кресте и в 
Воскресении .  На  Тайной 
вечере, во время последней 
Своей пасхальной трапезы 
с  у ч е н и к ам и  Го с п од ь 
устанавливает Новый завет, 
новый союз Бога с человеком. 
На Пятидесятницу же этот 
завет входит в силу через 
излияние в мир Духа Святого 
Божьего. Дух, как мы читаем 
в Писании, почиет в этот день 
только на Двенадцати, на 
избранных Христом апостолах. 
Они-то и являют в этот момент 
всю Церковь, рожденную 
свыше, от Духа Святого и 
огня. Они становятся начатком 
Церкви, живущей в мире и 
свидетельствующей миру о 
явлении Царства Небесного.

На Пятидесятницу 
с о в ершае т с я  т роично е 
Богоявление: Христос, Слово 
Божье, посылает от Отца 
Духа. Поэтому мы называем 
этот день еще и днем Святой 
Троицы. Церковь живет только 
познанием Бога и возвещением 
Его славы. Церковь и есть 
слава Божья и залог Небесного 
Царства, она есть новый мир 
Божий, новое творение, новый 
народ, исполненный полнотой 
даров ,  благодатью  Духа 
Святого. Она служит Богу 
дарами, полученными от Духа, 
совершая свое призвание быть 
светом и солью земли.

В т о р о й  д е н ь 
п р а з д н о в а н и я  з о в е т с я 
Д у х о в ы м  д н е м ,  т . к . 
виновником  рождения   и 
единственным источником 
жизни  Церкви  является 
Сам Святой Дух. «Где есть 
Церковь, там есть Святой 
Дух, и где есть Святой Дух, 
там Церковь и вся благодать» 
(св. Ириней Лионский, II 
в . ) .  Всякий  верующий  и 
живущий по вере христианин 
приобщаясь  к  Церкви , 
к святому народу «царей, 
священников и пророков Бога 
Живого», благодаря личной 
Пятидесятнице, становится 
и причастником благодати 
Духа Святого и носителем 
залога  вечной  жизни  в 
Царстве Божьем, которое есть 
«праведность и мир и радость 
во Святом Духе» (Рим 14:17).

Священник Виктор 
Максимовский

24.-29.5. Armenia
30.5. Helsinki, Karjalan Liiton 
hengellinen toimikunta, Uskontojen 
johtajien foorum
31.5. Helsinki, Opetusministeriö
1.6. Helsinki, Eduskunnan juh-
lajumalanpalvelus
2 .6 .  Kuopio ,  Kirkkomuseon 
johtokunnan kokous
6.6. Kuopio, Kuopion kesäyliopiston 
50-vuotisjuhla
8.6. Joensuu, Ortodoksisen seminaa-
rin johtokunnan kokous
10.6. Kuopio, Valtakunnalliset kirk-
komusiikkipäivät, ehtoopalvelus 
keskustalon kirkossa kello 21:30
11.6. Lintula, Pyhiinvaellusjuhla
13.6. Helsinki, Karjalan kielen ja 
kulttuurin ilta

14.6. Helsinki, Sosiaali- ja ter-
veysministeriön konferenssi, Kuo-
pio, Kansainvälisen teologisen kon-
ferenssin osanottajien tapaaminen
16.6. Kuopio, Kirkollishallituksen ja 
piispainkokouksen istunnot
16.-18.6. Hamina, Karjalaiset kesä-
juhlat
4.-5.7. Moskova, paikalliskirkkojen 
päämiesten kokous
6.-28.7. Loma
15.7. Saarela, Nuorisoseuran kesä-
tapahtuma
16.7. Pielavesi, Pielavesi-seuran 
kesäjuhla
22.7. Ilomantsi, avioliittoon vih-
kiminen
23.7. Ilomantsin Parppeinvaara, 
kesäjuhla

29.7. Oulu, avioliittoon vihkiminen
30.7. Ilomantsin Hattuvaara, vete-
raanitapaaminen
31.7.-2.8. Uusi-Valamo, Kansain-
välinen uskontokasvatuksen kon-
ferenssi
3.-9.8. Kreikan arkkipiispa Kristo-
doulos vierailee Suomessa
12.8. Kuopio, Valtakunnalliset lei-
puripäivät, 12.-13.8. Kuopio, Salmin 
pitäjäjuhla
17.8. Kirkkojen, puolustusvoimien 
ja rajavartiolaitoksen ylimmän joh-
don tapaaminen
20.8. Sonkajanranta, liturgia
30.8. Kaavin Luikonlahti, rukous-
huoneen 25-vuotisjuhla
30.8.-1.9. Pielavesi / Kuopio, Toveri-
seuratapaaminen

24.-26.5. Moskova,  Kirkkojen 
päämiesten kokouksen valmistelu-
kokous
29.5. Helsinki, Psalmikomission 
kokous
3-4.6.Leppävirta, Vigilia ja liturgia
6.6. Helsinki, Psalmikomission 
kokous
11.-12.6. Keitele, Vigilia ja liturgia
23.-24.6. Valamo, Vigilia, liturgia  
ja  Pyhän Johannes Edelläkävijän 

kappelin vihkiminen
24.-25.6. Viinijärvi, Vigilia ja litur-
gia
8.-9.6. Lieksa, Vigilia ja liturgia
15.-16.7. Pyhäkangas, Viikonloppu 
maahanmuuttajille
18.7. Keitele, Luento ikoniteologias-
ta Ristintuvalla
19.-20. 7. Sotkuma, Vigilia ja litur-
gia
22.-23.7. Pieksämäki, Vigilia ja 

liturgia
29.7. Heinävesi, Puhe Kirkastus-
juhlilla
29-30.7. Nurmes, Vigilia ja liturgia
31.8. Lapinlahti, Vigilia
1.8. Lapinlahti,  Liturgia ja ristisaat-
to kirkonkylästä Pajujärvelle, jossa 
vedenpyhitys. Ristisaatto jatkuu 
edelleen Alapitkälle, jossa ehtoo-
palvelus.

Piispa Arsenin paimenmatkat

Arkkipiispa Leon paimenmatkat

Kevään aikana, parina viikonlop-
puna, Kuopion seurakuntasalilla 
työstettiin kauniita asukokonaisu-
uksia.
Sarafaani, rätsinä, peretniekka, säpsä 
ja suhai, kuullostaapa mukavalta, 
vai mitä?

Sarafaani on ortodoksisen karjal-
aisnaisen kansanpuku, jota käytettiin 
1700-1800- luvuilla. Sarafaani oli 
pitkä liivihame, jossa helman leveys 
vaihteli 2,5:sta 4 metriin. Kiilasara-
faaanissa  leveys helmaan saatiin ai-
kaan kiiloilla. Suorasarafaani tehtiin 
suorista kappaleista, joita oli monta 
vierekkäin, ja näin saatu kangas-
paljous poimutettiin tasaisin pienin 
laskoksin rintojen yläpuolelle.

Sarafaanien päällä käytettiin 
rintojen alle sidottua sulkku- eli 
silkkivyötä tai peretniekaa eli esilii-
naa.  Sarafaanin alle puetiin rätsinä, 
pitkä paita, joka oli tehty kahdesta 
kankaasta. Yläosa hihoineen oli hi-
enompaa kangasta ja hameen alle 
jäävä osa, emusta, karkeampaa 
kangasta.

Juhlapaitojen emustojen ala-
reunassa saattoi olla punapoiminta- 
tai etupistoin kirjailtu raita.

Naimisiin mentyään ortodok-
sinainen peitti aina päänsä joko 
sorokalla tai säpsällä. Sorokassa 
lakimusosa jatkui taakse ”hännäksi” 
ja korvalliset solmittiin niskaan.

Säpsässä lakimus ja korvalliset 
ommeltiin yhteen, näin saatiin pil-
lerirasiaa muistuttava päähine.

Pukukokonaisuuden kruunasi 
vielä suhai eli nuttu, jota karjalais-
naiset käyttivät kesäisin sarafaanin 
päällä lämmikkeenä.

Talvella oli käytössä turkki tai 
sarkaviitta.

Paikkakuntakohtaisia eroja sara-
faanien malleissa ei ole havaittu. 
Mallit levisivät ympäri karjalaa, 
mutta nimitykset vaihtelivat.

Materiaalina arkikäytössä ole-
vissa sarafaaneissa oli puuvilla ja 
pellava, mutta juhlasarafaanit tehtiin 
silkistä tai ohuesta villasta.

Värit olivat iloisia, raikkaita ja 
rohkeita, mutta silti yhteensopivia. 
Oli ruutua ja raitaa sekä kukkaku-
vioita, niin isoja kuin pieniäkin, 
painettuja ja  kuosiinkudottuja. Ja 

Ihania sarafaaneja itse tehden

pisteeksi iin päälle vielä silkkihuivi 
ja paljon koruja.

Tällaisessa asukokonaisuudessa 
oli esiäitiemme hyvä lähteä praas-
niekoille. Miksi ei siis meidänkin?

Tätä tietoa hyväksi käyttäen 
Kuopion seurakuntasalilla oli kevään 
aikana parina viikonloppuna ahkeria 
ompelijoita paikalla.

Koneet surisivat ja jälkeä syntyi. 
Kurssilaiset tekivät kukin yksilöl-
lisen puvun tarpeisiinsa.

Joku teki jo olemassa olevaan 
feresinsä uuden paidan, esiliinan ja 
päähineen, toinen taas teki itselleen 
kaiken uusiksi. Kankaita oli puuvil-

laisesta pikkukukallisesta raidal-
liseen verhokankaaseen, ja kaikkea 
siltä väliltä. Kaikki ahkerat ompelijat 
saivat aikaan todella ihastuttavia 
pukukokonaisuuksia.

Kerään tietoa vanhoista 1800-
1900-luvun vaihteen sarafaaneista/
fereseistä. 

Jos teidätte isoäitinne niitä pitä-
neen tai jos teillä on kuvia, joissa 
näkyy sarafaani, minä mielelläni 
kuulisin näistä. Olen kiinnostunut 
myös tuon aikaisesta miesten vaa-
tetuksesta. Minut (Tarja Alava) saa 
kiinni numerosta 0400-913650 tai 
sähköisesti tarja@tarjaalava.net.

Kaisa ja Säde kiilasarafaaneissaan Kuopion seurakuntasalilla.

LAPIN VAELLUS 2006 
Kuutosseurakuntien Lapin vael-
lus 2006 suuntautuu tuttuihin 
Saariselän tunturimaisemiin. Läh-
demme Rautalammilta pe iltana 
28.7. ja palaamme takaisin 4.8. 
Reissun hinnat omin eväin ovat 
seuraavat; lapset 30/50€ ja aikui-
set 90/120€. Lisätietoja antavat 
Kari Rahkonen 040-719 7467 ja 
Yrjö Minkkinen 0500-171 723
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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 

Markus Huovinen, Pielavesi
p. 0400 169 825

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

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

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@dnainternet.net

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2006 toinen 
Solea ilmestyy viikolla 35. 
Aineistopäivä on 17.8.2006

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. 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 tvSilmäniloa ja sielunruokaa Tsupusta!

Kevään ja kesän juhliin
sisältöä henkivät lahjat:

- laaja valikoima käsinmaalattuja
ikoneita ja ikonimunia

- runsas valikoima hengellisaiheisia koruja
- jälleen saatavana suosittuja kotimaisia 

  tyynyliinoja hengellisillä teksteillä 16.80 €
- kehutusta korttivalikoimastamme

löydät sopivan kortin
niin arkeen kuin juhlaankin

Myös postimyyntinä, soitto Tsuppuun riittää!
Palvelemme ark. 10 - 17 ja la 10 - 14

Tsuppu, Puijonkatu 33, Kuopio
p. 017- 2622 562, myynti@tsuppu.fi 

PRAASNIEKAT KUOPION SEURAKUNNASSA
Kesäkuu:
11.-12.6. Arsenin praasniekka, Keitele: su 11.6. klo 16.30 panihida Hiekan 
hautausmaalla, klo 18 vigilia Arseni Konevitsalaisen kirkossa, klo 20 Wanhan 
Meijerin praasniekkajatsit; ma 12.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, pyhittäjä 
Arseni Konevitsalaisen kirkko.
12.6. Arseni Konevitsalaisen päivä, Kuopio: klo 9 liturgia Pyhän Niko-
laoksen katedraalissa, jonka jälkeen ristisaatto torille, klo 11 vedenpyhitys 
Kuopion torin lavalla, klo 17 akatistos katedraalissa.
24.6. Nilsiän kirkko: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia.
29.6. Tuusniemen kirkko: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia.
29.6. Pielaveden kirkko: klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, kirkkokahvit.

Heinäkuu:
22.-23.7. Valassin praasniekka Pielavedellä: la 22.7. klo 10 kyykkäturnaus 
Suojalan kentällä, klo 14 panihida Laukkalassa matkamiehen ristillä, klo 18 
vigilia Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkossa, jonka jälkeen illatsut Ristin 
tuvalla; su 23.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja seppeleenlasku Apostolien 
Pietarin ja Paavalin kirkossa, klo 14 päiväjuhla liikuntahallissa, Pielaveden 
Karjalaisten 50-vuotisjuhla.
Elokuu: 
6.8. Käärmelahden tsasouna: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Kristuksen 
kirkastuminen.
15.8. Toivalan tsasouna: klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, Neitsyt 
Marian kuolonuneen nukkuminen.
30.8. Luikonlahden tsasouna: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia.

PRAASNIEKAT JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNASSA:
Kesäkuu:
Saarijärven tsasouna
su 11.6. klo 18 juhlavigilia ja praasniekka, ma 12.6. klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja juhlaliturgia (pt. Arseni Konevitsalainen)
Elokuu:
Viitasaaren tsasouna
la 5.8. klo 18 juhlavigilia ja praasniekka, su 6.8. klo 10 pieni vedenpyhitys, 
juhlaliturgia ja hedelmien siunaus (Kristuksen kirkastuminen)
Äänekosken tsasouna
ma 14.8. klo 18 juhlavigilia ja praasniekka, ti 15.8. klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja juhlaliturgia (Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen)
Syyskuu:
Karstulan tsasouna
to 7.9. klo 18 ehtoopalvelus ja praasniekka, pe 8.9. klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja juhlaliturgia (Jumalansynnyttäjän syntymä)

Kesän praasniekkakalenteri
IISALMESSA PRAASNIEKKOJEN KESÄ
Alapitkä 3.-4.6. 
Pyhän kolminaisuuden pruasniekka
la 3.6. klo 18.00 vigilia
vigilian jälkeen panihida haudoilla ja
tsuajuilta Pertti Pulkkisen kodissa 
su 4.6. klo 09.000 liturgia
liturgian jälkeen ristisaatto ja vedenpyhitys
Alapitkän järven rannassa ja pruasniekka
kahvitilaisuus Asutusmuseolla

Lapinlahti 10.-11.6.
Kaikkien pyhien pruasniekka
la 10.6. klo 18.00 vigilia 
su 11.6. klo 09.00 liturgia
liturgian jälkeen ristisaatto kaivolle ja
vedenpyhitys ja pruasniekka kahvitilaisuus
kirkon alasalissa

Sukeva 28.6.
Ap Pietarin ja Paavalin pruasniekka
to 29.6. klo 09.00 liturgia
palveluksen jälkeen ristisaatto purolle ja vedenpyhitys
ja pruasniekka kahvitilaisuus

Iisalmi 7.-9.7.
Evakon pruasniekka
pe 7.7. klo 19.00 konsertti  Katri-Helena Kulttuurikeskus
la 8.7. klo 10.00 rukouspalvelus
klo 11.00 pitäjätuvat
klo 12.00 pruasniekkajuhla
klo 15.00 seminaari
klo 18.00 vigilia
klo 20.00 illatsut
su 9.7. klo 08.45 litania ja seppeleenlasku
klo 09.00 liturgia
klo 11.00 ruokailu

Lapinlahti – Alapitkä 31.7.-1.8.
Arsenin ristisaatto
ma 31.7. klo 18.00 vigilia Lapinlahti
ti 1.8.      klo 07.00 liturgia Lapinlahti
liturgian jälkeen aamupala ja ristisaatto lähtee 
kävellen Pajujärvelle. Pajujärvellä piispa Arsenin
residenssissä Mäntyrinteellä vedenpyhitys ja lounas.
Lounaan jälkeen ristisaatto jatkaa matkaa Ala-
pitkälle. Alapitkällä tsasounassa ehtoopalvelus ja 
teetarjoilu.
Ruokailut ovat maksullisia . Mukaan voi ottaa myös 
omat eväät.
Tervetuloa mukaan Arsenin ensimmäiseen ristisaattoon

Sonkajärvi 12.-13.8.
Jumalanäidin pruasniekka
La 12.8. klo 18.00 vigilia
Su 13.8. klo 09.00 liturgia. 
Liturgian jälkeen ristisaatto Sonkajärven rantaan,
veden pyhitys ja pruasniekkalounas Veikko ja Hannele Jauhiaisen
 kodissa

MIKKELIN PRAASNIEKAT:
Visulahden tsasouna:
to 29.6. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, vuosijuhla
Pieksämäen kirkko:
la 22.7. klo 18 vigilia, toimittaa KS Piispa Arseni
su 23.7. klo 10 liturgia, toimittaa KS piispa Arseni

VARHAISNUORTEN
LEIRILLÄ 27.-30.6.

VIELÄ MUUTAMA PAIKKA 
VAPAANA!

Ilmoittaudu seurakuntaan tai 
Sirkalle p. 0500-991 621.

SALMILAISET
KUOPIOON 12.-13.8.

Salmilaiset kokoontuvat “Emän-
päivän” aattopäivinä 12.-13.8. Kuo-
pioon praasniekkatapahtumaansa.
Lauantaina hiljennytään Karjalaan 
jääneiden muistomerkillä kunnioit-
tamaan Karjalan kalmistoissa lepää-
vien muistoa. KP arkkipiispa Leo 
toimittaa jumalanpalveluksen, minkä 
jälkeen Karjalainen Illatsu pajoineen 
ja suakkunoineen.
Sunnuntaiaamun jumalanpalveluk-
sen ja murginan (ruokailun) jälkeen 
alkavassa päiväjuhlassa koemme, 
miten salmilaiset säilyttävät ja vaa-
livat omaa kulttuuriaan ja praasniek-
kaperinnettään tuleville sukupolville 
jätettäväksi.
Olgua kaikin tervetulluot täh salmi-
lasien pruasniekkah !

Pruasniekkuisändy
Viktor Orusjärveläine (Jetsu)
Puh. 017-2882323,  044-5282917

Radioitavat ortodoksiset juma-
lanpalvelukset Yle 1:ssä
Su 28.5.
Liturgia, klo 11-12 Imatra, 
pyhän Nikolaoksen kirkko
 
Su 11.6. Liturgia, klo 11-12 
Nurmes, apostolien Petarin ja 
Paavalin kirkko
 
Su 25.6. Liturgia, klo 11-12 
Rovaniemi, pyhän Apostoli 
Andreaksen kirkko
 
Su 9.7. Liturgia, klo 11-12 
Kuopio, pyhän Nikolaoksen 
katedraali
 
Su 23.7. Liturgia, klo 11-12 
Oulu, pyhän Kominaisuuden 
kirkko
 
Su 6.8. Liturgia, klo 11-12 
Varkaus, Kristuksen taivaa-
seenastuminen kirkko 

Radioitavat ortodoksiset aamu-
hartaudet
3.6. metropoliitta Ambrosius, 
Helsinki.
15.7. uskonnonopettaja Ma-
karios Lehtimäki, Kuopio

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet
20.6. pappismunkki Johannes, 
Valamon luostari
18.7. lehtori, FT Teuvo Laitila, 
Joensuu
15.8. lehtori TM Marianne 
Kantonen, Hämeenlinna

RAUTALAMMIN PRAASNIEKAT:
Vesannon Pyhän Johannes Kastajan tsasouna:
la 23.6. klo 18 vigilia, la 24.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelijuhla, 
kirkkokahvit
Tervon pyhän profeetta Eliaan tsasouna:
to 20.7. klo 9 liturgia, ristisaatto, vedenpyhitys ja Iljan praasniekka
Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen tsasouna:
su 6.8. klo 9 vedenpyhitys, ja liturgia, temppelijuhla

KULTAISEN IÄN LEIRI
VALAMOSSA

Kuutosseurakuntien diakonia-
toimikunnat järjestävät ikäänty-
neille seurakuntalaisille viikon-
loppuleirin Uudessa Valamossa

15.-16. heinäkuuta.
Ohjelmassa on jumalanpalveluksia, 

lepoa ja luostariin tutustumista 
sekä ruokailut. Paluumatkalla vi-

erailu luostarin hautausmaalla sekä 
Lintulan luostarissa.

Ilmoittautumiset 9.6. oman
seurakunnan kansliaan.  
Lämpimästi tervetuloa!

SEURAKUNTALEIRI
RAUTALAMMILLA

Kuutosseurakuntien diakoniatyön ja 
PSHV:n yhteinen leiri pidetään 11.-
13.8. Rautalammin Puroniemessä. 
Leiri on tarkoitettu kaikenikäisille, 
yksinäisille ja perheellisille, suoma-
laisilla ja maahanmuuttajille. Leiri 
alkaa pe klo 18 ja päättyy sunnun-
taina klo 14. Leiripappina toimii isä 
Timo Mäkirinta. Mukana ovat myös 
isä Mitro Repo ja PSHV:n toimin-
nanjohtaja Jaana Pössi.  Seurakunnat 
maksavat leiriläisten täysihoidon 
ja matkat. Ilmoittautumiset oman 
seurakunnan virastoon 31.7. men-
nessä. Tervetuloa!  


