
Iisalmi
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

5. vuosikerta N:o 1 - helmikuu 2007 Ortodoksinen seurakuntalehti

Teofaniaa, Jumalan ilmestymisen ja Herran kasteen juhlaa vietet-
tiin  Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa 6.1.2007. Teofanian 
yhteydessä liitettiin kirkkoon 12 uutta jäsentä, jotka olivat osal-

listuneet syyskauden aikana myös katekumeenipiiriopetukseen.
Juhlaliturgian jälkeen yli 100 seurakuntalaista osallistui ristisaattoon 

Tuomiojärven rantaan, jossa toimitettiin vedenpyhitys.

Jyväskylä sai 12 
uutta jäsentä 

kerralla

Isä Arto Leskinen toimitti vedenpyhityksen Tuomiojärven rannassa. (Kuvat: Seppo Riikonen)

Teofanian ristisaattoon osallistui yli sata henkeä.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Kohtuulliseen ja 
kestävään elämäntapaan

ArkkipiispA Leo

Paimenmatkat

“Uskon yhteen
kalenteriin...”

Maahanmuuttaja on 
Suomessa monen 
uuden asian edessä.  
Slaavilaissyntyisen 
ortodoksin elämään 

voi erilaisessa kirkollisessa kult-
tuurissa ilmaantua ongelmia, kuten 
kalenteri. 

Suomessa seurataankin “uutta” 
kalenteria, eikä juhlita “vanhan” 
ajanlaskun mukaan kolmetoista 
päivää myöhemmin.  Joulu sattuu 
joulukuulle eikä tammikuun 7. 
päiväksi, ja vieläpä pääsiäistäkin 
suomalaiset viettävät yleensä aivan 
eri aikaan kuin kotona.

Kalenterikysymys osuu usein 
maahanmuuttajan kipeimpään 
kohtaan: haluun säilyttää oma iden-
titeetti ylläpitämällä oman kulttuurin 
perinteitä.  Kun ihminen joutuu 
sopeutumaan kertaheitolla uuteen 
yhteiskuntaan, kieleen, ympäristöön 
ja ihmisiin, ja häneltä viedään vielä 
totuttu ajanlaskukin, on ymmär-
rettävää, että kalenterikysymyksestä 
tulee kynnyskysymys.

Mitä kalenteri kuitenkin oikeas-
taan on?  Ei sitä ole annettu meille 
taivaasta.  Olisi halventavaa ajatella, 
että Jumala olisi johonkin kalenteriin 
sitoutunut, samoin kuin että Hän 
käyttäisi vain “pyhiä” kieliä.  Kal-
enteri on ihmisten itsensä kehittämä 
ajan laskemisen apukeino.  Se on 
syntynyt meitä varten, emmekä me 
sitä varten.  Lisäksi kalenteri on his-
torian kuluessa myös monella tavoin 
muuttunut, ja muuttuu edelleen ma-
ailman kehityksen mukana.

Samalla “vanha” ja “uusi” kalen-
teri ovat kuitenkin yksi ja sama: ne 
noudattavat kirkkovuotta, joka alkaa 
syyskuun ensimmäisenä päivänä.  
Juhlatkin osuvat aina samoille päiv-
ille kummassakin kalenterissa – ju-
liaanisessa kalenterissa joulukuun 
25. päivä vain sattuu maalliseen 
kalenteriin tammikuun 7. päiväksi.

Kalenterikysymykseen liittyy 
myös vaaroja.  Jos ihminen jää 
pois kirkosta sen takia, ettei siellä 

noudateta “oikeaa” kalenteria, on 
syytä huolestua.  Kirkon juhlat ovat 
oikeita, juhlittiinpa niitä minkä ajan-
laskun mukaan hyvänsä. 

Kalenterien jakaminen “oikeaan” 
ja “väärään” on osoitus siitä, ettei 
lain varjo ole vieläkään väistynyt 
kristittyjen elämästä – ihminen on 
silloin riippuvainen lain kirjaimesta, 
eikä hengestä. 

Kuinka voimme uskoa, että Kris-
tus tuli meidät yhdistämään, jos 
samalla annamme kalenterin meidät 
erottaa?

Kalenteririippuvuus voi ai-
kaansaada Kirkon hajaantumista 
monella tapaa.  Kotimaassani Puo-
lassa käytetään sekä “uutta” että 
“vanhaa” ajanlaskua.  Entisessä ko-
tikaupungissani Lublinissa on kaksi 
seurakuntaa (yhden ja saman piispan 
alaisuudessa), ja nämä noudattavat 
eri ajanlaskuja.  Kaupungissa asuva 
ortodoksi voi siten valita, minkä 
kalenterin mukaan milloinkin juhl-
iaan viettää.  Erityisesti paastojen 
aikaan valinnoista tuleekin mielen-
kiintoisia!

Sopeutuminen uuteen kulttu-
uriin ei koskaan ole helppoa.  Se 
on kuitenkin mahdollista.  Eräs 
maahanmuuttajaystäväni vertaa sitä 
“kellojen siirtämiseen” – emmehän 
ulkomailla matkustaessa yritä elää 
kotimaan kellon mukaan, vaan siir-
rämme tunteja eteen- tai taaksepäin 
aikavyöhykkeestä riippuen. 

Miksemme pystyisi samalla 
tavoin siirtämään sisäistä kalente-
riamme?

Tänä vuonna vietämme sekä 
“vanhan” että “uuden” ajanlaskun 
mukaan Herran Ylösnousemuksen 
juhlaa samana päivänä, 8. huhtikuu-
ta.  Tämä tarkoittaa, että aloitamme 
myös Suuren paaston yhtä aikaa.  
Iloitkaamme tästä yhteydestä!  

siunAttuA pAAston ALkuA toivottAen

isä ALeksAnder roszczenko

JyväskyLän srk:n ii pAppi

Kristuksessa rak-
k a a t  S o l e a n 
lukijat, elätte 
varmasti ajan 
h e n g e s s ä  j a 
vuoden kulussa 
mukana.
Olette siis myös 

kirkkovuoden suhteen ajan tasalla. 
Olette elämänne suhteen tilanteen 
tasalla, ikään kuin kartalla.

Nykyäänhän puhutaan ainakin 
politiikassa tiekartoista apuna er-
ilaiseen hyvään. Me siis ikään kuin 
suunnistamme täällä elämässä pai-
kasta toiseen, ajasta toiseen, tilan-
teesta seuraavaan. Siinä eivät aina 
auta parhaatkaan navigointilaitteet 
ja satelliittisuunnistusjärjestelmät. 
Meidän omia henkisiä ja hengellisiä 
ominaisuuksiamme kysytään.

Kirkkovuodessa olemme kohta 
siirtymässä arjesta suureen paastoon. 
Yhteiskunnassamme siirrytään val-
tiopäiviltä toisille, vanha eduskunta 
jättää työnsä, uudet kansanedustajat 
valitaan, ja he jatkavat parlamenta-
arista toimintaamme Suomessa.

Nyt on lupausten aika. Yhdeksän 
hyvää ja kymmenen kaunista ja pal-
jon enemmänkin on luvassa. Kansa 
odottaa mielenkiinnolla lupausten 
lunastamisen aikaa.

Oikeista ja hyvistä asioistahan 
useimmat tahot puhuvat, jopa kil-
paa. Toivotamme heille siunausta 
realismin ja kohtuullisuuden tajuun 
sekä rehellisyyteen. Hallituskin tulee 
vaihtumaan.

Maassamme toimii pääminis-
terijohtoinen niin sanottu kestävän 
kehityksen toimikunta. Siinä on 
mukana kymmeniä erilaisia kan-
salaisjärjestöjä, myös molempien 
kansankirkkojen edustus.

Yhdessä pyritään luomaan kansal-
linen kestävän kehityksen strategia. 
Se on kokonaisvaltainen ja varmasti 
myös kirkkojen näkökulmasta myön-
teinen hanke tueksi niin eduskunnan 
kuin hallituksen päätöksenteolle.

Kirkkojen lähtökohta on Kirkko-
jen Maailmanneuvostossa korostettu 

kokonaisvaltainen lähestymistapa, 
jossa ympäristökysymykset liittyvät 
kysymykseen sosiaalisesta oikeuden-
mukaisuudesta, jossa talouden 
tehtävänä on palvella ihmisen ja 
koko luomakunnan hyvinvointia.

Kun kirjoitan näitä ja seuraavia 
rivejä, ajattelen kaikkea paaston 
opetuksen hengessä. Siinä hengessä 
voimme kohdata niin suuret globaalit 
ilmiöt kuin arjen pienet asiatkin.

Kirkotkin ovat jo puhuneen il-
mastonmuutoksesta suurimpana 
ympäristöuhkana. YK:ssa ja kansa-
invälisissä tiedemiespiireissä, kuten 
myös kansainvälisessä politiikassa-
kin, on tunnustettu ihmisen oleellin-
en vaikutus kehitykseen. Jos ihminen 
on vaikuttanut uhkia luovasti, voinee 
hän vaikuttaa niitä vähentävästikin.

Jos taas ihmisen merkitys ei ehkä 
olisikaan vaaran aiheuttamisessa niin 
suuri kuin on arvioitu, ei ympäristöä 
säästävämpi elämä missään tapauk-
sessa olisi pahaksi.

Joka tapauksessa aikamme ih-
misten on oltava valmiita suuriinkin 
uhrauksiin, ettei tulevien suku-
polvien ja tulevien aikojen koko luo-
makunnan elämä vaarantuisi liikaa. 
Käsite uhraukset voi tuntua raskaalta 
ja haastavalta. Kuitenkin se tarkoit-
taa vain paljosta ylimääräisestä, siis 
kohtuuttomuudesta luopumista, ker-
skakulutuksen kohtuullistamista. 

Paaston opetus on oleellisesti 
kohtuullisuutta ja kestävän elämän-
tavan opetusta, oikeudenmukaisu-
utta, toisten huomioon ottamista. Se 
on palvelemista ja elämän kunnioit-
tamista. Se on pyhyyden kokemista, 
näkemistä, tunnustamista, itsensä 
tuntemista ja rukousta.

Kirkkojenkin näkökulmasta on 
tärkeää, että Lissabonin kasvutavoit-
teet ja Göteborgin ympäristötavoit-
teet vaikuttavat tasapainoisesti 
keskenään. Kasvun tulee olla aina 
alisteinen ympäristön ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden tavoitteille.

Paastosta puhuttaessa sanotaan 
usein, että kun itseltä säästyy ruoassa 
ja muussa kulutuksessa, niin sen voi 

jakaa tarvitseville. Myös me kristit-
tyinä ja ortodokseina Suomessa 
voisimme suositella poliitikoille, että 
me toteuttaisimme YK:n suositusta 
kehitysapumme korottamisesta 0,7 
prosenttiin bruttokansantuottees-
tamme.

Kirkossa me korostamme sen 
yhteisöllisyyttä. Siksi voisimme 
myös liittyä ajatukseen Yhdisty-
neiden Kansakuntien vahvistamis-
esta entistä toimivampana monenk-
eskeisenä yhteistyöjärjestönä.

Paaston aika on itsekasvatuksen 
kurssi. Kurssin muutosta kaipaavat 
ihmiskunta ja yksilöt sen jäseninä. 
Kyvystämme mielen muutokseen 
ja maailman muuttamiseen, ajat-
telutapojen tarkistamiseen ja ku-
lutustottumusten kohtuullistamis-
een, keskinäiseen välittämiseen ja 
syvenevään lähimmäisrakkauteen on 
kysymys tässä ajassa. Huomisesta on 
kysymys, ja tulevaisuudesta. 

Siunausta paastomme kevääseen 
kirkossani ja hiippakunnassani 
rukoillen

ArkkipiispA LeoKP arkkipiispa Leo:
9.-13.2. KP Kenian matropoliitta 
Makarios vierailulla Suomessa
17.2. Sonkajanranta, talletuksen vas-
taanottaminen kirkkomuseoon
17.-18.2. Joensuu, ehtoopalvelus 
ja konsertti, Sovintosunnuntain 
liturgia 
18.2. Viinijärvi, sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus
19.2. Kuopio, katumuskanoni 
20.2. Kuopio, katumuskanoni ja 
arkkipiispalla vieraana Riitta-Leena 
Paunio 
21.2. Vesanto, Katumuskanoni 
22.2. Helsinki, Karjalan Liiton hen-
gellinen toimikunta 
23.2. Kuopio, EPL keskustalon 
kirkossa
24.2. Kuopio, Liturgia ja hiippakun-
nallinen tiistaiseurapäivä 
24.-25.2. Lapinlahti, vigilia ja li-
turgia
26.2. Helsinki, kokouksia
27.2.-9.3. Yksityinen ulkomaan-
matka
10.3. Helsinki, Ortodoksinen Lä-
hetys ry:n vuosikokous ja Ortaidin 
tapahtuma
13.3. Helsinki, Valtiopäivien päätös 
14.3. Kuopio, Mielenterveyspäivät
16.3. Kuopio, hiippakunnallinen 
TES-koulutus ja
EPL keskustalon kirkossa
17.-18.3. Rauma, Karjalan Liiton 

hengelliset päivät 
20.3. Kuopio, Arkkipiispalla vieraa-
na Bo Carpelan 
24.3. Kuopio, Kotitalousopettajien 
koulutuspäivä
Jyväskylä, ikoninäyttelyn avaus ja 
vigilia
25.3. Kuopio, Liturgia ja ortodoksi-
äitien palkitseminen 
26.3. Joensuu, Hiippakuntaneu-
vosto 
28.3. Helsinki, Valtiopäivien avajai-
set ja Ortaidin hallitus
29.3. Kuopio, Kirkollishallitus ja 
piispainkokous
30.3. Valamo, Kansanopiston joh-
tokunta
31.3. Jyväskylä, vigilia
 
KS piispa Arseni:
17.2. Jyväskylä, Vigilia
18.2. Äänekoski, Liturgia
Jyväskylä, Ehtoopalvelus
19.2. Jyväskylä, Katumuskanoni
20.2. Iisalmi, Katumuskanoni
21. 2. Kuopio, Katumuskanoni
Maaliskuu
3.-4.3. Helsinki, P. Kolminaisuuden 
kirkko. Vigilia ja liturgia
12.-13. 3. Suomen ekumenisen neu-
voston kokous
20.3. OKJ:n johtokunnan kokous
24.-25.3 Lappeenranta, Vigilia ja 
Liturgia 
31.3. Iisalmi., Vigilia

Arkkipiispa Leo on jälleen kutsunut 
vieraakseen merkittäviä yhteiskun-
tamme vaikuttajia. Luvassa on  
mielenkiintoisia alustuksia ajan-
kohtaisista teemoista. Alustusten 
jälkeen  on mahdollisuus keskustella 
illan vieraan kanssa.
  Kevätkauden toiseksi vieraak-
si saapuu eduskunnan oikeusa-
siamies Rii t ta-Leena Paunio  
tiistaina 20.2. kello 18.30.

Paunion työtehtävänä on ratkaista  
oikeusasiamiehelle tulevat asiat, 
jotka koskevat ylimpiä valtioe-
limiä, periaatteellisesti merkittäviä 
kysymyksiä, sosiaalihuoltoa, sos-
iaalivakuutusta, terveydenhuoltoa 
ja lapsen oikeuksia.

Paunion teemana on: Toteutu-
vatko perusoikeudet Suomessa?

Vaikea yksinkertaisuus
Maaliskuun vieras, kirjailija Bo 
Carpelan, on ensimmäinen kirjailija, 

jolle on myönnetty kirjallisuuden 
Finlandia-palkinto kaksi kertaa (vu-
onna 1993 teoksesta Urwind (suom. 
Alkutuuli) ja vuonna 2005 teoksesta 
Berg (suom. Kesän varjot).

Carpelan tulee arkkipiispan vi-
eraaksi tiistaina 20.3. kello 18.30.  
Hänen aiheenaan on Vaikea yk-
sinkertaisuus.

Kevään luentosarjan päättää 
tunnetuin suomalainen genetiikan 
tutkija, professori Leena Palotie 
tiistaina 24.4. kello 18.30.

Häntä pidetään yhtenä johta-
vista genetiikan tutkijoista koko 
maailmassa. Tämän lukuisilla  
merkittävil lä kansall isi l la ja 
kansa invä l i s i l l ä  huomiono-
soituksilla ja tunnustuksilla pal-
kittu tutkijan teemana on “Mi-
ten perimän kartan selviäminen  
muokkaa käsitystämme ihmisestä ja 
ihmisyydestä”.

Yleisöillat pidetään Kuopiossa
kaupungintalolla, Tulliportinkatu  
31. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 

Paunio, Carpelan ja Palotie 
arkkipiispa Leon vieraina Suomen Pipliaseura julkaisee vuo-

den 2007 aikana Uuden Testamentin 
käännöksen vepsäksi, niittymariksi 
sekä komisyrjäänisksi. Lisäksi liv-
vinkielisen Vanhan Testamentin 
käännöstyö jatkuu aktiivisesti.

Suomen Pipliaseuran tarkoituk-
sena on edistää Pyhän Raamatun 
levittämistä ja käyttämistä Suomessa 
ja muissa maissa yhteistyössä kris-
tillisten kirkkojen kanssa. Suomen 
ortodoksinen kirkko on Pipliaseuran 
jäsen.

Seuran omana painopistealueena 
on käännöstyö Suomen vähemmis-
tökielille ja suomensukuisille kielille 
Venäjällä. Raamatunkäännöstyö 
palvelee kirkon perustehtävää, mutta 
sillä on samalla laaja vaikutus kult-
tuurien ja kansojen kehitykseen. 
Raamatun käytön edistämisessä.

Raamattu Suomen suvulle – han-
ke toteutetaan yhteistyössä Venäjän 
ortodoksisen kirkon, muiden pai-
kallisten kirkkojen ja seurakuntien 
sekä kouluviranomaisten kanssa. 
Raamattu Suomen suvulle –kään-
nöstyötä koordinoi Raamatunkään-
nösinstituutti.

Uusi Testamentti
suomensukuisille
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Iisalmen seurakunta täyttää 50 vuot-
ta. Juhlavuosi jakaantuu ajallisesti 
kolmeen aikajaksoon ja sisältönsä 
puolesta neljään ryhmään.

Juhlakirja
Juhlakirjassa julkaistaan 5 – 6 laajaa 
kirjoitusta, jotka paneutuvat tar-
kastelemaan toisen maailmansodan 
jälkeistä aikaa neljästä näkökul-
masta.

- siirtolaisen ja hänen jälkeläisten-
sä näkökulmasta

- valtiovallan näkökulmasta
- kirkon näkökulmasta
- seurakunnan näkökulmasta
Kirjassa pohditaan sitä, mitä si-

irtolaisuus merkitsi ihmiselle, miten 
valtiovalta päätyi siihen, että siirto-
laiset sijoitetaan ns. kanta-suomen 
alueelle, miten kirkko ja seurakunnat 
sopeutuivat ja selvisivät siirtolaisu-
uden myllerryksestä.

Näyttelyt
Juhlavuoden aikana tuomme esille 
4 näyttelyä. Ensimmäinen näyttely 
esittelee ortodoksitaiteilija Maila 
Ponkkosen maalauksia. Tämän 
näyttelyn avaus on ma 12.3.klo 18 
Evakkokeskuksessa. Toinen näyt-
tely on kesänäyttely. Se on kaksio-
sainen. Art Annassa laitetaan esille 
6 – 7 ortodoksitaiteilijan maalauksia 
ja Evakkokeskuksessa on ikoninäyt-
tely, joka esittelee Karjalan valistajat 
ikoneissa. Kolmas näyttely on nuo-
ren ortodoksin näyttely. Siinä esitel-
lään valokuvataiteilija Katja Lösösen 
valokuvia. Neljännessä näyttelyssä 
tuomme esille valokuvia siirtolaisu-
uden alkutaipaleelta ajatuksella 
– Valokuvat kertovat.

Konsertit
Konserttiohjelma on monipuolinen. 
Helmikuussa 15.2. on runon ja lau-
lun konsertti, maaliskuussa 18.3. 
Kuopion Katedraalikuoro konsertoi 
Sonkajärvellä ja Lapinlahdella ja 
Konevitsan luostarin kvartetti 28.3. 
Iisalmessa.

Heinäkuussa pruasniekan yhtey-
dessä 6.7. Iisalmessa konsertoi Aika-
miehet ja Marion Rung .

Juhlavuoden pääkonsertti on mar-
raskuussa 26.10. kulttuurikeskuk-

Iisalmen seurakunta juhlii koko vuoden

Juhlavuoden talven ja kevään tilaisuudet:

to 15.2. klo 18.30 ”Kalevalasta Savoon”, runon ja 
sävelten ilta, kirkkokuoro, Maaria Leinonen, Brihat, Pr. 
Elian kirkko Iisalmi

su 4.3. klo 9, liturgia ja luento, isä Timo Honkaselkä, 
Pr. Elian kirkko Iisalmi

ma 5.3. klo 18.30 luento ”siirtolaisen lapsi”, igumenia 
Marina, Taidemuseo Lapinlahti

ma 12.3. klo 18, näyttelyn avaus, taiteilija Maila Ponk-
konen, Evakkokeskus Iisalmi

ma 12.3. klo 18.30, luento – paneeli ”uusi elämä”, 
kirkkoon liittyminen: Näyttelijä Eija Vilpas, isä Martti, 
Helena, Jukka ja Anri, Evakkokeskus Iisalmi

su 18.3. klo 14, konsertti, Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
Katedraalikuoro, Anita Lintu, evl. kirkko Sonkajärvi

su 18.3. klo 18, konsertti, Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
Katedraalikuoro, Anita Lintu, evl. kirkko Lapinlahti

ke 21.3. klo 18.30, itkuvirsi-ilta, ”ikuinen ikävä”, fil.
tohtori Anna-Liisa Tenhunen, Pr. Elian kirkko Iisalmi

ma 26.3. klo 18.30, luento ”muukalaisuus kohtalona”, 
kirjailija Torsti Lehtinen, Taidemuseo Lapinlahti

ke 28.3. klo 18.30, konsertti, Konevitsa–kvartetti, Pr. 
Elian kirkko Iisalmi

la 31.3. klo 14, luento “parisuhde elää”, filosofian tohtori 
Päivi Lipponen, Evakkokeskus Iisalmi

la 31.3. klo 14, valmistan virpovitsan, lapset ja nuoret, 
Pr. Elian kirkko Iisalmi

la 31.3. klo 18, vigilia, toim. KS piispa Arseni, vitsojen 
siunaaminen,, Pr. Elian kirkko Iisalmi

su 1.4. klo 9, liturgia, toim. KS piispa Arseni, perhe-
kirkko ja paastoateria, Pr. Elian kirkko Iisalmi

to 12.4. klo 9.30, liturgia, lasten ja koululaisten, pääsiäi-
nen, lapsi ja nuorisotyö, Pr. Elian kirkko Iisalmi

Nimekkäitä luennoitsijoita

Nimekkäät luennoitsijat käyvät vuoroviikoin ilahduttamassa Iisalmen seurakuntalaisia 50-vuo-
tisjuhla-alustusten kavalkadissa.

sessa, jolloin konsertissa esiintyvät 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 
ja oopperalaulaja Esa Ruuttunen. 
Lisäksi marraskuussa on yksi kirk-
kokonsertti.

Lahja 50-vuotiaalle 
Olemme päättäneet, että lahjamme 
50-vuotiaalle Pr. Elian nimelle py-
hitetylle kirkolle on eteisosan katon 
freskomaalaus.

Kirkko sai freskomaalaukset 
10 vuotta sitten. Siinä yhteydessä 
eteisosan katto jäi maalaamatta. 
Kutsumme ikonimaalari Lupano-
vin Pietarista jatkamaan taidetyötä 
Iisalmeen. Freskomaalaus on meidän 
uskovien lahja kirkolle.

Luennot ja tilaisuudet

Talven ja kevään juhlaohjelma on 
valmistunut. Se löytyy tältä sivulta.
Kesän ja syksyn ohjelma valmistuu 
myöhemmin keväällä.

Pääjuhla on suunniteltu pidettä-
väksi 26.-28.10.2007.

isä eLiAs HuurinAinen

Keräämme valokuvia

Juhlavuoden aikana tarvitsemme 
vanhoja valokuvia kahteen eri tar-
koitukseen
1. Valokuvanäyttely:
Valokuvanäyttelyssä tuodaan esille 
erityisesti asutuksen ensimmäisten 
vuosikymmenien vaiheita (1945-
1960) Kuvia rakentamisesta, peltojen 
raivaamisesta, arjen tilanteista ja 
juhlahetkistä kuten häistä, kaste-
juhlista, hautajaisista
Näyttelyssä tahdomme esittää myös 
valokuvia Pr. Elian kirkon vaiheista 
50 vuoden ajalta
2. Juhlakirja: 
Juhlakirjan julkaisemme marraskuus-
sa. Juhlakirjassa on runsaasti kuvia. 
Tarvitsemme juhlakirjaa vartan kuvia 
sinun elämästäsi vuodesta 1945 
– alkaen.

Lähetä kuvia näyttelyä ja juhlakirjaa 
varten.
Merkitse valokuvan taakse tarkat 
tiedot seuraavasti:

1. Mistä ja milloin kuva on otettu
2. Kuvassa esiintyvät henkilöt
3. Lähettäjän nimi ja osoite (kuvan 
palautusta varten)
Kuvat palautamme marras-jouluku-
ussa 2007.

Lähetä tai tuo kuvat osoitteeseen:
Evakkokeskus
Valokuvat
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi

Kiitos, jos voit olla mukana yh-
teisessä juhlavuoden hankkees-
samme!

Juhlatoimikunta: Piispa Arseni, 
isä Elias, isä Paavo Kokotti, Kimmo 
Kallinen, Anna-Kaarina Kyyrönen, 
Hannele Eskelinen

Tahdomme antaa 50-vuotiaalle Pr. Elian kirkolle lahjan:
ikonostaasin kuninkaanovien kultauksen ja eteisosan katon dekoratiivisen maalauksen.

Lahjatili : 506806-4194591.
Kiitos kirkon puolesta lahjoituksestasi!

Kalevalasta
Savoon

-
runon ja sävelen ilta

Pr Elian kirkko
Iisalmi

to 15.2.2007
klo 18.30

Runot: Maaria Leinonen
Musiikki: Irina Cederberg, Pia 
Haikarainen, Brihat, Hannele 
Eskelinen, Kari Haikarainen,

Iisalmen ort. kirkkokuoro
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Iisalmen seurakuntaIISALMEN
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.

Yhtä juhlaa koko vuosi

Iisalmi pr. Elian kirkko
Helmikuu: la 10.2. klo 18 vigilia, la 17.2. klo 18 vigilia, su 18.2. klo 
18  suuri ehtoopalvelus, Suuren paaston alku
ma 19.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, pe 23.2. klo 17  
paastoliturgia
Maaliskuu: la  3.3. klo 18 vigilia, su 4.3. klo 9 liturgia, Gregorios 
Palamaksen sunnuntai, kiertokoulu, isä Timo Honkaselkä, pe 9.3. klo 
17 parastasis, la 10.3. klo 18 vigilia, la 17.3.
klo 18 vigilia, ke 21.3. klo 17 paastoliturgia, pe 23.3.klo 17 akatis-
tos, la 31.3. klo 18 vigilia, toim. KS piispa Arseni, virpovitsojen 
siunaaminen
Huhtikuu: su 1.4. klo 9 liturgia, toim. KS piispa Arseni,
Palmusunnuntai, perhekirkko, palveluksen jälkeen paastoateria  

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
Helmikuu: to 22.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumus-
kanoni,  la 24.2. klo 18 vigilia, toim. KP arkkipiispa Leo, su 
25.2. klo 9 liturgia, toim. KP arkkipiispa Leo, ortodoksisuuden 
sunnuntai, palveluksen jälkeen paastoateria kirkon alasalissa. 
Maaliskuu: pe 2.3. klo 18 parastasis, ke 7.3. klo 18 paastoliturgia, pe 
16.3. klo 18 akatistos, la 24.3. klo 18 vigilia, su 25.3. klo 9 liturgia , 
Neitsyt Marian ilmestys, pe 30.3. klo 18 parastasis

Alapitkä, Pyhän Kolminaisuuden tsasouna
Helmikuu: ke 21.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Maaliskuu: Su 11.3. klo 9 liturgia

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneen
nukkumisen tsasouna
Helmikuu: su 18.2.  klo 9 liturgia, Sovintosunnuntai, ti  20.2. klo 18  
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, toim. KS piispa Arseni
Maaliskuu: ke 14.3. klo 18 paastoliturgia
Huhtikuu: ma 2.4. klo 17 paastoliturgia

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
Helmikuu: su 11.2. klo 9 liturgia  Tuomiosunnuntai, su 18.3. klo 9 
liturgia, Johannes Siinailaisen sunnuntai

Salahmi, P. Nikolaoksen tsasouna
Helmikuu: ke 28.2. klo 17 paastoliturgia, ti 3.4. klo 17 paastoliturgia

Laki Suomen ortodoksisen 
kirkon jälleenrakentamisesta 
annettiin 20.1.1950. Sitä en-

nen joulukuun 8. päivänä annetulla 
asetuksella oli lakkautettu 18 si-
irtoseurakuntaa ja niiden tilalle pe-
rustettu 14 uutta seurakuntaa, jotka 
aloittivat toimintansa 1.1.1950.

Ns. kanta-Suomen alueella oli 
entuudestaan 11 seurakuntaa. Uusien 
seurakuntien perustamisen myötä 
Suomen ortodoksisen kirkon muo-
dosti nyt yhteensä 25 seurakuntaa. 
Toisessa maailmansodassa kirkko oli 
menettänyt noin 90 % kirkoistaan, 
rukoushuoneistaan, pappiloista ja 
metsä- ja maaomaisuudestaan.

Jälleenrakennus
Jälleenrakentaminen kesti 10 

vuotta. Sinä aikana uusiin seur-
akuntiin rakennettiin yhteensä 13 
uutta kirkkoa, 44 rukoushuonetta, 
19 pappilaa tai muuta virka-asuntoa 
sekä perustettiin 20 hautausmaata. 
Tämä luku sisältää myös ne pyhäköt, 
jotka valmistuivat vuoden 1960 ja 
1961 aikana. Jälleenrakennuslain 
puitteissa ensimmäinen kirkko 
valmistui Jyväskylään vuonna 1954. 
Iisalmen Pr. Elian nimelle pyhi-
tetty kirkko valmistui vuonna 1957. 
Iisalmen kirkko rakennettiin su-
urimmaksi jälleenrakennuskauden 
pyhäköksi. Ajatuksena oli se, että 
Iisalmi kaupunkina sijaitsee lähes 
keskellä sitä keskittymää, jonne eri-
tyisesti Laatokan karjalan ortodoksit 
asutettiin. Ajateltiin, että Iisalmessa 
voitaisiin pitää yhteisiä juhlia ja 
tilaisuuksia ja että näin kirkkoon 
tulisi mahtua satoja rukoilijoita 
kerrallaan.

Jälleenrakentamisen myötä uudet 
seurakunnat saivat vakiintuneet 
ulkoiset toimintamahdollisuudet. 

Uusi elämä, uusilla paikkakunnilla, 
saattoi alkaa. 

Siirtolaiset asettuvat
Heti toisen maailman sodan jäl-

keen valtiovalta erinäisten vaiheiden 
jälkeen käynnisti uskomattoman su-
uren karjalaisen väestön uusille asu-
insijoille sijoittavan projektin. Kar-
jalasta, Neuvostoliitolle luovutetulta 
alueelta, siirtyi eripuolille Suomea 
noin 430 000 ihmistä. Kaikille heille 
ja monille sodassa muutoin kotinsa 
menettäneille osoitettiin uusi asu-
inpaikka ja elämän käynnistämisen 
mahdollisuus. Siirtolaisten joukossa 
oli noin 50 000 ortodoksia. Se oli 
noin kaksi kolmasosaa koko kirkon 
jäsenmäärästä. 

Savon alueella oli vuonna 1949 
noin 50 000 siirtokarjalaista. Savon 
alueelle sijoitettiin karjalaisia erity-
isesti rajakarjalan alueen pitäjistä. 
Rajakarjalassa monin paikoin en-
emmistö väestöstä oli ortodokseja. 
Savoon sijoitettiin siirtokarjalaisia 
seuraavasti: 

Kiuruveden alue  -  Suistamo, 
Soanlahti

Vieremän alue -  Korpiselkä
Iisalmen alue - Suistamo
Pielaveden alue – Salmi
Kuopion alue – Salmi
Rautalammen alue – Salmi
Varkauden alue – Impilahti
Pieksämäen alue – Harlu
Mikkelin alue - Rautu
Vuonna 1946 annettiin asutus siir-

tokarjalaisten asuttamiseksi. Tämän 
asetuksen mukaisesti kullekin per-
heelle osoitettiin uusi asuinpaikka. 
Erityisesti raja-karjalan väestöstä 
suuri osa oli maanviljelijöitä. Siksi 
he saivat maapaikan jostakin heille 
osoitetusta paikasta. Pääsääntönä 
oli se, että paikka osoitettiin saman 

pitäjän siirtolaisille samoilta alueilta 
toisten kanssa.

Siirtokarjalaiset aloittivat uus-
ien kotien rakentamisen, peltojen 
raivaamisen, työn uusissa työpai-
koissa. Ensimmäiset asumukset 
valmistuivat osin ja vuoden 1946 
puolella, mutta varsinaisesti vuo-
den 1947 aikana. Näin on kulunut 
60 vuotta siitä, kun karjalais-orto-
doksinen asutus asettui pysyvästi 
Savoon ja muuallekin eri puolille 
Suomea.  

Juhlavuosi
Iisalmen seurakunta on vuosien 

ajan ollut aktiivisesti mukana karj-
alais-ortodoksisessa kulttuuritoimin-
nassa. Siksi koemme tärkeänä sen, 
että tänä vuonna vietetään karjal-
ais-ortodoksisen asutuksen Savoon 
juurtumisen juhlavuotta. Histori-
amme velvoittaa meitä. Uskomme 
kannustaa meitä. Me sodan jälkeen 
syntyneet sukupolvet olemme ot-
taneet vastuun kulttuuristamme ja 
uskostamme. Me sodan jälkeen 
syntyneet karjalais-ortodoksit ja 
ortodoksit uskovaiset tahdomme 
pitää kalliin ja rikkaan uskonnol-
liskulttuurisen perinteemme elävänä 
keskuudessamme. Me tahdomme 
siirtää sen myös tuleville suku-
polville.

Juhlavuoden monipuolinen ohjel-
ma tarjoaa mahdollisuuden itsetun-
tomme ja uskomme vahvistumiselle. 
Se antaa mahdollisuuden osallistua 
aktiivisesti kirkkomme ja kult-
tuurimme elämään. Sen kautta ja 
välityksellä voimme saada vahvis-
tusta uskoomme, se auttaa meitä 
ymmärtämään mitä on elämä orto-
doksina ja karjalaisena.

isä eLiAs

Iisalmen tiistaiseura
ti 20.2. klo 13 vuosikokous kirkon alasalissa, su 4.3. liturgian jälkeen 
kirkkokahvit alasalissa, ti 6.3. klo 13 Evakkokeskuksessa, ti 20.3. klo 
13 Evakkokeskuksessa, su 1.4. liturgian jälkeen paastoateria Evak-
kokeskuksessa

Lapinlahden tiistaiseura
su 11.2.  klo 14 kiitosrukoushetki ja tiistaiseuran vuosikokous Kyyrö-
sellä Heiskalansaaressa, ti 13.2. klo 16.30 alkaen virpomavitsatalkoot 
alasalissa, ma 19.2.  klo 16.30 alkaen virpomavitsatalkoot alasalissa, ti 
27.2. klo 17 virpomavitsatalkoot ja klo 18 tiistaiseura alasalissa, ti 6.3. 
klo 16.30 alkaen virpomavitsatalkoot alasalissa, ti 13.3.klo 17 alkaen 
virpomavitsatalkoot ja klo 18 tiistaiseura alasalissa, ti 20.3. klo 16.30 
alkaen virpomavitsatalkoot alasalissa, su 1.4. klo 15 rukoushetki, kahvi 
ja virpojaiset palvelutalo Eevalassa.
Muutoksista ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä

Kauppilanmäen   tiistaiseura
to 1.3. klo 18 vuosikokous Terttu Sottisella , Sotilaskatu 16 B

Sonkajärven  tiistaiseura
ti  27.2. klo 18 vuosikokous Eila Komulaisella, ti 20.3. klo 18 Kirsti 
Röpelisellä

Vieremän  tiistaiseura
ke 14.3. klo 18.30  Lassi Honkajärven ja Seija Volotisen kodissa

Hirvijärven-Sukevan tiistaiseura
ke 14.2. klo 18 Pirjo ja Veikko Torvisella

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan
lasten ja nuorten palsta

Hyvää talven jatkoa ja kevään odotusta!  
Seurakunnassamme tapahtuu:
Nuorten illat: 3.2.07, 3.3.07, 24.3.07
Kuutosten sählyturnaus Jyväskylä 24.2.07
Nuorten viikonloppu 30.3 - 1.4.07
Lastenkerhot Iisalmi/Lapinlahti alkavat helmikuun aikana
Lasten virpovitsatalkoot 31.3.07 kirkon alasali Iisalmi
Lasten kirkkopyhä ( liturgia ) 1.4.07 
Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoja niin ota yhteyttä: 
markku.vornanen@ort.fi, iisalmi@ort.fi
srk puh. (017) 816 441
Markku Vornanen puh. 050 343 9349

Valamo
Aika: 29.6.-1.7.
Matkareitti: Helsinki-Niirala-Sortavala
Hinta: alk. 290 eur
Sis:bussikuljetus, laivamatkat, viisumi, ruokailut, ma-
joitus, opastus. Ilm: viimeistään 13.6.2007

Valamo
Aika: 20.-22.7.
Matkareitti: Jyväskylä-Kuopio-Niirala-Sortavala, Hinta: 
alk. 290 eur
Sis: bussikuljetus. laivamatkat, viisumi, ruokailut, ma-
joitus, opastus Ilm: viimeistään 1.7.2007

Valamo
Aika: 10.-12.8.
Matkareitti: Iisalmi-Kuopio-Niirala-Sortavala
Hinta: alk. 290 eur
Sis: bussikuljetus, laivamatkat,viisumi
Ruokailut, majoitus, opastus
Ilm: viimeistään 25.7.2007

Israel
Aika: 16.-23.4.
Matkareitti: Helsinki-Jerusalem-Tiberias
Hinta: 1.200 eur (hintaan vaikuttaa lähtijöiden määrä)
Sis: lennot, bussikuljetukset, hotellimajoitus, puolihoito, 
opastukset, retket 
Ilm: heti tai viim. 15.2.2007

Solovetsk
Aika: 23.-25.7.
Matkareitti: Kuopio-Kajaani-Kostamus-Kem
Hinta: alk. 299 eur
Sis: bussikuljetus, laivamatkat, majoitus, viisumi, 
ruokailut, opastus, Ilm: viimeistään 1.7.

Tulossa: Syyskuu: Kreikka, Ateena ja ympäristö                 

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET
puh  017-816441
iisalmi@ort.fi
vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto Artos
katso tarkemmin www.ort.fi/iisalmi

KULTTUURI- JA
PYHIINVAELLUSMATKAT

Kevätmatka
ISRAEL

aika: 16.-23.4.2007
Ilmoittaudu: heti

hinta: 1 200 euroa
Matkatoimisto Artos: 

(017) 816 441

TALKOOT
TIEDOSSA

13.2., 27.2. ja 13.3. 
klo 13

alkaen virpovitsojen 
tekotalkoot

Evakkokeskuksessa.
Tervetuloa!
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Jyväskylän seurakunta JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. (014) 332 92 00
Sähköposti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma-pe klo 9-12

Opetus perheiden tukena

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO, Rajakatu 39, Jyväskylä 

Jumalanpalveluksien viikottaiset lisäykset ja muutokset voi katsoa netistä 
osoitteesta www.ort.fi. 
Säännölliset palvelukset: Keskiviikkoisin ehtoopalvelus klo 17.30, 
suuren paaston aikana IX hetki ja paastoliturgia. Lauantaisin vigilia klo 
18, sunnuntaisin liturgia klo 10. Palvelukset muina aikoina ja juhlina: Su 
18.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus ja anteeksianto, toimittaa 
piispa Arseni ja papisto (radiointi). Ma 19.2. klo 18 katumuskanoni, 
toimittaa piispa Arseni ja papisto. Ti 20.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 
21.2. klo 18 katumuskanoni. To 22.2. klo 18 katumuskanoni. Pe 23.2. 
klo 18 paastoliturgia (EPL). La 24.3. klo 9 aamupalvelus, akatistos 
ja liturgia, klo 18 juhlavigilia, toimittaa arkkipiispa Leo ja papisto 
(Jumalansynnyttäjän ilmestys). La 31.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
(Lasaruksen lauantai). Ma 2.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 paastoliturgia. 
Ti 3.4. klo 9 aamupalvelus, klo 17.30 yleinen katumuksen sakramentti 
ja paastoliturgia. Ke 4.4. klo 9 aamupalvelus ja yleinen sairaanvoitelu, 
klo 18 paastoliturgia. To 5.4. klo 9 aamupalvelus, klo 17 ehtoopalvelus 
ja ehtoollisen asettamisen liturgia.

Karstulan tsasouna
Su 25.2. klo 10 liturgia, toimittaa kirkkoherra Matti Wallgrén. Ke 14.3. 
klo 18 paastoliturgia.

Saarijärven tsasouna
Ke 21.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia.

Suolahden tsasouna
Pe 2.3. klo 18 paastoliturgia. Pe 6.4. klo 13 suuri ehtoopalvelus (Kris-
tuksen hautaaminen). 

Viitasaaren tsasouna
To 22.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia (EPL). 
Su 1.4. klo 10 juhlaliturgia ja virpomavitsojen siunaus.

Äänekosken tsasouna
Su 18.2. klo 10 liturgia (sovintosunnuntai), toimittaa piispa Arseni. Ti 
20.2. klo 18 katumuskanoni ja Ääneseudun tiistaiseuran vuosikokous. 
Pe 23.3. klo 18 paastoliturgia.

Lievestuoreen rukoushuone
La 24.2. klo 9 liturgia. Pe 30.3. klo 18 paastoliturgia. Ke 9.5. klo 9 
vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka, diakoniatoimikunnan matka 
tsasounaan.

Muualla seurakunnan alueella: Pe 9.3. klo 18 paastoliturgia Haa-
pamäellä Laina Halvarin kodissa, Pyörötie 1. Ma 2.4. klo 18 paastoli-
turgia Kyyjärvellä Veera Aurolahden kodissa, Tuliharjuntie 42. Ke 4.4. 
klo 18 paastoliturgia Pihtiputaalla Valorinteen kerhohuoneessa.

La 24.3. klo 16 Ikoninäyttelyn avajaiset Keski-
Suomen museossa. Aiheena on Pääsiäisen ikonit 
(Kärsimyksen ja ylösnousemuksen ikonit). Näytte-
lyn avaa arkkipiispa Leo, isä Arto toimittaa rukous-
hetken yhdessä kuoron kanssa.

Seurakuntamme uskonnon-
opetukseen on tulossa muu-
toksia. Pitkäaikainen uskon-

nonopettaja, seurakuntalehtori Mar-
jatta Eronen-Huhtala on jäämässä 
eläkkeelle 31.7. uskonnonopettajan 
tehtävistä.

Hän on tehnyt uraa uurtavaa 
työtä uskonnonopetuksen suhteen 
seurakunnassamme. Sukupolvi on 
vaihtunut Marjatan opettaessa us-
kontoa seurakuntamme nykyisille 
perheille ja heidän lapsilleen.

Suuri ja lämmin kiitos Marjatalle 
uskonnonopetuksesta jo tässä vai-
heessa kevätlukukautta!

Nykyisessä tilanteessa, jonka 
Marjatta on hoitanut, uskonnon-
opetuksen eteen tehty työ ei saa 
valua hukkaan. Jyväskylän kaupun-
gin alueella on opetustoimikunnan 
laskelmien mukaan noin 30 opetus-
tuntia, jotka kaupunki on maksanut. 
Tästä on pidettävä kiinni.

Tuo tuntimäärä uskonnon-
opetuksessa ei ole itsestäänselvyys. 
Kaupungilla ja kunnilla on suuri 

kiusaus supistaa ortodoksisen us-
konnon tuntimääriä yhdistämällä 
kouluja ja uskonnonopetusryhmiä 
taloudellisten paineiden alaisena.

Näin ei tulisi kuitenkaan tehdä, 
vaan pitää ajatella asioita syvem-
mältä. Uskonnonopetus omalta 
osaltaan tukee perheitä ja nuorten 
oppilaiden oikeata arvomaailmaa.

Tuo uskonnonopetuksen tun-
timäärä ei saa olla vain ja ainoas-
taan uskonnonopettajan tehtävä, 
vaan ortodoksisten vanhempien 
on vaadittava uskonnonopetuksen 
toteutumista kouluissa. Eikä mihin 
hintaan tahansa.

Opettaja on tiukilla kiertäessään 
koululta toiselle eikä oppilaita tulisi 
yhdistää eri kouluilta samaan ryh-
mään. Yhteistyötä ja –ymmärrystä 
varmasti löytyy hyvien ratkaisujen 
löytämiseksi. Vanhemmat voivat 
olla tukena opettajalle järjestettäessä 
ortodoksista uskonnonopetusta.

Opetustoimikunnan tekemän 
selvityksen mukaan kouluun tulevia 
ortodoksisia oppilaita on syksyllä 

2007 kaikkiaan 25, joista suurin osaa 
menee Jyväskylän kaupungin alueen 
kouluihin.

Vaikka seurakunta ei ole ortodok-
sisen uskonnonopetuksen maksaja 
kaupungin alueen kouluissa, sillä on 
kuitenkin moraalinen vastuu hyvän 
ja tasokkaan uskonnonopetuksen 
järjestymiseksi.

Niinpä seurakunta on omalta 
osaltaan etsimässä uutta uskon-
nonopettajaa, jotta kaupungille on 
tarjota pätevä ja asiansa osaava 
ortodoksisen uskonnonopettaja.

Marjatta-opettajan jälkeen hyvin 
organisoitua työtä on hyvä jatkaa. 
Opetustoimikunta omalta osaltaan 
on luvannut toimia aktiivisesti asian 
suhteen. Toivomme, että tilanne ke-
hittyy myönteisesti tulevan kevään 
aikana.

Siunattua paastokevättä toivottaen

isä Arto Leskinen

kirkkoHerrA

Diakonia on ortodoksisen kirkon 
perustoimintaa. Tarkoitus ei ole, että 
vain jotkut kirkon jäsenistä ottavat 
diakonian tehtäväkseen. Elävän 
kirkon on kokonaisuudessaan oltava 
heikkoja palveleva yhteisö ja sen 
jokaisen jäsenen on pyrittävä jatku-
vaan palvelemiseen.

Jyväskylän ortodoksisen seu-
rakunnan diakoniatoimikunnan 
ohjesäännön mukaan toimikunnan 
tulee antaa henkistä, hengellistä ja 
aineellista tukea seurakuntalaisille 
sekä huolehtia seurakunnan lähet-
ystyöstä.

Toimikunnan tavoitteena on 
diakoniatyön kehittäminen koko 
seurakunnan alueella ja yhteistyön 
vahvistaminen oman seurakun-
nan sisällä ja Kuutosseurakuntien 
kanssa.

Painopistealueet ovat avustus- ja 
lähetystyö, lähimmäisapu, virkist-
ystoiminta ja koulutus. Avustus- 
ja lähetystyö suuntautuu omien 
seurakuntalaisten lisäksi alueen 
vähävaraisten tukemiseen ja kirk-
kokunnan ulkomaiseen avustustoi-
mintaan.

Vuonna 2007 diakoniatoimi osal-
listuu ensimmäisen kerran Jyväsky-
län seudun luterilaisten seurakuntien 
ja Katulähetyksen Jokapäiväinen 
Leipä –projektiin. Seurakunnan 
valtuusto on budjetissa varannut 
tätä varten määrärahan euro per 

seurakuntalainen.
Lisäksi osallistumme Kuutosten 

yhteiseen kummilapsityöhön tuke-
malla kahden kenialaisen orpotytön 
koulutusta ja OrtAidin kautta kirk-
kokunnan ulkomaiseen avustustoi-
mintaan. 

Lähimmäisapu on seurakun-
talaiselle yksilönä ja seurakunnalle 
yhteisönä suunnattua, diakonian 
keinoin tehtävää työtä.

Tähän liittyen toimikunta mm. 
organisoi ystävätoimintaa yli 80-
vuotiaille seurakuntalaisille. Uutena 
toimintamuotona pyrimme käyn-
nistämään miehille suunnattua ker-
hotoimintaa.

Lisäksi toimikunta osallistuu 
kirkkokahvitusten hoitoon, Lasaruk-
sen lauantain myyjäisiin ja järjestää 
pääsiäisyön ja uuden vuoden aaton 
tarjoilun. Seurakunnan antamaan 
taloudelliseen tukeen toimikunta 
osallistuu asiantuntijaelimenä.

Virkistystoiminta käsittää leirien, 
retkien ja muiden vastaavien tapah-
tumien järjestämistä.

Vuonna 2007 toimikunta tukee 
keskisuomalaista ortodoksisuutta 
järjestämällä praasniekkaretken 
Lievestuoreen pyhän Nikolaok-
sen tsasounaan 9.5. ja perheiden 
osallistumista PSHN:n leirille Pu-
roniemessä.

Muita virkistystoimintaan liit-
tyviä aktiviteetteja ovat mm. seur-

akunnan pyhiinvaellusmatka Uu-
teen-Valamoon, Kuutosten yhteinen 
Kultaisen Iän leiri Uudessa-Va-
lamossa ja osallistuminen miesten 
ekumeeniseen päivään Peurungassa. 
Koulutuksen tavoitteena on kehit-
tää toimikunnan jäsenten taitoja 
tehtäviensä hoidossa ja syventää 
heidän tietojaan ja ymmärrystään 
ortodoksissa hengessä.

Toimikunta osallistuu ahker-
asti jumalanpalveluksiin, oman 
seurakunnan ja sen eri toimikuntien 
järjestämiin koulutuksiin ja luento-
sarjoihin sekä Valamon kansano-
piston järjestämiin diakoniatyön 
koulutuksiin.

Lisäksi osallistumme kiertokou-
luun ja Kuutosten yhteisiin diakoni-
atyön koulutuksiin.

Toiminnasta tiedotetaan kirkon 
ja tsasounien ilmoitustauluilla, 
seurakunnan internetsivuilla sekä 
Soleassa.

Jos olet kiinnostunut diakonia-
työstä, ota rohkeasti yhteys kirk-
koherraan tai muihin toimikunnan 
jäseniin. Yhteystiedot löytyvät 
seurakuntakeskuksen ilmoitustau-
lulta. Tehtäviä riittää kaikille. Ys-
täväpalvelu odottaa sekä auttajia 
että tietoja yli 80-vuotiaista avun-
tarvitsijoista.  

                           
seppo sALmi

diAkoniAtoimikunnAn siHteeri

Kohti palvelevaa yhteisöä

Perinteinen käsinmaalattujen
ja eri menetelmin koristeltujen 
pääsiäismunien myyntinäyttely

31.3.-7.4.2007

Näyttely on esillä joka päivä klo 10-14 
seurakunnan juhlasalissa

osoitteessa Rajakatu 39, Jyväskylä.  

Myyntipöytiin liittyvät tiedustelut
nuorisotoimistoon Pirjolle.

Pirjo Härkönen GSM 0500 991621
tai sähköposti: pirjo.harkonen@ort.fi

Tervetuloa!

NUORISOTOIMISTO
TIEDOTTAA

Kerhotoiminta kevätkaudella:
Maanantaisin Nuorten ilta klo 18-
19.30 (joka toinen maanantai)
Keskiviikkoisin 3-6-vuotiaiden 
kerho klo 18-19.15
Torstaisin 3-6-vuotiaiden kerho 
klo 10-12 ja varhaisnuorten kerho 
klo 18-19.15 
Sunnuntaikerho joka toinen sun-
nuntai liturgian aikana klo 10 al-
kaen

Kuutosseurakuntien perinteinen 
SÄHLYTURNAUS
Jyväskylässä lauantaina 24.2. 
Huhtaharjun koululla. 
Sarjat: alle 10-vuotiaat, 10-14-vuo-
tiaat ja yli 15-vuotiaat. 
Ilmoittautumiset joukkueisiin mah-
dollisimman pian, viim. 16.2.men-
nessä, nuorisotoimistoon Pirjolle.

Kesän lasten ja nuorten leirit
toteutetaan yhteistyössä kuutosseu-
rakuntien kanssa, ja ne järjestetään 
Pyhäkankaalla seuraavasti:
I kristinoppileiri 8.-16.6.2007,
II kristinoppileiri 13.-21.7.2007
III kristinoppileiri 27.7.-4.8.2007,
Lasten leiri 18.-21.6.2007 ja
Varhaisnuorten leiri 26.-29.6.2007

Sinä leiriohjaajan tehtävistä kiin-
nostunut, yli 15-vuotias nuori!  
Ota yhteys nuorisotoimistoon, ja 
kysy tarkemmin mm. leiriohjaa-
jakoulutuksesta sekä ohjaajaksi 
hakeutumisesta.

Muita kevään tapahtumia
Laskiaissunnuntain tapahtuma 18.2. 
kirkolla
Sählyturnaus 24.2. Jyväskylässä 
ONL:n leiriohjaajakoulutus 23.-
25.3. Puroniemessä 
Lasaruksen lauantaina toimintapäivä 

31.3. seurakuntakeskuksessa
Palmusunnuntaina 1.4. virpojaiset 
ennen liturgiaa kirkolla
Lasten pääsiäinen toisena pääsiäis-
päivänä 9.4. kirkolla
ONL:n vuosijuhlat 20.-22.4. Kuo-
piossa
Kuutosseurakuntien yhteinen kon-
serttiretki Pieksämäelle myöhemmin 
keväällä, tarkka ajankohta avoinna

Lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvissä 
asioissa yhteydenotot ja lisätiedus-
telut nuorisotoimistoon : Pirjo Här-
könen, nuorisotoimenohjaaja
Puh. (014) 332 9230
GSM 0500 991 621,
pirjo.harkonen@ort.fi
Tapahtumista ja muusta toiminnasta 
tiedotetaan myös osoitteessa www.
ort.fi, josta löytyvät sekä seura-
kunnan että nuorisotoimiston omat 
sivut.
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Kuopion seurakunta

Vuoden alku

KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN
MATKA KONEVITSAN LUOSTARIIN 

24.-26.6.2007
ALUSTAVA OHJELMA

Sunnuntai 24.6.
klo 5.00 Lähtö Keiteleeltä
klo 5.20 Lähtö Pielavedeltä
klo 6.40 Lähtö Kuopiosta
Illaksi Konevitsan luostariin
Illallinen Konevitsan luostarissa

Maanantai 25.6.
Osallistuminen pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen päivän jumalanpalveluksiin
Lounas
Opastettu kierros luostarissa.
Illallinen

Tiistai 26.6.
Aamupala
n. klo 8 Lähtö Konevitsan luostarista paluumatkalle

Ilmoittautumiset ja tiedustelut kirkkoherranvirasto, p. (017) 288 2300 ma-pe 
klo 9-12. Ilmoittautuminen 15.5. mennessä. Matkan hinta 230 euroa (oma 
viisumi -40 euroa) sisältäen viisuminhankinnan, matkat, majoitukset ja ohjel-
maan merkityt ruokailut.

Matkalle tarvitaan passi, joka on voimassa vähintään 6 kk matkan päät-
tymispäivästä ja todistus voimassa olevasta matkavakuutuksesta viisumia 
varten.

LAPSET JA NUORET
Laskiaissunnuntaina 18.2 vietetään
Maaningalla koko perheen laskiaista
Klo 10 kokoonnumme liturgiaan, jonka jälkeen luvassa laskiaisherkkuja sekä 
mukavaa puuhaa koko perheelle, Tervetuloa joukolla mukaan!

Nyt on hyvä syy sählätä!
Kuutosseurakuntien perinteinen sählyturnaus turnataan Jyväskylässä 24.2 
ja mukaan tarvitaan paljon innokkaita pelaajia sarjoihin: alle 10-vuotiaat, 10-
14-vuotiaat ja yli 15-vuotiaat. Jos pelaaminen pyörryttää, tulle kannatus- ja 
huoltojoukkoihin! Seurakunta tarjoaa kuljetuksen sinne ja takaisin.

Lasten pääsiäistä
vietetään Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa. Juhlaliturgia on tarkoitettu 
erityisesti lapsiperheille. Liturgian jälkeen nuorisotyötoimikunta tarjoaa kirkko-
kahvit seurakuntasalissa.

Huomio viime kesän kriparilaiset ja vähän vanhemmatkin!
Joko iski ikävä Pyhikselle? 
Tule kouluttautumaan ohjaajaksi ensi kesän leireille ja tapaamaan muita 
ortodoksinuoria ONL:n järjestämälle Leirinohjaajien peruskurssille 23.-25.3. 
Seurakunta osallistuu kustannuksiin. Lisätiedot sekä ilmoittautuminen suoraan 
Ortodoksisten nuorten liittoon: (013) 127 585 / onl@ort.fi

Pyhäkänkaan Leirielämää kesällä 2007
1 - kripari 8. - 16.6.
Lastenleiri 18. - 21.6
Varhaisnuortenleiri 26. - 29.6
2 -kripari 13.-21.7.
3 – kripari 27.7 - 4.8 
Ilmoittautumiset Lapsi- ja nuorisotyötoimistolle (017) 2882 303 / 050 4394556

Saimme vihdoin talvenkin 
ja nyt olemme sitten 
kipristelleet pakkasissa kuten 

kunnon talveen kuuluukin.
Valon lisääntyminen ilahduttaa. 

Tuntuu kun jaksaisi paremmin kaik-
kea mitä tekemään joutuu. Ajatuk-
setkin kulkevat ketterämmin.

Vuoden alku toi meille nyt uudet 
pykälät ihan oikeasti käytettäviksi. 
Seurakuntalaisten tasolla se ei kovin 
paljon tunnu mutta hallinnossa 
sitäkin enemmän.

Moni jo totuttu aikataulu meni 
uusiksi ja moni opittu käytäntö 
uudelleen opeteltavaksi. Meillähän 

on edessämme uusien kirkollis-
kokousedustajien valinta heti vuo-
den alussa. Se vaatii hallinnolta 
pohdintoja ja päätöksiä Hallinnon 
kokoukset on saatava koolle nyt 
uusien aikataulujen mukaan.

Palkkausjärjestelmäkin on muut-
tunut vuoden alusta ja uusi työehto-
sopimus on solmittu. Sekin tuo omat 
kuvionsa työntekijätasolla ja hal-
linnossa myös. Seurakuntaan tulee 
kehityskeskustelut, joita käydään 
pitkin kevättä.

Pian alkaa myös suuri paasto, 
kevään pitkä kilvoittelu kohti su-
urinta juhlaamme pääsiäistä. Se 

vaatii meiltä oman itsemme po-
hdintaa, kärsivällisyyttä lähim-
mäistemme kanssa ja keskittymistä 
rukoukseen. 

Paastoonhan kuuluu hakeutu-
minen katumuksen sakramenttiin. Se 
taas vaatii meitä pohtimaan kuinka 
olemme jaksaneet vaeltaa jumalan 
edessä lähimmäistemme parissa 
tässä ajassa. Itsensä tutkiskelu ja 
lankeemustensa pohdiskelu saavat 
meidät kohtaamaan itsessämme 
niitä elämälle tärkeitä asioita, joita 
katumuksen kautta voimme Jum-
alalle purkaa.

Kevät on seurakunnassa myös 

monien erilaisten asioiden, tapah-
tumien ja juhlienkin aikaa. Toivon, 
että mahdollisimman moni meistä 
olisi mukana silloin kun seurakun-
tamme alueella jotain merkittävää 
tapahtuu.

Pyhäkkötoimikunnat jatkavat al-
oittamaansa työtä oman temppelinsä 
ympärillä, omien ihmisten parissa 
pohtien kuinka voitaisiin aktiivi-
suutta lisätä ihmisten saamiseksi 
seurakunnan toimintojen piiriin.

Kuopion kaupungissa aloitti vuo-
den alussa miesten piiri. Sille toivon 
kaikkea hyvää alkutaipaleelleen. 
Tällaista toimintamuotoa olemme 

seurakuntamme alueelle toivoneet. 
Mallia voi tästä ottaa muuallekin 
jos vaan innostunutta miesten jouk-
koa löytyy. Tekemisen puutettahan 
ei varmasti ole kun vaan pohditaan 
mitä kaikkea voimmekaan saada 
aikaan yhdessä toimien.

Valoisaa kevättä teille kaikille. 
Toivon, että tapaamme usein ja 
monien eri asioiden parissa toisia-
mme kevään aikana.

isä mikko

Kun Kuopion kaupunki järjestää 
erilaisia tapahtumia, yrittää se aina 
muistaa myös venäläisiä maahan-
muuttajia.

Esimerkiksi kansanopisto järjesti 
tapahtuman ”Venäjä koko per-
heelle”. Monikulttuurikeskus Kom-
passissa ja Suomi-Venäjä -seurassa 
venäläiset ovat aina tervetulleita 
osallistumaan kaikkiin tilaisuuksiin 
ja yhteisiin asioihin. Kuopion orto-
doksinen kirkko ja seurakuntasali 
ovat myös aina avoinna venäläisille 
asukkaille.

Valamon luostarin seminaarissa 
” Oma kirkko ” asiantuntijat pain-
ottivat, että Suomen ortodoksinen 
kirkko on juonne Venäjän kirkon 
historiassa.

Kuten Suomessa hyvin tiedetään, 
Venäjän ortodoksinen kirkko juontaa 
juurensa Bysanttilaisesta kirkosta. 
Näin voi sanoa, että venäläinen 

Kamarikuoro Krysostomos on 
korkeatasoinen ortodoksinen 
sekakuoro, joka tarjoaa lau-
lajilleen monenlaisia mahdol-
lisuuksia, haasteita ja elämyksiä 
kirkkomusiikin parissa.

Se tekee joka vuosi mielen-
kiintoisia projekteja ja kon-
sertoi eri puolella Suomea, 
sekä lähitulevaisuudessa myös 
ulkomailla.

Krysostomoksen toiminta on 
projektiluontoista, minkä takia 
harjoitukset ja konsertit tapah-
tuvat viikonloppuisin. Vuoden 
aikana Krysostomos kokoontuu 
viidestä kuuteen kertaa.

Projektiluontoisuuden takia 
Krysostomokseen voi hakea 
mistä päin Suomea vain. Useim-
mat harjoitusperiodit järjest-
etään kuitenkin Keski-Suomen 

alueella. Kuoron periaate on, 
ettei laulajille koidu kuluja 
matkustuksesta.

Tämän vuoksi kuoro kustan-
taa matkat harjoituksista kotiin 
ja takaisin.

Tällä hetkellä Kamarikuoro 
Krysostomos hakee riveihin-
sä tenoreita ja sopraanoita. 
Edellytämme hakijoilta hyvää 
lauluääntä, nuotinluku- sekä 
säveltapailutaitoa.

Aiemmista kuoro-, laulu- ja 
musiikkiopinnoista on hyötyä. 
Mikäli olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä kuoron taiteelliseen 
johtajaan Mikko Sidoroffiin

Kamarikuoro Krysostomos
Mikko Sidoroff
p. 050 346 1378
msidoroff@gmail.com

Kieli, kulttuuri ja Kalinka-kuoro

nAtALiA korte

Kamarikuoro Krysostomos äänittämässä Mikko 
Sidoroffin säveltämää Panihidaa Uuden Valamon 
luostarissa 7.10.2006. Kuva: Mika Koivusalo.

Kamarikuoro Krysostomos
etsii tenoreita ja sopraanoita

Kalinka-kuoro esiintyi Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa. 
Kuoroa johtaa Svetlana Minina.

hengellinen kulttuuri tulee suoraan 
muuttumattomana Konstantinopo-
lista, mutta matkan varrella on saatu 
aina oman kansan piirteitä.

Venäjän kulttuurista on mahdo-
tonta puhua muistamatta lukuisia 
luostareita, joissa tätä kulttuuria 
yritettiin säilyttää enemmän tai 
vähemmän menestyksekkäästi ja itse 
Venäjän maata kutsuttiin Pyhäksi 
Venäjäksi.

Viime syksynä Helsingissä oll-
eessa” Athos -luostarielämä Pyhällä 
Vuorella” -näyttelyssä myös tuli 
esille, mistä ja miten ortodoksinen 
hengellinen kulttuuri on saavut-
tanut Kreikan, Venäjän, Karjalan ja 
Suomen sekä muut maailman maat.

Me venäläiset olemme aina ilon-
mielin valmiit esittelemään oman 
kirkkomme kulttuuria, joka noin 
80 vuotta oli kielletty maassamme, 
mutta näkymättömästi kulki mu-

kana jokaisessa perheessä. Usein 
tiedostamattomana ennen kuin se 
alkoi kirkastua mielissä.

Oma kulttuuri ja kieli ovat  tärkeät 
ihmiselle, jonka elinympäristö on 
muuttunut. On välttämätöntä säilyt-
tää siihen yhteys. 

28.1. esiintyi Kuopion ortodok-
sisessa seurakuntasalissa ”Kalinka” 
kuoro, jonka johtaja Svetlana Minina 
haluaa nimenomaan yhdistää ja säi-
lyttää kulttuurin sekä kielen ja tuoda 
oman kansan kauneimman puolen 
esille taiteellisessa harrastuksessa.

Svetlana Minina on suorittanut 
Raution musiikkiopiston Petros-
koissa. ”Kalinka”-kuoro perustettiin 
vuonna 2005 Kristuksen ylösnouse-
muksen ikonin vieressä Venäjän 
kielen toimikunnan ja Venäjän Klu-
bin yhteistyön tuloksena. Kuorossa 
laulaa noin 15 harrastajaa. He ovat 
venäläisiä maahanmuuttajia ja suom-
alaisia venäjän kielen ja musiikin 
ystäviä. Kuoro esiintyy mielellään 
erilaisissa tilaisuuksissa.

Tulevaisuudessa Svetlanalla on 
laajat suunnitelmat. Parhaillaan 
hän opiskelee Suomessa musiikkit-
erapiaa. Toivomme kaikille kuoron 
jäsenille menestystä ja monia armor-
ikkaita vuosia ”Kalinka” kuorolle.

Kiitämme seurakuntalaisia ja 
muita rakkaita ystäviä, jotka auttavat 
meitä kaikissa hyvissä asioissa.
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JUMALANPALVELUKSET

Kuopio ortodoksisen seurakun-
nan yhteystiedot:
Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuo-
pio.
Virasto: p. 017-2882 300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville sat-
tuvina 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.
Vahtimestarin sijainen (Kuopio) 
Eero Hyvärinen p. 0400-625 760 
(ti-su). 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
numerosta 017-2882 300 Kuo-
pion, Lieksan, Mikkelin, Rau-
talammin ja entisen Pielaveden 
ortodoksisten seurakuntien sekä 
Valamon ja Lintulan luostariseur-
akuntien osalta.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 017-
2882 303 ja 050-439 4556, sähkö-
posti: kuopio.kerhot@ort.fi. 
Seurakunnan kirjasto: Snell-
maninkatu 8, avoinna maanantai-
sin klo 16-17 (huom. uusi aukio-
loaika), käynti alaovesta.

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

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin 
klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia. Suuren 
paaston aikana toimitetaan sunnuntaisin Basileios Su-
uren liturgia. Helmikuu: 18.2. klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus.19.2. klo 18 katumuskanoni, KP arkkipi-
ispa Leo. 20.2. klo 17 katumuskanoni, KP arkkipiispa 
Leo, laulaa Veljeskuoro. 21.2. klo 17 katumuskanoni, 
KS Joensuun piispa Arseni. 22.2. klo 18 katumus-
kanoni. 24.2. klo 10 liturgia, PSHV:n Karjalan Hiip-
pakunnan tiistaiseurapäivä, KP arkkipiispa Leo. 25.2. 
klo 10 liturgia, radiointi, laulaa Veljeskuoro. 28.2. klo 
17 paastoliturgia, osittain slaavinkielinen. Maaliskuu: 
1.3. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus. 2.3. klo 18 paas-
toliturgia. 4.3. klo 10 liturgia ja kirkon kiertokoulu. 7.3. 
klo 17 paastoliturgia. 9.3. klo 18 paastoliturgia. 14.3. klo 
17 paastoliturgia.15.3. klo 17 Jeesuksen rukouspalve-
lus.17.3. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 21.3. klo 17 
katumuskanoni. 22.3. klo 18 paastoliturgia. 23.3. klo18 
akatistos. 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys, 
KP arkkipiispa Leo, äitien palkitseminen.
28.3. klo 17 paastoliturgia, osittain slaavinkielinen. 
31.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus.
Huhtikuu: 1.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio:
Maanantaisin klo 8.45 kirkollishallituksen työviikon 
alkajaisrukoushetki, kaikki tervetulleita.
Helmikuu: 23.2. klo 17 paastoliturgia. Maaliskuu: 16.3. 
klo 17 paastoliturgia. 30.3. klo 17 paastoliturgia. Paa-
stoliturgioiden yhteydessä mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin klo 15 alkaen, isä Leo Tuutti.

Kuopion tiistaiseura:
Srk-salilla: 20.2. klo 14 vuosikokous, 6.3. klo 8 piirak-
katalkoot, 20.3. klo 14 vieraana Jarmo Huttu, 24.-25.3. 
Valamo/Lintula pyhiinvaellusmatka, 31.3. klo 11 
myyjäiset.

Läntinen alue
Siilinjärven kirkko:
Helmikuu: 18.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalve-
lus. 21.2. klo 18 katumuskanoni. Maaliskuu:
2.3. klo 17 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin, isä 
Timo Honkaselkä; klo 18 paastoliturgia.
10.3. klo 18 vigilia.11.3. klo 10 liturgia BSL.16.3. klo 
18 paastoliturgia. 31.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
siunaus. Huhtikuu: 1.4. klo 10 liturgia, palmusun-
nuntai.

Maaningan kirkko
Helmikuu: 18.2. klo 10 liturgia+perhetapahtuma. 22.2. 
klo 18 katumuskanoni. 27.2. klo 18 ehtoopalvelus. Maa-
liskuu: 4.3. klo 10 liturgia BSL. 14.3. klo 17 mahdol-
lisuus katumuksen sakramenttiin, isä Timo Honkaselkä; 
klo 18 paastoliturgia. 23.3. klo 18 akatistos. 28.3. klo 
18 paastoliturgia.

Pielaveden kirkko
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, ehtoopalvelus on tiista-
iseurapaikassa) Helmikuu: 19.2. klo 18 katumuskanoni. 
23.2. klo 18 paastoliturgia. 25.2. klo 10 liturgia BSL. 
Maaliskuu: 7.3. klo 17 mahdollisuus katumuksen sakra-
menttiin, isä Timo Honkaselkä; klo 18 paastoliturgia. 

31.3. klo 16 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin, 
isä Leo Tuutti;  klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus.
Huhtikuu: 1.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai.

Keiteleen kirkko
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, ehtoopalvelus on 
tiistaiseurapaikassa) Helmikuu: 20.2. klo 18 katumus-
kanoni. 28.2. klo 18 paastoliturgia. Maaliskuu: 24.3. klo 
18 vigilia. 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys. 
30.3. klo 17 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin, 
isä Timo Honkaselkä; klo 18 paastoliturgia.

Muuta: Virpovitsatalkoot Siilinjärven seurakuntasalilla 
ti 27.3. alkaen klo 17.  

Pääsiäisyön ateria:
Pielavesi: Ilmoittautuminen tapahtuu lunastamalla 
ruokalippu ennakkoon. Lippuja saatavilla jumalan-
palvelusten yhteydessä vahtimestarilta ja isännöitsijältä, 
Anna-Liisa (040 592 9396) ja Erkki (0400 555 054) 
Hassiselta tai Pielaveden Pitopalvelusta, Marja-Leena 
Taskiselta (040 765 0393).  

Tiistaiseurat:
Siilinjärvi: joka toinen tiistai srk-salilla 20.2., 6.3., 20.3. 
klo 13. Kehvo-Väänälänranta-Hamula: Siilinjärven 
srk-salilla 27.2. ja 27.3. klo 13. Pielavesi: joka toinen 
tiistai 20.2., 6.3., 20.3. klo 18. 
Keitele: Ekumeeninen tilaisuus 16.3. klo 12. Maanin-
gan kirkonkylä: 27.2. klo 18.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko:
Helmikuu: 18.2. klo 17 sovintosunnuntain ehtoopalve-
lus. 23.2. klo 17 paastoliturgia. Maaliskuu:
7.3. klo 17 paastoliturgia. 13.3. klo 13 akatistos+ tiistai-
seura. 16.3. klo 17 paastoliturgia. 24.3. klo 17 vigilia. 
25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys. 27.3. klo 
13 akatistos+ tiistaiseura.

Tuusniemen kirkko:
Helmikuu: 19.2. klo 17 katumuskanoni. 25.2. klo 
10 liturgia. Maaliskuu: 8.3. klo 18 akatistos+ tiistai-
seura.11.3. klo 10 liturgia BSL. 22.3. klo 18 akatistos+ 
tiistaiseura. 30.3. klo 17 paastoliturgia.

Nilsiän kirkko:
Helmikuu: 18.2 klo 10 liturgia. 20.2. klo 17 katumus-
kanoni. 22.2 klo 13 tiistaiseura. 28.2 klo 17 paastoli-
turgia. Maaliskuu: 8.3 klo 13 akatistos+ tiistaiseura. 9.3 
klo 17 paastoliturgia.18.3 klo 10 liturgia BSL. 29.3 klo 
13 akatistos+ tiistaiseura.

Muuruveden tsasouna:
Helmikuu: 22.2 klo 17 katumuskanoni. Maaliskuu: 1.3 
klo 18 tiistaiseura. 4.3 klo 10 liturgia BSL.
15.3 klo 18 akatistos+ tiistaiseura. 21.3 klo 17 katumus-
kanoni. 29.3 klo 18 akatistos+tiistaiseura.
31.3 klo 17 vigilia, virpovitsojen siunaus. Huhtikuu: 
1.4 klo 10 liturgia, palmusunnuntai.

Luikonlahden tsasouna:
Helmikuu: 21.2 klo 17 katumuskanoni. Maaliskuu: 7.3 
klo 12 tiistaiseura.14.3 klo 14 paastoliturgia (HUOM! 
aika). 23.3 klo 17 akatistos.

Tiistaiseurat kokoontuvat kodeissa ja niiden yhteydessä 
toimitetaan jumalanpalveluksia tämän listan mukaan.

Kirkkokahvit Kuopion
seurakuntasalilla:
4.3. Konevitsan ystävät.11.3. Pui-
jonsarven tiistaiseura.18.3. Diako-
niatoimikunta. 25.3. Veljeskuoro. 
1.4. Kirkkokuoro.

Приход Куопио
по адресу Sepänkatu 7
70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на цер-
ковнославянском язы-
ке будет совершено в 
Свято-Никольском со-
боре Куопио, по адресу 
Sepänkatu 7:
в субботу 17.03.2007 г., 
в 10.00 часов  
в субботу 14.04.2007 г., 
в 10.00 часов
в субботу 12.05.2007 г., 
в 10.00 часов
                  
С 9.15 ч. Будет возмож-
ность исповедоваться.

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕ-
ОСВЯЩЕННЫХ ДА-
РОВ на финско-цер-
ковнославянском языке 
в Свято-Никольском 
соборе Куопио:
в среду 28.03.2007 г., в 
17.00 часов

ВЕЧЕРНАЯ на финско-
церковнославянском 
языке в Свято-Николь-
ском соборе Куопио:
в среду 25.04.2007 г., в 
18.00 часов 

в среду 30.05.2007 г., в 
18.00 часов

“Группа Мария”
Группа Мария придла-
шает вас, которые хоти-
те знать больше о нашей 
вере на наши встречи в 
нижнем зале по адресу 
Snellmaninkatu 8.
Предстаящие встречи: 
28.03.  в 18.30
в 18.30
30.05.  в 18.30 

Добро пожаловать 
все!
отец Андрей
Т е л  ( G S M ) 0 5 0 0 -
572526

PYHÄN
NIKOLAOKSEN
MIEHET

”Pyhän Nikolaoksen miehet” 
on Kuopion ortodoksisen py-
hän Nikolaoksen seurakunnan 
miesten toimintaa.

Kokoontumiset ovat noin jo-
ka toinen torstai sekä muut 
erikseen sovittavat päivät. 
Tarkempi aikataulu sovitaan 
tapaamisissa.

Sovitut kokoontumiset:
Helmikuu:
8.2. torstai klo 18.30 srk-sali. 
Aihe salaisuus.
15.2. torstai klo 18.30 neuvos-
tila (srk-talon alakerta). Aihe: 
Athosvuori.
Maaliskuu:
29.3. torstai klo 15 kirkko. 
Sii-voustalkoot.

Toimintamuotoja: 
Illanistujaiset
Alustukset
Keskustelut
Kahvit
Pyhiinvaellusmatkat
Tutustuminen kirkollisiin koh-
teisiin
Talkootoiminta (esim. kirkon 
siivous)

Yhteyshenkilö:
Anssi Savolainen
p. 040 7331566.

Perinteiset
Pääsiäismyyjäiset

Kuopion ortodoksisen srk:n 
seurakuntasalissa.

(Snellmaninkatu 8)

lauantaina
31.3.2007 

klo 11 alkaen 

Myytävänä perinteisiä pääsiäisleivonnaisia:
pashaa, kulitsaa, rahkapiirakoita, kakkuja, 

karjalanpiirakoita ym.
sekä  Virpovitsoja

Järjestää:
Lähetystoimikunta

Tiistaiseura 
Konevitsan Ystävät
ym. toimintapiirit 

Pääsiäismyyjäiset

Siilinjärven ortodoksisessa 
seurakuntasalissa

Lauantaina
31.3.2007

klo 10 alkaen 

Myytävänä piirakoita ja muita 
pääsiäisleivonnaisia

Järjestää:
Siilinjärven Tiistaiseura 
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Mikkelin seurakunta

isä JoHAnnes Hätinen

LeenA orro

Vieraassa maassa

MIKKELIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 050 593 1383
Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
puh. 050 565 9646
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0400 364 137
Virasto avoinna ke 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. (017) 288 2300, 
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Helmikuu
La 17.2. klo 18 Vigilia; su 18.2. klo 10 Liturgia; su 18.2. klo 15 Sovin-
tosunnuntain ehtoopalvelus; ma 19.2. klo 18 Katumuskanoni; ke 21.2. 
klo 18 Katumuskanoni; to 22.2. klo 18 Katumuskanoni; pe 23.2. klo 18 
Paastoliturgia.
Maaliskuu
Pe 2.3. klo 16.30 alkaen mahdollisuus osallistua katumuksen sakrament-
tiin; pe 2.3. klo 18 Paastoliturgia; la 3.3. klo 18 Vigilia; su 4.3. klo 10 
Liturgia, jonka jälkeen kiertokoulussa alustaa isä Martti Päivinen; pe 
9.3. klo 18 Paastoliturgia (slaavi); pe 16.3. klo 18 Paastoliturgia; to 22.3. 
klo 18 Suuri katumuskanoni; pe 23.3. klo 18 Paastoliturgia; ke 28.3. klo 
18 Paastoliturgia;  pe 30.3. klo 16.30 alkaen mahdollisuus osallistua 
katumuksen sakramenttiin; pe 30.3. klo Yleinen sairaanvoitelu; la 31.3. 
klo 18 Vigilia.
Huhtikuu
Su 1.4. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin; to 5.4. klo 18 
Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia; pe 6.4. klo 9 Aamupalvelus (12 
kärsimysevankeliumia); pe 6.4. klo 14 Kuninkaalliset hetket; pe 6.4. klo 
18 Ehtoopalvelus (hautakuvan esiin kanto); la 7.4. klo 9 Aamupalvelus 
(hautauspalvelus); la 7.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja 
liturgia; Herran pääsiäinen; ke 11.4. klo 9 Liturgia – koululaiset mu-
kaan!

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Helmikuu
Ti 20.2. klo 16.30 alkaen mahdollisuus osallistua katumuksen sakrament-
tiin; ti 20.2. klo 18 Katumuskanoni; ke 28.2. klo 18 Paastoliturgia.
Maaliskuu
La 10.3. klo 18 Vigilia, su 11.3. klo 10 Liturgia; la 24.3. klo 18 Vigilia; su 
25.3. klo 10 Liturgia; Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys.
Huhtikuu
Ma 2.4. klo 18 Paastoliturgia; la 7.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, aamu-
palvelus ja liturgia; Herran pääsiäinen; ke 12.4. klo 9 Liturgia – koulu-
laiset mukaan!

JUVA
Ev.- lut. srk-talon takkahuone: Ke 14.3. klo 18 Paastoliturgia; Ti 3.4. 
klo 18 Paastoliturgia

KANGASNIEMI
Ev.-lut srk-talon alasali; Su 25.2. klo 10 Liturgia; Ma 9.4. klo 10 Liturgia, 
lasten pääsiäinen

MÄNTYHARJU
Ev.- lut. srk-talon vanha puoli: Ke 21.3. klo 18 Paastoliturgia

SYSMÄ
OP:n kerhohuone: Su 18.3. klo 10 Liturgia

MIKKELIN TIISTAISEURA
srk-talossa: Ma 5.3. ja 2.4. klo 12

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
Ti 20.2. klo 13 Veijo Savinaisen kotona, Keijulantie 11, NAARAJÄRVI; 
ti 6.3. klo 13 kirkossa ja ti 20.3. klo 13 Kauko Savinaisen kotona, Kes-
kuskatu 28 A 9

Seurakunnat ovat ottaneet 
hoitaakseen osan uskonnon-
opetuksen kuluista, koska se 

katsotaan osaksi nuorisotyötä.
Opetus kuuluu kunnan velvol-

lisuuksiin silloin, kun kunnan a-
lueella on vähintään kolme orto-
doksista oppilasta. Asiasta on tullut 
iäisyyskysymys seurakuntien sekä 
syksyn budjettikokouksessa että 
kevään tilinpäätöskokouksessa. 
Monet seurakunnat käyttävät vuo-
sittain jopa 10 000 euroa opettajien 
matkakustannuksiin.

Monet kirkkoherrat ja luotta-
mushenkilöt pitävät matkakustan-
nuksiin käytettyä rahasummaa liian 
isona, koska uskonnonopetuksen 
järjestäminen ei kuuluu lakisää-
teisesti seurakunnan tehtäviin. Ti-
lanteeseen ei kuitenkaan saada 
ratkaisua yhdessä seurakunnassa, 
vaan tilannetta on selvitettävä sekä 
hiippakuntien että keskustason toi-
min ja päätöksenteossa. Erityisesti 
hiippakuntaneuvosto on sellainen 
elin, jossa voidaan tehdä yhteisiä 
ratkaisuja.

Nuorisotyö, johon katson uskon-

nonopetuksen kuuluvan, on kirkko-
kuntamme kulmakiviä. On mietit-
tävä tarkkaan, mitä tehdään.

Kirkon alkuajoista asti on tar-
vittu erilaisia kokouksia, jotka 
ovat ottaneet kantaa kirkon oppiin, 
harhaoppeihin, skismoihin ja mo-
niin muihin asioihin. Ensimmäisen 
vuosituhannen aikana pidettiin 
seitsemän yleistä kirkolliskokousta, 
joiden edustajina olivat papiston 
jäsenet. Suuressa ortodoksisessa 
maailmassa pappisvaltainen päätök-
sentekojärjestelmä on edelleenkin 
melko yleinen.

Suomen ortodoksinen kirkko on 
ottanut käyttöönsä hallintomallin, 
jossa on edustettuna suuri maal-
likkojen osuus. Voimme puhua kir-
kollisesta demokratiasta. Hiljattain 
hyväksytty kirkkolaki ja kirkkojär-
jestys ovat lisänneet edelleen maal-
likkojen osuutta päätöksenteossa.

On selvää, että vanhaa hallinto-
mallia oli aika uusia, nykyaikaistaa. 
Kirkkolain edelleen uusiminen 
ja kehittäminen on hidas proses-
si, koska päätöksenteko tapahtuu 
eduskunnassa. Sen sijaan uutta 

kirkkojärjestystä ja sen toimivuutta 
voidaan tarkastella vuosittain kirkol-
liskokouksessa. Kun uusi on uutta, 
ei vielä voi ottaa kantaa, miten uusi 
hallintomalli toimii. Toivottavasti 
hyvin.

Kirkon hallinto niin keskustasolla 
kuin seurakunnissakin ja nyt myös 
hiippakunnissa palvelevat kirkon pe-
rustehtävää: jumalanpalvelusten ja 
sakramenttien toimittamista. Seura-
kunnat, joiden alueet ovat laajoja, 
eivät ole missään hallintomallissa 
voittajia, sillä palvelusten määrää 
ei voida yhden papin ja kanttorin 
seurakunnissa lisätä.

Sen sijaan haja-asutusalueilla 
oma uskonnonopetus on vahva 
linkki seurakuntaan. Se antaa jat-
kuvuuden ja turvallisuudentunteen 
kuulumisesta omaan seurakun-
taan. Jos uskonnonopetusta ei anna 
ortodoksinen uskonnonopettaja, 
yhteys omaan seurakuntaan saattaa 
katketa. 

Siunattua Suuren paaston aikaa!

Opetus rakentaa yhteyttä

Tyttö kävi koulunsa kaukana toisessa maassa. 
Onnellisen sattuman kautta hänelle avautui 
jatko-opintopaikka Suomessa. Paikka oli 
kaupunki länsirannikolla. 

Oppilaitos tarjosi soluasunnon, jonka hän jakoi 
toisen samasta maasta tulleen kanssa. Opiskelu oli 
englanniksi.  Toveripiiri, suomalaiset ja ulkomaa-
laiset, puhui englantia. Suomen  oppiminen ei ollut 
tärkeiden asioiden listalla eikä englannin taitokaan 
ollut kovin hyvä.

Tutkinnon jälkeen tyttö sai koulutustaan vas-
taavan työn ensin pienemmässä kaupungissa ja 
sitten Helsingissä. Työkieli oli englanti, elämmehän  
globalisaation aikaa. 

Töissä olivat työkaverit, vapaa-aikana oma-
kielinen yhteisö, muutama suomalainen ys-
tävä.  Joitakin fraaseja ja irrallisia sanoja tarttui 
suomesta.

Aika kului, tyttö rupesi harkitsemaan palatako 
kotimaahan vai jäädä Suomeen. Hän osti pienen 
asunnon, sillä tänne jääminen tuntui yhä houkut-
televammalta. Tyttö kaipasi juurtumista, perheen 
perustamista ja lapsia. Suomalainen mies olisi 
ratkaisu kaikkeen tähän, ja hänen kanssaan voisi 
vihdoin oppia kielenkin.

Poikaystävä löytyi, kaikki tuntui  menevän 
suunnitelmien mukaan. Tosin töissä oli kiire ja 
päivät venyivät pitkiksi. Mutta kauan haaveiltu 
tulevaisuus aukeni edessä monen vuoden pon-

nistelujen ja koettelemusten jälkeen.
Kulunut sanonta toteaa, ettei elämä ole reilua. Ei 

se ollut; poikaystävä löysi uuden ihastuksen. Pari 
kuukautta tämän jälkeen todettiin tytöllä rintasyöpä. 
Leikkaus odottaa.

Nyt nousee esille kielikysymys kaikessa ka-
ruudessaan. Keskustelu lääkärin kanssa jäi hieman 
epämääräiseksi. Kuinka olo ennen ja jälkeen leik-
kauksen  sujuu, pystyykö sairaalan henkilökunta 
kommunikoimaan englanniksi tarpeeksi hyvin. 
Potilaan suomi ei riitä. 

Onneksi on muutama suomalainen ystävä, 
mutta esimerkki valottaa maahanmuuttajan asemaa 
laajemminkin. Uuteen maahan ei voi sopeutua 
todella jos ei osaa sen kieltä.

Jos tulija pysyttelee vain kieliheimolaistensa 
tai yhteistä  (useimmiten englanti) kieltä puhuvien 
joukossa, hän jää ilmakuplaan, riippuvaiseksi tästä 
yhteisöstä. Hän jää tyhjän päälle jos tämä ryhmä 
hajoaa.

Uuden kotimaan kielen oppiminen ei tarkoita 
äidinkielen hylkäämistä. Se on päinvastoin sekä 
arjen helpottamista että rikkaus, kyky päästä mu-
kaan uuteen yhteisöön. Kursseja on, mutta niiden 
lisäksi tarvitaan halua opiskella. Ei kannata jäädä 
kynnykselle, kun voi astua sisään. Silloin ei vaella 
enää vieraassa maassa.                                                                                           

Kirkkokuoron järjestämät
PÄÄSIÄISMYYJÄISET
JA ARPAJAISET
Lauantaina 31.3.2007 klo 12
Mikkelin ortodoksisessa srk.salissa
Myytävänä:
- pashaa
- piirakoita
- leivonnaisia
- virpovitsoja ym.
TERVETULOA!

SEURAKUNNAN KUOROJEN 
PAASTON SANOMAA
SÄVELIN
SÄVELHARTAUS
Lauantaina 31.3.2007 klo 16
Mikkelin ortodoksisessa kirkossa
TERVETULOA!

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ-
TOIMIKUNNAN KERÄYKSET
Vuoden 2006 aikana seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyötoimikunta 
järjesti kolme keräystä, jotka tuot-
tivat seuraavasti:
1. Suuren paaston keräys 346,19 
euroa Itä-Afrikan aids-työlle,
2. Keräys lähetystyön hyväksi  75,20 
euroa 
3. Joulupaastokeräys 353,45 euroa 
Karjalan orpolasten hyväksi.
Lämmin kiitos kaikille keräyksiin 
osallistuneille.

Toimikunnan puolesta

pekkA Hirvonen

kAnttori-diAkoni

SEURAKUNTAPÄIVÄ MIKKELISSÄ

Sovintosunnuntaina 18.2. vietämme koko seurakunnan yhteistä 
seurakuntapäivää. Ohjelmaan kuuluu liturgia klo 10, jonka jäl-
keen on ruokailu ja seminaari, jossa Tarja von Creutlein kertoo 
väitöskirjastaan Einojuhani Rautavaaran vigilia.
Päivän päätteeksi klo 15 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus.

MIKKELISTÄ
UUTEEN VALAMOON
Seurakunta järjestää pyhiinvael-
lusmatkan Uuteen Valamoon 14.- 
15.4.  Linja-auto lähtee Mikkelistä 
srk-talon edestä la 14.4. klo 11. ja 
Pieksämäen linja-autoasemalta klo 
12.15. Paluu sunnuntaina liturgian ja 
ruokailun jälkeen. Tiedustelut, puh. 
050 593 1383.

KIRKON JA HAUTAUSMAAN 
KESÄOPPAAT MIKKELISSÄ
Nuoria opiskelijoita otetaan kesä-
oppaiksi (su – to klo 11 – 16) 17.6. 
– 9.8. Kullakin oppaalla on mahdol-
lisuus  olla viikko sekä hautausmaal-
la että kirkossa. Vapaamuotoiset 
hakemukset: johannes.hatinen@ort.
fi tai yllä olevaan osoitteeseen.
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Rautalammin seurakunta

Paaston kynnyksellä

isä timo mäkirintA

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
Virasto avoinna ti ja to klo 9 – 12.
Puhelimet; virasto puh/fax (017) 2882 380
kirkkoherra/virasto (017) 2882 381
isä Timo matkapuh. 0500 371 057
kanttori Oili 0500 909 198
kotipuh. (017) 2882 382
Virkatod. ja sukuselvitykset ma-pe klo 9 – 12
(017) 2882 300

JUMALANPALVELUKSET
Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko: La 17.2. klo 18 vigilia. Ma 
19.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Pe 23.2. klo 18 paastoliturgia. La 
24.2. klo 18 vigilia. Pe 2.3. klo 18 paastoliturgia. La 10.3. klo 18 vigilia. 
La 17.3. klo 18 vigilia. To 22.3. klo 18 paastoliturgia. La 24.3. klo 18 
vigilia. Pe 30.3. klo 18 paastoliturgia. La 31.3. klo 18 vigilia ja virpo-
vitsojen siunaus. To 5.4. klo 9 aamupalvelus ja klo 18 ehtoopalvelus ja 
liturgia. Pe 6.4. klo 18 aamupalvelus. La 7.4. klo 23.30. puoliyöpalvelus, 
aamupalvelus ja liturgia, Herran pääsiäinen.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen tsasouna: Su 18.2. klo 18 
sovintosunnuntain ehtoopalvelus. La 3.3. klo 18 vigilia. Su 4.3. klo 10 
liturgia ja kirkon kiertokoulu alasalissa. Pe 16.3. klo 18 paastoliturgia. 
Pe 23.3. klo 18 akatistos Jumalansynnyttäjälle. La 24.3. klo 10 liturgia. 
Su 1.4. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, palmusunnuntai. Ke 4.4. klo 9 
aamupalvelus, suuri ke. Pe 6.4. klo 13 ehtoopalvelus, suuri perjantai. 
Ma 9.4. klo 10 liturgia  ja ristisaatto.

Syvänniemi, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna: Su 18.2. klo 10 
liturgia. Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia. Ke 14.3. klo 18 paastoliturgia. 
Ke 21.3. klo 18 aamupalvelus ja suuri katumuskanoni. Ma 2.4. klo 18 
paastoliturgia, suuri ma. Pe 6.4 klo 10 aamupalvelus, suuri pe. 

Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna: Ti 20.2. klo 18 suuri ka-
tumuskanoni. Ke 7.3. klo 18 paastoliturgia. Su 18.3. klo 10 liturgia. 
Ti 3.4. klo 18 paastoliturgia, suuri ti. La 7.4. klo 10 ehtoopalvelus ja 
liturgia, suuri la.

Vesanto, pyhän Johannes kastajan tsasouna: Ke 21.2. klo 18 suuri 
katumuskanoni, palveluksen toimittaa KP arkkipiispa Leo. Pe 9.3. klo 
18  paastoliturgia. Ke 28.3. klo 18 paastoliturgia. Ke 4.4. klo 18 paas-
toliturgia, suuri ke.

Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti: To 22.2. klo 18 suuri katumus-
kanoni. La 31.3.  klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai.

Konnevesi, seurakuntatalon ryhmätila: Su 25.2. klo 10 liturgia. Su 
25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys.

MUUTA TOIMINTAA

KARTTULAN KERAHMO; Opintokerho kokoontuu klo 18.30 Syvän-
niemen tsasounalla 15.2., 27.3., 19.4. ja 22.5.

Naispiiri NASTI ; Retki Lintulan luostariin su 11.3.2007. Osallistumme 
klo 8.00 alkavaan liturgiajumalanpalvelukseen luostarissa.

TIISTAISEURAT:
Ti 20.2. klo 13 Suonenjoen Tiistaiseuran vuosikokous alasalissa
Ti 27.2. klo 13 Rautalammin Tiistaiseuran vuosikokous srk.salissa
Ke 28.2. klo 11 Vesannon Tiistaiseura tsasounalla
Su 18.3. klo 11.30. Tervon Tisitaiseuran vuosikokous tsasounalla liturg-
ian jälkeen

KARJALAN KIELEN PIIRI
Piiri kokoontuu Rautalammin seurakuntasalilla klo 18.30 1.3., 29.3., 
26.4. ja 24.5.

NIKOLAOS-KUORO
Kuoroharjoitukset pidetään  Syvänniemen tsasounalla klo 18 seuraavasti; 
Ke 14.2. , to 1.3., to 8.3., to 15.3. ja to 29.3. Tervetuloa laulamaan !

VUOSILOMIA
Isä Timo ja kanttori Oili vuosilomalla 11.-23.4.2007.

NIKOLAOS-KUORON KESÄMATKA
Lähde mukaan Nikolaos-kuoron kesämatkalle Eestiin ja Petserin luos-
tariin 24.-27.7.2007. Matkan alustava hinta 425 € sis. bussi-ja laivat-
kuljetukset, hotellimajoitukset, ohjelmaan merkityt ruokailut, oppaan 
palvelut ja ryhmäviisumin. lisätietoja virastosta 288 2380 tai isä Timolta 
0500 371 057.

Paasto sanan kuullessamme 
nousee mieliimme mitä er-
ilaisimpia ajatuksia. Tunteet 

pienuudesta, kykenemättömyydestä, 
laiskuudesta ja välinpitämättö-
myydestä tulevat valitettavan tu-
tuiksi.

Näiden tunteiden kanssa voi toki 
elää, mutta on myös hyvä kysyä 
itseltään – mitä Sinulle kuuluu?  
Oma minuutemme saa liiankin usein 
maata unohdettuna, vaiennettuna 
ja sivuun siirrettynä muiden muka 
tärkeämpien asioiden alla.

Kristityn ihmisen on hyvä aika 
ajoin mitata hengellistä uskotta-
vuutta tämän pinnallisen ja osin kirk-
kokielteisen maailman keskellä.

Paasto herättää aina myös tunteen 
siitä, että nyt pitäisi tehdä jotain.  
Monen mielestä on ikävää ja kius-
allistakin miten kirkko muistuttaa 
minua toisten ihmisten hädästä ja 
minun henkilökohtaisesta velvol-
lisuudesta auttaa häntä. Tulee ikävä 
ja epävarma olo.

Lähimmäisen hädän unohtaminen 
on evankeliumin unohtamista. Juuri 
meidän kristittyjen pitää puhua 
lähimmäisistä, keskinäisestä vastu-
usta, jakamisesta ja oikeudenmu-
kaisuudesta maailmassa. Kaiken-
laisen vääryyden hiljaa ja kiltisti 
vieressä seuraaminen on epäkristil-
listä. Meillä on oikeus ja velvol-
lisuus puolustaa kristillisiä arvoja 
ja rohkeasti myös toimia niiden 
mukaan.

On vaan niin tavattoman helppoa 
olla hiljaa, näkemättä ja kuulematta 
maailman pahuutta. Kirkon uskot-
tavuus todellisena vaikuttajana 
hiipuu välinpitämättömyyden ja 
unohduksen alle.

Hyviä asioita pitää uskaltaa 
puolustaa ja rohkeasti myös osoittaa 
se, mikä on väärää ja tuomittavaa. 
Me olemme kaikki oppineet olemaan 
tavattoman itsekkäitä. Me emme 
saa edes arvostella tilanteita, missä 
yksilön etu menee selkeästi yhteisön 
edun ohitse.

On paljon asioita, joissa yhteinen 
hyvä unohtuu oman erinomaisu-
uden ja korvaamattomuuden alle. 
Yhteisöllisyys, sen arvot ja turva on 
kadotettu ja tilalle olemme saaneet 
loppumattoman kilpailun yksilöiden 
paremmuudesta. Kaupantekijäisenä 
saamme roppakaupalla yksinäi-
syyttä, turvattomuutta ja rikkinäisen 
ihmisyyden. 

Voi miten paljon parannettavaa 
löytyykään! Mistä uudistustyö pitäisi 
alkaa? Vastaus on selvä ja ilmeinen 
– aloita itsestäsi.

Ota pieniä ja varovaisia askeleita 
– onnistu pienissä asioissa. Hyvä yri-
tys palkitaan aina. Me emme kilpaile 
toistemme kanssa paremmuudesta 
ja ensimmäisistä sijoista. Sijoitusta 
tärkeämpää on kiiruhtaa viisaasti 
ja pitää koko ajan mielessä matkan 
päämäärä. 

Hyvää matkaa!

Rautalammin ikonipiirille tarjou-
tui tilaisuus maalata ikoni Athos 
–vuorelle. 

Helsingin Taidemuseossa on ollut 
viime syksyn esillä ainutlaatuinen 
esineistö Athos-vuoren luostare-
ista. Vastalahjaksi esineiden lainasta 
munkit saavat suomalaisia ikoneita.

Suomen ikonimaalarit ilmoittivat 
tästä ikonipiireille ja Rautalammin 
ikonipiiri tarttui tilaisuuteen.

Halusimme maalata sinne Kon-
evitsan Jumalanäidin ikonin koska 
sen historialliset juuret ovat Athos-
vuorella.

Rautalampilainen Jumalanäiti
lähti kohti Athos-vuorta

Syksyn reaalikirjoituksissa orto-
doksisen uskonnon kysymyksiin 
hyvin vastannut Alina Mäkirinta sai 
kirkkokunnan stipendin. Alina on 
Rautalammin Lukion abiturientti. 
Miteni päädyit kirjoittamaa ort. 
uskonnon?

- Ortodoksinen uskonto on kiin-
nostanut aina. Uskonnon opiskelu 
on kautta kouluhistoriani sujunut 
hyvin, joten uskonto tuntui myös 
helpommalta kirjoitettavalta, kuin 
moni muu reaaliaine.

- Salissa istuessani ajattelin, että 
ei tästä nyt tainnut tulla mitään. 
Kuitenkin kysymyksiä tarkemmin 
lueskeltuani pääsin suunnilleen 
perille siitä, mitä kysymyksillä ajet-
tiin takaa.

- Kysymykset olivat myös hyvin 

Alina sai
stipendin

mielenkiintoisia. Aihepiirit saattoivat 
olla myös sellaisia, joista kirkkomme 
kulttuurin tietämys on tärkeämpää 
kuin oppikirjoista lukeminen.

- Taas kysyttiin kirkolliskok-
ouksia, jotka harmittavasti unohdin 
kerrata. Siitä olisi saanut helpolla 
pisteitä, jos olisi opetellut ne hyvin. 

- Nykyinen toiveammattini pu-
heterapeutti ei sisällä teologian 
opintoja. Toinen vaihtoehtoni on 
luokanopettaja, jolloin ehdottomasti 
opiskelisin itselleni ortodoksisen 
uskonnon opettajan pätevyyden.

- Myöskään kirkollisen työnku-
van mahdollisuus ei ole poissuljettu. 
Ortodoksisuus tulee aina olemaan 
elämässä mukana. Pidän kirkko-
musiikista ja laulamisesta, joten 
seurakunnassani tämä toiminta on 
lähinnä sydäntä. Laulan myös Kuo-
pion Pyhän Nikolaoksen Katedraalin 
Nuorisokuorossa. Mielelläni osal-
listun myös Kuutosten ja ONL:n 
leireille, sekä vuosijuhlille ja muihin 
tapahtumiin.

Viestisi kevään kirjoittajille:
- Muista valmistautua ajoissa ja 

monipuolisesti, ei pelkästään kirjoja 
lukemalla. Tenttaa rohkeasti seu-
rakunnan työntekijöitä ja opettajaa 
mieltä askarruttavissa kysymyksissä. 
Yritä koetilanteessa parhaasi!
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Varkauden seurakunta

Olavinlinnan teofaniassa

SEURAKUNNAN
YHTEYSTIEOJA

Varkauden kirkko:
Relanderinkatu  5 
Pyhitetty  Kristuksen Taivaaseen-
astumisen juhlan muistolle.
Isännöitsijä: avoinna
Vahtimestari: Jani Thure
puh. 044 - 3 720 700

Leppävirran rukoushuone:
Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan valista-

jien muistolle  
Isännöitsijä: Marjukka Levy,
puh. 040 - 5 693 670
Vahtimestari: Jani Thure,
puh. 044 - 3 720 700

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

VARKAUDEN KIRKKO   Relanderinkatu  5
HELMIKUU: La.  10. 2. klo. 18. Vigilia;  La. 17. 2. klo. 18. Vigilia;  Su. 
18. 2. klo. 10. Liturgia;  ja  klo.18. Suuri Ehtoopalvelus;  Ma.  19. 2. klo. 
18. Ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri Katumus-
kanoni;  To.  22. 2.  Ehtoonjälkeinen  palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri Katumuskanoni;  Pe.  23. 2. klo 18.  Paaston ehtoopalvelus;  La.  
24. 2. klo. 18. Vigilia;  Su.  25. 2. klo. 10. Liturgia;
MAALISKUU: Pe.  2. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia 
(= Paastoliturgia, EPL).  La. 3. 3. klo. 18. Vigilia;   Su. 4. 3. klo. 10. 
Liturgia;  Ke. 7. 3. klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia (= Paas-
toliturgia, EPL);  La.  10. 3. klo. 18. Vigilia (Ristin kumartaminen );  
Ke. 14. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia (= Paastoliturgia, 
EPL);  La.  17. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 18. 3. klo. 10. Liturgia;  Ke.  21. 3.  
klo. 17. Aamupalvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuren Katumuskanonin 
lukeminen; Pe.  30. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia (= 
Paastoliturgia, EPL). La.  31. 3. klo. 9.  Liturgia;  ja  klo. 18. Vigilia ja 
Virpovitsojen siunaaminen.  
HUHTIKUU: Su.  1. 4. klo. 10. Liturgia (Jeesuksen Jerusalemiin 
ratsastaminen, Palmusunnuntai); ja klo. 18. Suuren Maanantain 
Aamupalvelus;  Ke.  4. 4. klo. 18. Suuren Torstain Aamupalvelus; To.  
5. 4. klo. 17. Suuri Ehtoopalvelus ja Suuren Torstain Liturgia (Ehtool-
lisen asettamisen juhlan muisto);  Pe. 6. 4. klo. 14. Suuren Perjantain 
Ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä ottamisen muisto); ja klo 18. Suuren 
Lauantain Aamupalvelus (Kristuksen hautaamisen muisto);  La.  7. 4. 
klo  9. Suuren Lauantain Liturgia;   klo 23.30  Puoliyöpalvelus, ja  klo 
24. Pääsiäisyön Ristisaatto, Aamupalvelus ja Liturgia,  (Kristuksen 
Ylösnousemisen juhlan muisto).  La. 14. 4. klo  9.  Vigilia;  La.  21. 
4.  klo  10. Liturgia.

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE   Rinnetie 9
HELMIKUU: Su.  11. 2. klo. 10. Liturgia; Ti.  20. 2. klo. 18. Ehtoon-
jälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni;  Ke.  
28. 2.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = Paastoliturgia, 
EPL).
MAALISKUU: Su.  11. 3. klo. 9.55.  Radioitava Liturgia  (Ristin 
kumartamisen sunnuntai); Pe.  28. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain 
Liturgia ( = Paastoliturgia, EPL).
HUHTIKUU: Ma.  2. 4. klo. 18.  Suuren Tiistain Aamupalvelus: Pe. 
6. 4. klo. 9. Suuren Perjantain Aamupalvelus ja 12. Evankeliumijakson 
lukeminen (Herramme Jeesuksen Kristuksen kärsimyksistä);  Ma. 9. 4. 
Liturgia ja ristisaatto;  Su. 15. 4. klo  10.  Liturgia.

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE    Erkonkatu  11
HELMIKUU: La. 10. 2. klo. 18. Vigilia;  Su. 11. 2. klo. 10. Liturgia;  
La. 17. 2. klo. 18. Vigilia;  Su. 18. 2. klo. 10. Liturgia;  ja  Suuri Ehtoo-
palvelus;  Ke.  21. 2. Ehtoonjälkeinen  palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri Katumuskanoni; To.  22. 2. Ehtoonjälkeinen  palvelus ja Andreas 
Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni; La. 24. 2. klo. 18. Vigilia;  Su. 25. 
2. klo. 10. Liturgia;
MAALISKUU: Ke. 7. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia 
(= Paastoliturgia, EPL); La. 10. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 11. 3. klo. 10. 
Liturgia; La. 23. 3. klo. 17. Akatistos – palvelus Jumalansynnyttäjälle; 
La. 24. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 25. 3. klo. 10. Liturgia; Pe.  30. 3.  klo. 
17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia (= Paastoliturgia, EPL). La.  31. 
3. klo. 18. Vigilia ja Virpovitsojen siunaaminen.
HUHTIKUU: Su.  1. 4. klo. 10. Liturgia (Jeesuksen Jerusalemiin rat-
sastaminen, Palmusunnuntai);  Ti.  3. 4. klo. 18.  Suuren Keskiviikon 
Aamupalvelus;  Ke.  4. 4. klo. 17. Suuren Torstain Aamupalvelus;   To. 
5. 4. klo. 17. Suuri Ehtoopalvelus ja Suuren Torstain Liturgia(Ehtoollisen 
asettamisen juhla);  Pe. 6. 4. klo. 9.  Suuren Perjantain Aamupalvelus 
ja 12. Evankeliumijakson lukeminen (Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kärsimyksistä);  ja  klo. 14. Suuren Perjantain Ehtoopalvelus (Kris-
tuksen ristiltä ottamisen muisto); La.  7. 4.  klo 9. Suuren Lauantain 
Aamupalvelus (Kristuksen hautaamisen muisto);  ja  klo  14. Suuren 
Lauantain Ehtoopalvelus ja Liturgia;   klo 23.30  Puoliyöpalvelus, ja  
klo 24. Pääsiäisyön Ristisaatto, Aamupalvelus ja Liturgia,  (Kristuksen 
Ylösnousemisen juhlan muisto);  La. 28. 4. klo  18. Vigilia; Su. 29. 4. 
klo  10. Liturgia.

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA:   
MAALISKUU:
Kerimäki: Talvikirkko Pe.  2. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain 
Liturgia ( = Paastoliturgia, EPL).
Sorsakoski: Pe.  9. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = 
Paastoliturgia, EPL).
Rantasalmi, Kirkkorinne: Pe.16.3. klo.17. Ennenpyhitettyjen lahjain 
Liturgia ( = Paastoliturgia, EPL).
Heinävesi: Pe.  23. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = 
Paastoliturgia, EPL).
Punkaharju:  La. 24. 3. klo. 9. Liturgia  Punkaharju, ev. lut. srk-talo
Sulkava: Ke.  28. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = 
Paastoliturgia, EPL).

VARKAUDEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO

avoinna ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5   78 200   VARKAUS

Puhelin  017 – 2 882 360
tekekopio   017 – 2 882 366
 Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Olavinlinna on ollut kahtena 
vuotena mukana Museovi-
raston organisoimassa 

Kolmen linnan tapahtuma –juhlassa, 
johon Turun linna ja  Hämeen linna 
ovat osallistuneet jo useampana 
vuonna.

Molempina vuosina on mukaan 
kutsuttu myös  ortodoksit näkyvänä 
itäisenä elementtinä päivän tapah-
tumissa.  Päivän ohjelmaan ovat 
kuuluneet myös venäjänkieliset 
opastukset, sillä kaupungissa on tu-
olloin paljon venäläisiä turisteja.

Kun Teofanian juhlaliturgia pro-
feetta Sakariaan ja vanhurskaan  
Elisabethin muistolle pyhitetyssä 
rukoushuoneessa on päättynyt, on 
Suuri Vedenpyhitys toimitettu Su-
vorovin kanavalla Olavinlinnassa.  
Kirkkokansa on kokoontunut Tal-

lisaareen, missä on järjestäydytty  
ristisaattoa varten.  Tänä vuonna 
ristisaattoa ohjaamaan oli  ”ko-
mennettu” kaksi sotilasta  parin-
sadan vuoden takaisissa asuissaan.  
Kulkue herätti ansaittua mielenki-
intoa yleisössä, joka reunusti reittiä 
koko matkan.

Vedenpyhityksen   – ja  kah-
vitauon –   jälkeen kokoonnuttiin 
linnan kongressisaliin, missä isä 
Leevi Saatsi kertoi sanoin ja kuvin 
Athos – vuorelle suuntautuneesta 
matkastaan.  Kuulijoita oli lähes 
täysi sali.

Välittömästi esitelmän jälkeen 
samassa paikassa isä  Tuomas Kal-
linen toimitti rukouspalveluksen.  
Vuotta aikaisemmin se toimitettiin 
linnan kappelissa, joka osoittautui 
liian pieneksi tilaksi. Lisäksi van-

hempien ihmisten on vaikea päästä 
kappeliin, sillä sinne on kiivettävä 
kapeita jyrkkiä portaita.

Linnassa oli lähes koko päivän 
monenlaista ohjelmaa:  - Teemakier-
roksia,  musiikki –  ja  tanssiesityksiä,   
miekkailua,  vanhoja ulkoleikkejä ja  
loppiaiskokon poltto.  Nämä  kaikki 
keräsivät yleisöä sankoin joukoin.

Pienenä yksityiskohtana kerrot-
takoon, että loppiaiskokko oli koottu 
savonlinnalaisten joulukuusista.

Museoviraston yhteistyökump-
paneina tapahtuman järjestämisessä 
olivat tänä vuonna Savonlinnan 
kaupunki ja  Sanomalehti  Savon-
maa.

oiti kotAmo

OV:n  VUOSIKOKOUS 
VALAMOSSA

Ortodoksisen Veljestön  
vuosikokous pidetään

Valamossa 
”Kultainen Jerusalem” 
– seminaarin lomassa.   

Seminaari alkaa
jo perjantaina  23. päivänä 

helmikuuta. 
Vuosikokous pidetään lauan-
taina 24. päivänä helmikuuta  

klo 13 päärakennuksen 
vastaanottotilassa. 

Kokous on ajoitettu siten, 
että mahdollisimman moni 
voisi kuunnella seminaarin 

luennot ja osallistua ko-
koukseen, johon toivotetaan 
tervetulleiksi niin uudet kuin 

vanhatkin jäsenet.

VARKAUDEN TIISTAISEURA 
VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 017 
– 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viikko 
tiistaisin klo 13. srk.-salissa
seuraavasti:
HELMIKUU: 20. 2.     
MAALISKUU: 6. 3.; 20. 3.   
HUHTIKUU: 3. 4.; 17. 4. 
TOUKOKUU : 8. 5.;  22. 5.
Poikkeuksellisista kokoontumisis-
ta ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Marjukka Levy. puh. 
017 – 5 542 529 
HELMIKUU: 14. 2. klo 13. Tiis-
taiseuran Vuosikokous rukoushuo-
neella   
MAALISKUU: Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikalli-
sissa lehdissä         
HUHTIKUU: Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikal-
lisissa lehdissä    
TOUKOKUU: Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikal-
lisissa lehdissä    

Poikkeuksellisista kokoontumisis-
ta ilmoitetaan Soisalon Seutu- Le-
hden kirkollisissa ilmoituksissa       

SORSAKOSKEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri, puh. 017 
– 5 543 493
HELMIKUU: 21.2. klo 13. Unto ja 
Silja  Majurin kodissa    
MAALISKUU: 17. 3. klo 17. Ev.lut. 
srk-salissa. Kokoontuminen  Paasto-
liturgian yhteydessä    
HUHTIKUU: Kokoontumisista il-
moitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä    
TOUKOKUU: Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikal-
lisissa lehdissä    
Poikkeuksellisista kokoontumis-
ista ilmoitetaan Soisalon Seutu - 
lehden kirkollisissa ilmoituksissa       

VILJOLAHDEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja: Yrjö Seppä, 
Kevään kokoontumisista ilmoi-
tetaan myöhemmin Warkauden 
Lehden kirkollisissa ilmoituk-
sissa       

 SAVONLINNAN
TIISTAISEURA
Puh. johtaja: Helena Kettu,  puh.  
015 – 534 604
Kokoontuu joka toinen viikko klo 
18. srk.-salissa 
HELMIKUU:13.2. i. Tuomas Kal-
linen: Hetket, niiden historia ja 
rakenne; 28.2.   Vuosikokous.  
MAALISKUU:13.3. TM Vladimir 
Sokratilin luento;  27.3. Fevronia 
Orfanos: ”Idän kirkon ateriayhteys”. 
HUHTIKUU : 24.4.  Sisar Kris-
toduli: ”Jumalansynnyttäjän asema 
uskon tulkinnassa”
TOUKOKUU: 8.5. Siivoustalkoot;  
22.5. Kevätkauden päätösrukous-
palvelus 
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-
SAVO – lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa

TIISTAISEURAT TOIMIVAT

VARKAUDEN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18 
srk-salissa seuraavasti:    
Ti. 13. 2., Ti.  6. 3.;  Ti. 13. 3.;  Ti.  
20. 3.;   Ti.  27. 3.; Ti.  17. 4.;  Ti.  
24. 4.; Ti.  8. 5.;  Ti.  22. 5.  
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin Varkaudessa ja Lep-
pävirralla.

SAVONLINNAN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset joka toinen keski-
viikko  klo 17 srk.- salissa:
Ke. 14. 2.; Ke.  7. 3.; Ke.  18. 4.; Ke.  
2. 5.; Ke. 9. 5.  
Muista kuoroharjoituksista il-
moitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin.

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
LÄHETYSPIIRI RY
puh.johtaja  Valma Venäläinen,
puh.:  017 – 5 552 132
Kokoontuu kuukauden kolman-
tena torstaina klo 13. srk.-salissa 
seuraavasti:
HELMIKUU: To.  22. 2.  
MAALISKUU: To.  15. 3.; To.  29. 
3. Virpovitsojen teko    
HUHTIKUU: To.  26. 4.  
TOUKOKUU:To.  24. 5.  
Muista kokoontumisista ilmoite-
taan tarkemmin Warkauden Leh-
den kirkollisissa ilmoituksissa.

KIRKKOKUOROT
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Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto ry (SOOLi)
KEVÄTPÄIVÄT JA VUOSIKOKOUS

KOUVOLASSA 21.4.2007
Paikka: pyhän Ristin ylentämisen kirkon juhlasali

 Kirkkomäenkatu 2, Kouvola 
 TOIMINNALLISET TYÖMUODOT

ORTODOKSISEN
USKONNON OPETUKSESSA

Ohjelma:
9 - 9.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9.30-10 Rukoushetki ja seurakunnan tervehdys
isä Leo Huurinainen
10 -10.30 Päivien avaus, SOOLin pj. Sirpa Okulov
10.30-12 Työpajat: 
1. Pääsiäismunia huovuttamalla
2. Kirjanmerkkejä eri tekniikoin
3. Ideapaja: askartelu- ja materiaaliesittely 
12-13 Lounas

13-13.15 Uusien oppimateriaalien esittelyä
13.15 -14 Pelit ja leikit alkuopetuksessa
Lehtori Sari Havu-Nuutinen, Joensuun Yliopisto
14-15 SOOLi ry:n vuosikokous ja kahvi 
Vuosikokouksen yhteydessä julkistetaan ja palkitaan 
SOOLin logokilpailun voittaja.
Vuosikokouksen esityslista liiton kotisivuilla www.sooli.fi.
15-16 Opetushallinnon viimeiset kuulumiset 
ylitarkastaja Pekka Iivonen OPH
16 Kevätpäivien päätös

Lisätietoja SOOLi ry:n puheenjohtajalta ja sihteeriltä. VESO-
korvaavuus. Osallistumismaksu on 30 €, mikä sisältää luennot, 
jaettavan materiaalin ja ateriat. Ilmoittautumiset sihteeri Marianne 
Kantoselle 13.4.2007 mennessä  marianne.kantonen@ort.fi p. 
050-3318 905. Opiskelijoilta emme peri osallistumismaksua, mutta 
pyydämme ilmoittautumaan.

TERVETULOA!
Hallitus, pj Sirpa Okulov sirpa.okulov@ort.fi

KUUTOSTEN KIERTOKOULU
KIERTOKOULU ON SUNNUNTAISIN LITURGIAN JÄLKEEN

MISSÄ?               Iisalmessa      Jyväskylässä     Kuopiossa         Mikkelissä        Rautalammilla    Varkaudessa       

4.3.                      Kuopio      Mikkeli               Rautalampi   Varkaus         Iisalmi                  Jyväskylä

29.4.                    oma vuoro      oma vuoro           oma vuoro        oma vuoro        oma vuoro          oma vuoro

Jyväskylässä juhlittiin
Sirkkaa ja Nikolaosta

Nikolaosjuhlaan 6.12.2006 oli kut-
suttu myös Sirkka Jaamalainen-
Lönn, jonka läksiäisiä vietettiin siten 
yhdessä lasten ja perheiden kanssa.

Seurakunnan lahjana isä Arto 
luovutti Sirkalle kirkkokunnan viirin 
osoituksena ansiokkaasta, seur-

akunnan hyväksi tehdystä lapsi- ja 
nuorisotyöstä.

Nuorisotoimikunnan puolesta 
Sirkkaa muistettiin kukkien ja lah-
jakortin muodossa sekä lasten teke-
mällä suurella kortilla, johon myös 
muut seurakuntalaiset olivat voineet 

kirjoittaa nimensä.
Kuutosseurakuntien puolesta 

isä Timo Rautalammilta tullut kirje 
luettiin juhlassa ja liitettiin osaksi 
kaikilta yhteistä korttia. Sinulle 
Sirkka, lämmin kiitos! Me toivomme 
kaikkea hyvää elämääsi!

Isä Arto Leskinen luovutti seurakunnan lahjan Sirkka Jaam-
alainen-Lönnille.  Kuva oik. Nikolaoksen puvun alta löytyi Simo 
Penttinen  ja Nikolaoksesta juhlassa kertoi Risto Rasku.

Seurakunnan 3-6-vuotiaat kerholaiset esittivät Lumiukkomarssin yhdessä Jyväskylän konserva-
torion lapsiviulistien ja pianistin Tuomas Juutilaisen kanssa.

Yhtä hyvin suuriin kirkkoihin 
kuin pieniin kylätsasouniin ko-
koonnutaan tänäkin vuonna 
pääsiäisyön palvelukseen kautta 
ortodoksisen maailman.

Paastonaika ja suuri viik-
ko päättyvät ylösnousemuksen 
ylistykseen, jota yöpalveluksessa 
edeltävät suuren lauantain kanon 
ja ristisaatto.

Koko ortodoksinen maailma 
julistaa pääsiäistroparin suurta 
sanomaa: ”Kristus nousi kuol-
leista, kuolemalla kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville elämän 
antoi.”

Samaan suureen joukkoon  
liittyy myös Suomussalmen vi-
enalaiskylien vähälukuinen väki, 
kun Kuivajärven tsasounassa toi-
mitetaan pääsiäisyön palvelus.

Jo kahden vuosikymmenen 
ajan on Kuivajärven yöpalveluk-
seen osallistunut myös heitä,  niin 
ortodokseja kuin luterilaisiakin, 
jotka Vienan hiihto on kylään 
tuonut.

Pääsiäisen yöpalvelus ja jo 
perinteeksi muodostunut laturetki 
moninkertaistaa hetkeksi Kuiva-
järven ja Hietajärven kylien vä-
kimäärän. Vakituisia asukkaita on 
enää muutamassa talossa.

Kylien yhteinen tsasouna, 
Kuivajärven rannalla sijaitseva 
pyhäkkö vihittiin käyttöön 1958. 
Se rakennettiin samalle paikalle 
kuin edellinenkin, talvisodassa 
kylän muiden rakennusten kanssa 
palanut tsasouna, joka oli ehtinyt 
olla käytössä vain viitisen vuotta. 
Talvisota vei muiden suomus-
salmelaisten tavoin myös viena-
laiskylien asukkaat evakkoon.

Poikkeuksellinen 
laturetki
Suomessa järjestetään vuosittain 
satoja laturetkiä, mutta Vienan 
hiihto on kaikkien joukossa poik-
keuksellinen.

Pääsiäislauantaina hiihdettävä 
laturetki kulkee kulttuuri- ja 

Vienalaiskyliin odotetaan
hiihtäjiä pääsiäisvieraiksi

luonnonarvoiltaan erittäin merkit-
tävällä  Murhisalon luonnonsuojelu-
alueella.

 Reitti poikkeaa myös kahden 
valtakunnan rajavyöhykkeellä sijait-
sevaan Kalmosaareen, jossa ennen 
sotia sijaitsi nyt rajan molemmille 
puolille jääneiden kylien hautaus-
maa. Saaressa käyntiin hankkivat 
järjestäjät luvan kaikille hiihtoon 
osallistuville. Oppaana saaressa on 
Vienan Karjalan ja Kainuun viena-
laiskylien tutkija, filosofian tohtori 
Heikki Rytkölä.

Ennen viimeisintä vyöhykkeen 
siirtoa oli myös Vienan hiihdon 
ruokailupaikaksi vakiintunut Ran-
talan talo rajavyöhykkeellä.

Taukotulet palavat myös Murhi-
järven Saunasaaressa vanhan kalapir-
tin pihamaalla. Kolmesta kalapirtistä 
yksi on ollut runonlaulaja Domna 
Huovisen käytössä. Yhden kalapirtin 
on Metsähallitus kunnostanut al-
kuperäiseen asuunsa museoviraston 
ohjeiden mukaan.

Suomussa lmen  Samooja t , 
Suomen Ladun jäsenyhdistys,  otti 
Vienan hiihdon toimintaansa 1993 
ja on siitä lähtien järjestänyt tämän 
kaikille avoimen laturetken joka 
vuosi. Ensimmäisen kerran Suomen 
Viena kutsui hiihtäjiä 1988, joten 
tänä keväänä laturetki toteutetaan 
jo 20. kerran.

Murhijärvi on Murhisalon luon-
nonsuojelualueen sydän  ja Murhisa-
lo järvineen ja soineen puolestaan 
vielä perusteilla olevan Kalevala-
puiston äiti. Tämän kunnianimen 
Murhisalo on saanut kalevalaisen 
erä- ja runonlauluperinteen muis-
tomerkkinä.

Latureitin viime kilometrillä hiih-
detään Kuivajärven jäällä liki saarta, 
jossa on kylien metsähautausmaa. 
Kalmismaalla on noudatettu vanhaa 
karjalaista perinnettä puuristeineen, 
grobuineen ja tuulivaatteineen.

Vienan hiihto päättyy Kuivajär-
ven rantaan. Suurin osa hiihtäjistä 
jää vielä kylään, nauttii Domnan 
Pirtillä tarjottavan teepöydän anti-
mista ja seuraa musiikilla ryyditetyn 
illanvieton ohjelmaa. Tänä vuonna 
muistellaan Murhisalon suojelu-
hankkeen värikkäitä alkuvaiheita, 
mutta kuullaan  Murhisalon lisäksi 
myös muista Suomussalmella olevis-
ta itärajan suojelualueista.

Hienon luonto- ja liikuntakoke-
muksen tarjonnut päivä huipentuu 
pääsiäisyön suureen palvelukseen 
tunnelmallisessa kylätsasounassa.

Vienan hiihto lauantaina 7.4. Yh-
teislähtö klo 11. Ladut 20 km, 15 
km ja umpihankiryhmä. Ortodok-
sinen jumalanpalvelus Kuivajärven 
tsasounassa alkaa klo 23.30.

Kimppakyyti Ämmänsaaresta, 
voitelupalvelu, lapsiparkki, ma-
joitusta Kajaanin ortodoksisen 
seurakunnan leirikeskuksessa ja 
Domnan  Pirtillä. Lisätietoja: Matti 
Vainio p. 0400 295 794 sekä  www.
hossanjuntu.fi
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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

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 014-3329 230 tai 0500 991 621
pirjo.harkonen@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 2007 toinen 
Solea ilmestyy viikolla 13. 
Aineistopäivä on 12.3.2007.
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.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy, Kisapaino, Hovinpelto 3
74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi
Puh. (017) 770 7700
Fax (017) 770 7770

Radio ja tvTERVETULOA!
 

Kysy Sinulle ajankohtaisista
lakiasioista. 

Yksimielisiin sopimuksiin perustuvat  
asiakirjat laaditaan viipymättä.

 
LAKIASIAINTOIMISTO 
VARATUOMARI RIITTA

KIVELÄ
Opistokuja 6-8 C 40100 Jyväskylä

Ajanvaraus 0500 545 689
lakitsto.kivelariitta@kolumbus.fi

TILINTARKASTUS LÄMSÄ
Sisä-Suomen Reviisori – SSR

Rautalampi

Toimimme kauppakamarilaitoksen hyväksymänä ja PRH:n rekisteröimänä 
tilintarkastajana ja teemme lakisääteisiä yhteisö- ja tilintarkastuslakiin 
tilinpäätökseen liittyviä tilintarkastuksia
- voimavaratodistuksia,  maksatuslausumia TE-keskuksia varten
- saneerauslausumia, apporttilausumia
- sekä vapaamuotoisiin selvittelytoimiin pohjautuvia tarkastuksia
Savon ja Keski-Suomen aluilla.
Laskutuksemme on työn vaativuuden ja työmäärän mukaan aina 
kohtuullinen.
Ilmainen alkuneuvottelu ja talous-/-sopimusvuosipalkkiosta esim. min. 
80 euroa, normaali 250 euroa, vaativa 800 euroa, tehollinen tuntipalkkio 
kuluineen 80 euroa/tunti + alv. Ei muita kuluja. Erityskulut, esim. lennot 
ulkomaille sovitaan erikseen.

Vastaava tilintarkastaja
Kauppat.tohtori
HTM-tilintarkastaja
Veli Heikki Lämsä
Sillankorva
77700 Rautalampi

Yhteystiedot:
VH Lämsä, vhl@lamsa.fi, (017) 
533 004 ja 0400 648 549
Janne Lämsä, jhl@jippii.fi,
p. (015) 487 770, fax (015) 487 700
Päivi Lämsä, paivi@lamsa.fi,
p. 0400 648 608

Suuntaamme tänä vuonna Kevon maisemiin Pohjois 
Lappiin. Lähdemme matkaan Suonenjoelta perjan-
tai-iltana 27.7 n. klo 19 ja palaamme lauantaina 4.8 
iltamyöhällä. Matkan hinta Alle 18v 50/60e ja aikuiset 
100/120e. Hinta sisältää matkat sekä perjantain 3.8 
saunan ja ruokailun. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Yrjö 
Minkkinen 0500 171723 ja isä Timo Mäkirinta 0500 
371057.

Tervetulleita reissulle
kaikkien seurakuntien jäsenet!  

Matkan järjestää
Rautalammin ort. seurakunta / Nuorisotyö

Lojuuko nurkissasi ylimääräistä tavaraa? 
Valamon luostarin kesäkauppa/kirppis LAFFKA 

vastaanottaa kunnossa olevia tuotteita.
Ei vaatteita.

Tiedustelut:  (017) 5701 501

Kevojoki virtaa kanjonin pohjalla yli sadan metrin 
syvyisessä kanjonissa. Kuva on Kevon kanjonin 
eteläpäästä.

LAPIN
VAELLUSMATKA

Yle1-kanavalla radiossa:
Su 18.2. Sovintosunnuntain ehtoo-
palvelus, klo 18-19 Jyväskylä, Kris-
tuksen ylösnousemisen kirkko
Ke 21.2. Andreas Kreetalaisen ka-
tumuskanoni, klo 18-19 Joensuu, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Su 25.2. Liturgia, klo 11-12 Kuopio, 
Pyhän Nikolaoksen katedraali
Ke 7.3. Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia, klo 18 -19 Joensuu, Orto-
doksinen seminaari
Su 11.3. Liturgia, klo 11-12 Lep-
pävirta, Karjalan valistajien ruk-
oushuone
Su 25.3. Liturgia, klo 11-12 Taipa-
leen srk, Viinijärvi, Jumalanäidin 
Tihvinän ikonin kirkko
Pe 6.4. Kristuksen hautauspalvelus, 
klo 18-19 Tampere, Pyhän Aleksan-
teri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen 
kirkko
7.-8.4. Pääsiäisyön aamupalvelus 
ja liturgia, klo 23.55-3.30 Helsinki, 
Uspenskin katedraali

Aamuhartaudet Yle Radio 1
klo 6.15 ja 7.50
10.3.  Pastori Timo Tynkkynen, 
Lappeenranta
31.3.  Munkkidiakoni Serafim, 
Helsinki
Ke 11.4.  Piispa Arseni, Kuopio

Iltahartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
20.2.  Arkkipiispa Leo, Kuopio
20.3.  Kirkkoherra Elias Huuri-
nainen, Iisalmi

Дорогие друзья!
В приходах гг. Куопио и Миккели 
проводятся на русском языке ре-
гулярные встречи, посвященные 
основам православной христи-
анской веры и жизни. На встре-
чах мы вместе учимся читать и 
понимать Священное писание, 
познаем опыт личной и церковной 
молитвы, знакомимся с традици-
ями церкви, размышляем о путях 
жизни современного человека, 
ищущего Бога.
Мы приглашаем принять участие 
в наших беседах всех – и тех, кто 
уже нашел личный путь к Богу и в 
Церковь, и тех, кто еще находится 
перед выбором в своей духовной 
жизни.
Ждем вас на наших встречах
в г. Куопио в приходском зале 
при храме святителя Николая 
(Snellmaninkatu 8) вторую субботу 
каждого месяца после литургии на 
русском языке;
в г. Миккели в приходском зале 
при храме архангела Михаила 
(Paavalinkatu 4) второе воскресе-
нье каждого месяца после литур-
гии на русском языке.
Начало литургий в 10.00, начало 
встреч ок. 12.00.
По всем вопросам вы можете 
обращаться
к священнику Виктору Макси-
мовскому
(т. 050 461 73 81; e-mail: viktor.
maksimovskiy@ort.fi)


