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Kristus nousi kuolleista -
totisesti nousi! 

Kuutosseurakunnat toivottavat Solean lukijoille siunattua pääsiäisen aikaa!

Kuva: Jarmo Ihalainen



Viitostie on tärkeä koko Itä-Suomelle, myös kuutosseu-
rakunnille. Neljä niistä eli Iisalmi, Kuopio, Varkaus ja 
Mikkeli ovat sen varrella. Viitostiellä tapahtuu aina, mutta 

yleensä uutiset ovat ikäviä. Maaliskuun lopulla meni autoja ka-
saan ja läjään Kallansilloilla. Syynä tiuha lumisade ja liukkaus, 
mutta ennen muuta liian monen ajajan ylinopeus keliin nähden 
ja turvavälien pienuus.

Synkkiä liikenneuutisia on tiedotusvälineissä aivan liikaa joka 
päivä.  Niukan tekstin takana piilee monia ihmisiä koskettavaa 
menetystä ja surua.. Kolareissa ei rutistu pelkästään pelti. 

Itse ajan lähinnä surullisenkuuluisaa Juvan ja Mikkelin väliä. 
Onnettomuustilastojen mukaan se on yksi vaarallisimmista tie-
osuuksista. Viitostie on tällä välillä kapea ja mutkainen, siinä on 
paljon pikkuteiden liittymiä ja vähän ohitusmahdollisuuksia.

Kuitenkin on kyseessä itäisen Suomen pääväylä, liikennevirrat 
ovat sen mukaiset.

Rekkoja on erittäin paljon. Loma-aikoina liikenteen määrä 
kasvaa entisestään. Tieosuuden parantamisesta on puhuttu pit-
kään. Korjauksia on tehty tipoittain, viimeksi

Visulahden liittymä. Nyt korjaussuunnitelmien mahdolli-
suus on nostettu taas esille. Liekö eduskuntavaaleilla osuutta 
asiaan?

Joka kerran tätä väliä ajaessa näkee kutistuneita turvavälejä ja 
uhkarohkeita ohituksia . Yksi mieleenpainuva esitys oli U-kään-
nös Visulahden Shellin kohdalla arkipäivänä klo 11. Tuosta vain, 
ilman mitään merkkiä. Ehkä kyseessä oli tuleva rallikuski.

Huomioiden perusteella minulle on käynyt täysin  selväksi, 
että  kaasupoljin on kulkuvälineen kestävin osa.

Sen sijaan .autossa – oli sen merkki ja vuosimalli mikä ta-
hansa – arin ja herkimmin kuluva osa on suuntavilkku. Laitteen 
säästämisen kannalta on viisainta käyttää sitä mahdollisimman 
vähän. Tämähän on taloudellista ajamista.

Epäilemättä meissä itäsuomalaisissa löytyy telepaattista lah-
jakkuutta; aavistamme  edellä ajavan aikeet, oli sitten millainen 
keli tai lumipöly tahansa.. Vilkun käyttöhän vain paljastaisi tämän 
lahjakkuuden epäilyn.. Jarruvalot riittävät aivan hyvin. 

Toisinaan näkyy karuja muistutuksia. Autonromu tienpos-
kessa, jäljet lumipenkassa tai nyrjähtänyt liikennemerkki. Siinä 
kävi huono tuuri. Sellaisen jälkeen useimmat hiljentävät vauhtia 
ainakin hetkeksi. Samoin vaikuttaa vastaan tullut poliisiauto. 
Vieraspaikkakuntalaiset reagoivat peltipoliiseihin, tutut tietävät 
etukäteen missä täytyy hiljentää.

Juvan ja Mikkelin välillä, viitostiellä ja kaikilla muilla teillä 
on kannattaa ajaa järkevästi, ottaa huomioon keli ja muu liikenne. 
Ja myös matkaikoni on tarpeen.  

EsipaimenenS o l e a l t a p a l s t a
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Juhlikoon koko luomakunta -
Kristus nousi kuolleista!

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

Suuri paasto päättyy 23.4. Siitä alkaa 
pääsiäinen. Pääsiäisen aikaa kestää 
Herran taivaaseen astumiseen asti eli 
helatorstaihin (2.6.) asti. Keskiviik-
kona (1.6.) on pääsiäisen päättäjäis-
juhla eli Herran taivaaseen astumi-
sen juhla aatto.

Leena Orro

Tien päällä

“Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun 
totuuttasi.” (Psalmi 86, Raamattu VT)

Tietääkö leikkisä perhonen, kuinka yhdellä siipensä iskulla 
– kuten moderni kaaosteoria sen väittää, se voi laukasta 
kokonaista myrskyä ja sitten jopa muuttaa maailmaa? 

Tietääkö uskon pienen pieni siemen, kuinka se tulee kasva-
maan suureksi uskoksi, joka voi siirtää vuoria – kuten vertaus 
sen lupaa? 

Tiesikö hän, kertomuksen köyhä leskivaimo, kuinka arvokas 
hänen temppelille uhraamansa ropo oli?

Nyt meiltä kysytään, miltä mieltä olemme, pyydetään ään-

tämme – se pieni ääni, joka jää turhaan usein lausumatta, koska 
se tuntuu vain kaikuvaan kuin erämaassa. 

Nyt ovat vaalit. Kohta puoliin myös seurakunnassammekin.
Tiedämmekö me sitten, kuinka oman vaatimattoman äänem-

me ansiosta temppelin uhriarkkuun laskettuna, koko mahtava 
kirkkolaivakin voi löytää suuntansa satamaan?

Papa Paul

O   p   i      p   e   r   u   s   a   s   i   a   t   !

Ongelmajätettäkö?

Paimenmatkat Ropo, joka muuttaa maailman

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

Ongelmajätteet ovat tämän kulutuskulttuurimme riesa. Ne eivät kunnolla maadu 
ja monin tavoin ne pilaavat ympäristöä. Ne tukehduttavat luontoa, käsittä teh-
tyä suurenmoisinta Jumalan temppeliä – luomakuntaa. Mutta tämä ei paljon 

liikuta meitä.
Kiusallisinta näet on, että ne jäävät vain silmiemme eteen ikään kuin syyttääkseen 

vastuutonta elämäntyyliämme. Niinpä täytyy niitä hävittää pois – pois vain silmistämme 
mihin vaan: metsään, taivaan tuuleen, mereen, syvään kallioon, avaruuteen. Eipäs ole 
siinä paljoakaan luonnon, etenkään sen pyhyyden kunnioittamista.

Tuli on kätevä hajottamaan niin savotan risut kuin vihollisen leirit. Se onkin erittäin 
voimakas tuhoamisen symboli uskonnollisessa elämässä, ja siihen nojautuu polttouhrien 
traditio. Puolestaan maahan hautaaminen voi peittää muistoja ja siten auttaa unohtamaan 
niitä ikäviä. Mutta hautaamispaikan merkitseminen palvelee sitä vastoin muistamista. 
Siinä on myös ylevää kunnioittamista.

Maahan pudotettuna nisun jyvä on kuoltavaa, jotta elämä kantaisi uusia hedelmiä. 
Jäljitellen luonnon kiertojärjestystä on muinaisuudesta asti haudattu kasvis- ja eläin-
kuntien jäännöksiä kuin siemeniä edistämään uutta elämää. Antiikin ajalla haudattiin 
rituaalisesti hedelmiä jopa kaupunkien perustuksiin takaamaan niiden menestymistä.

Tapa haudata vainajat onkin mitä keskeisin merkki ihmisyyden saavutuksista, var-
haiskulttuurista ja alkeisuskonnollisuudesta. Ihmisen suhtautuminen omaan kehoonsa 
ja vainajan ruumiiseen on moniulotteinen arvokysymys, eikä yksiselitteisiä vastauksia 
sille ole luvassa. Ei ainakaan kulttuurissamme, josta sakraalisuuden taju on pahoin 
hämärtynyt ja ihmisjäännöksiä käsitellään tavallaan – kaikella kunnioituksella – kuin 
ongelmajätettä.

Luonnon temppelissä, missä Jumala ilmestyy ja elää kaikille, ei ole ongelmajätettä. 
Kaikki kiertää Luojan kaitselmuksen mukaan – siinähän toisen kuolema on toisen 
elämäksi. Järjestys on sovellettu jossakin uskonnoissa esimerkiksi niin, että rituaalisin 
menoin luovutetaan vainajien ruumis linnuille: näin heidän sielunsa pääseekin vapau-
tettuna lentämään taivaalliseen elämään.

Meillä, olevinamme henkistyneillä, on taipumus vähätellä materian ja ruumiin arvoa, 
jopa halveksia sitä kuin jotain välttämätöntä pahaa, joka kiusaa, rajoittaa – tavallaan 
vahingoittaakin uskon elämää. Ei ihme sitten, että ruumista voidaan tuhota, kun se on 
kulunut loppuun. Mutta Jumala todisti ihmisruumiin arvosta itse tulleessaan ihmiseksi 
– siinä juuri kompastuksen kulmakivi.

Ihmisruumis on osaa luomakunnan temppeliä, itse temppeli. Apostoli ei anna 
siinä tulkinnan varaa: sitä ei saisi tieten tahtoen turmella, tuhota eikä hajottaa. Sitä 
arkkipiispa Paavali korosti kerran, kun kysyin häneltä traditiomme suhtautumisesta 
polttohautauksen moderniin innostukseen.

Mutta, hän tokaisi minulle, ylösnousemisen ihme on tuleva yhtä lailla kaikille ja se, 
kuinka tämä tapahtuu ruumiin kohtalosta riippumatta, jää joka tapauksessa ihmiselle 
käsittämättömäksi salaisuudeksi.

papa Paul

K
uluneen rei lun 
kuukauden aika-
na olemme seu-
ranneet huolestu-
neina Japanissa 

luonnononnettomuudesta alkunsa saa-
nutta kamppailua elämän ja kuoleman 
välillä. 

Maanjäristys ja tsunami ovat luo-
makunnan liikkeitä, joita tiedämme 
tapahtuvaksi, mutta joiden vaikutuksia 
emme voi täysin ennakoida. Luonnon-
mullistukset aiheuttivat tapahtumaketjun, 
joka vaurioitti ihmisen suunnittelemaa 
yhteiskuntaa ja sen sisällä ydinvoima-
laitoksia. 

Meidän on muistettava, että suhteessa 
luomakuntaan seisomme Jumalan edessä. 
Ortodoksiseen uskoon ja elämään kuu-
luu keskeisesti Jumalan luomakunnalle 
kuuluvan kunnioituksen osoittaminen. 
Jumalan luomaa aineellista maailmaa ei 
ole annettu meille vain kuluttamiseen, 
vaan vastuulliseen käyttämiseen koko 
maailman pelastukseksi. 

Ortodokseina meille ei riitä vain 
luomakunnan kunnioitus, vaan meidän 
on ymmärrettävä luomakunnan ja ih-
miskunnan tulevaisuus yhteiseksi. Kun 
teemme koko maailmaa koskevia ratkai-
suja emme kanna vastuuta vain ihmisten, 
vaan koko maailman osalta. 

Ihmisen suunnittelemaan ydinvoi-
maan liittyy riskejä, joita emme ole 

voineet luotettavasti ratkaista. On siis 
tärkeää punnita asiaa uudelleen. Tarvi-
taan toistamiseen harkintaa paitsi ris-
kien, myös todellisen energian määrän 
tarpeemme kannalta. 

Paaston ajan kirkko on kutsunut meitä 
katsomaan maailmaa ylösnousemuksen 
näkökulmasta. Miten voimme suuren 
onnettomuuden ja huolen keskellä ryhtyä 
juhlimaan ja riemuitsemaan? 

Kristuksen ylösnousemus on koko 
luomakunnan saavuttava Jumalan pelas-
tusteko. Siksi meidän on ajan murheen 
keskellä yhdyttävä ylösnousemuksen 
riemuun.  

Ylösnousemuksen kautta koko luo-
makunnan elämä muuttuu kuoleman 
todellisuuden kanssa kamppailevasta 
jatkumoksi ikuisuuteen. Edessä ei ole 
toinen elämä tai tämän todellisuuden 
vastakohta, vaan kirkastettuna kaikkea 
sitä mikä tämän ajan elämässä on kir-
kastamisen arvoista. 

Yhtykäämme siis pääsiäiskanonin 
sanoin elämän juhlaan: 

 
”Nyt on kaikki täynnä valoa:

taivas ja maa ja alimmainen tuonela.
Viettäköön koko luomakunta

juhlallisesti Kristuksen
ylösnousemista!” 

Arkkipiispa Leo
17.4. Kuopio: Palmusunnuntain liturgia 
klo 10.00, ansioituneiden äitien palkitse-
minen, 19.4. Kuopio: Arkkipiispalla vie-
raana ETLA:n ja EVA:n toimitusjohtaja 
Sixten Korkman, 
21.4. Kuopio: Ehtoollisen asettamisen 
muisto ja pyhän Basileios Suuren liturgia 
klo 18.00, 22.4. Kuopio: 12 kärsimyse-
vankeliumia klo 9.00
22.4. Varkaus: Suuren perjantain ehtoopal-
velus klo 14.00, 22.4. Jyväskylä: Suuren 
lauantain aamupalvelus klo 18.00,
23.4. Tampere: Suuren lauantain ehtoopal-
velus ja pyhän Basileios Suuren liturgia, 
23.-24.4. Tampere: Pääsiäisyön jumalan-
palvelus, 27.4. Lintula: liturgia
Toukokuu
4.5. Kuopio: Karjalan hiippakunnan sää-
tiön hallintoneuvoston kokous.
7.5. Kuopio: Kuutosseurakuntien kevät-
päivä, liturgia klo 10.00,
12.-16.5. Moldovalaisia vieraita,
13.-15.5. Valamo: Pyhien Sergein ja Her-
manin Veljeskunnan vuosijuhla, 
17.5. Valamo: Talous- ja toimintasuunnit-
telun koulutuspäivä
Kesäkuu
2.6. Lieksa: liturgia, 12.6. Lintula: liturgia, 
17.-19.6. Turku: Karjalaiset kesäjuhlat

 Piispa Arseni
16.4. Viinijärvi, Vigilia. 17.4. Polvijärvi, 
Liturgia ja lukijaksi vihkiminen
18.4. Varkaus, Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia.
19.4. Nurmes, Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia.
21.-22.4. Valamo, Päivittäiset jumalan-
palvelukset.
3.-24.4. Helsinki, Pääsisäisyöpalvelus P. 
Kolminaisuuden kirkossa. 24.4. Helsinki, 
Ehtoopalvelus
27.4. Lintula, Liturgia. 28.4. Punkaharju, 
Ikoninäyttelyn avajaiset Lustossa
Toukokuu
1.-8.5. Ravenna, Assisi ja Rooma, Eku-
meeninen pyhiinvaellus.
9.-16.5. Loma
17.5. Joensuun Pappisseminaari, Liturgia. 
19.-21.5. Loma.
22.-23. 5. Valamo, Liturgia, Kansainväli-
nen ikonisymposium
24.-30.5. Loma
Kesäkuu
4.-5.6. Valamo, Vigilia ja liturgia
11-12.6. Lappeenranta, Vigilia ja liturgia
18.-19.6. Pyhäkangas, Vigilia ja liturgia
23.-24.6. Honkavaara, Vigilia ja liturgia
25.-26.6. Taipale, Vigilia ja liturgia
28.-29.6. Tuusniemi, Vigilia ja liturgia
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Palmusunnuntaita juhlitaan Jeesuksen voittoisan Jerusalemiin saapumisen muis-
toksi. Jerusalemia pidettiin tuolloin kuninkaallisena kaupunkina. Jeesus ratsasti Je-
rusalemiin varsalla ja hän salli ihmisten tervehtiä itseään julkisesti kuin kuningasta. 
Suuri väkijoukko kohtasi Hänet tavalla, joka sopi kuninkaalliselle, heiluttamalla 
palmun oksia ja laittamalla omia vaatteita Hänen tielleen. Ihmiset tervehtivät 
Häntä sanoen: ”Hoosianna ! Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä, 
Israelin kuningas !” (Joh.12:13). Lue lisää www.ortodoksi.net/kirkkovuosi
Kannen ikoni on nimeltään Jerusalemiin ratsastus ja sen on kuvannut P&M 
Image Oy.

Tuleeko kirkkokansan
pelastaa Aamun Koitto?

Aamun Koitto tarvitsee noin 400 tilausta 
lisää. Mikäli levikkiä ei saada nousemaan 
riittävästi, ei Veljeskunnalla ole taloudel-
lisia resursseja julkaista lehteä enää tämän 
vuoden jälkeen.

Lehden painos on vuoden 2011 alussa 
noin 2 700 kappaletta. 

Aamun Koitto on vuonna 1896 perus-
tettu Pyhien Sergein ja Hermanin Veljes-
kunta ry:n julkaisema valtakunnallinen 
ortodoksinen aikakauslehti. Se on Suomen 
vanhin ortodoksinen lehti ja yksi Suomen 
vanhimmista kristillisistä lehdistä. Lehti 
on tarkoitettu sekä kirkon jäsenille että 
muille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. 

Lehdessä toteutettiin mittava sisällön ja 

ulkoasun uudistus vuonna 2008, niin että 
ensimmäinen uudistettu lehti ilmestyi pää-
siäisenä 2008. Kehittämistyötä on jatkettu 
kautta vuosien. 

Tänä päivänä Aamun Koitto on ker-
ran kuukaudessa ilmestyvä 32-sivuinen 
nelivärilehti. 

Aamun Koiton tehtävänä on tarjota 
hengellistä ja kirkollista opetusta ja tietoa, 
joka auttaa ihmistä hänen jokapäiväisessä 
elämässään ja hengellisessä kilvoituk-
sessaan.

Lehti elää tiiviisti mukana kirkkovuo-
den kulussa. Esillä ovat myös uutiset seu-
rakunnista, kirkon hallinnosta, järjestöjen 
toiminnasta ja ortodoksisesta kulttuurista. 

Uutiset ulkomailta yhdistävät kirkon jä-
seniä henkisesti ja hengellisesti toisiinsa 
ja ovat tärkeitä ortodoksisen identiteetin 
muodostumisessa ja vahvistumisessa. 

Lehden sisältö ostetaan Tmi Puolipis-
teeltä. Päätoimittajana on TM Ari Kopo-
nen ja toimitussihteerinä FM, TM Maria 
Hattunen. Toinen yhteistyökumppani leh-
den tuottamisessa on Kotimaa-Yhtiöt, jolta 
ostetaan lehden taitto, paino ja jakelu. 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskun-
ta vetoaakin kaikkiin osallistumaan lehden 
tulevaisuuden turvaamiseen tilaamalla sitä 
itselle, lahjaksi ja osallistumalla lehden 
myyntiin ja markkinointiin.

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

• Nikean metropoliitta 
piispana 40 v

• Oulun metropoliitta 60 v

Kirkkopäivien 
projektisihteeri 
ei omista autoa
Lue s. 9 miksi

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta vetoaa myös Solean lukijoihin perinteikkään Aamun Koiton pelastamiseksi.

Osallistuminen
on elämää

kirkon yhteydessä

Laki ortodoksisesta kirkosta (44 §) määrittelee seurakunnan tehtävän seuraa-
vasti: Seurakunta huolehtii alueellaan pyhistä toimituksista, ortodoksisesta 
kasvatuksesta ja opetuksesta, diakonia- ja hyväntekeväisyystyöstä sekä 

muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. 
Sovintosunnuntain seurakunnankokouksessa ideoitiin ryhmissä seurakunnan 

tulevaisuuden toimintaa. Kokouksen taustalla oli kirkolliskokouksen vuonna 
2009 hyväksymä Suomen ortodoksisen kirkon strategia vuosille 2010–2015 
Strategian mukaan jokaisen seurakunnan tulee tehdä omat visionsa ja strategi-
set linjauksensa omista lähtökohdistaan kirkon vision ja strategisten linjausten 
pohjalta. 

Ryhmien pohdittavana oli muun muassa seuraavat teemat: maahanmuuttajat, 
sisäinen muuttoliike, eriarvoisuus, seurakunnan talous, viestintä ja teknologia, 
diakonia, ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat, uskonnollisuus ja hengelli-
syys, seurakunnan tehtävä sekä kysymys: mihin olisit valmis antamaan oman 
panoksesi?

Ajatukset ja ideat kirjattiin paperille ja ne esiteltiin kokoukselle tuoreeltaan. 
Neuvosto ja valtuusto saavat aineiston pohdittavaksi jatkotoimenpiteitä varten. 

Hankkeet ja ideat tarvitsevat tekijöitä. Rovasti Erkki Piiroinen pohti seurakun-
nallista osallistumista vuonna 1969 seuraavasti: ”Kirkkoon kiintyneelle ihmiselle 
ei osallistuminen seurakunnan elämään ole vaikeaa. Jos ei ole lauluääntä, ei toki 
ole pakko laulaa, ja jos ei ole rahaa, ei tarvitse panna kolehtiin mitään, ja jos ei 
voi seistä, saa istua ja jos ei osaa keskustella, saa kuunnella. Kirkollinen elämä 
on niin rikasta, että me helposti löydämme oman paikkamme ja osallistumisen 
tavan. Osallistuminen on samaa kuin elää kirkon yhteydessä. Apostoli Paavalin 
sanoin: En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.”

Meidän tulisi mieltää seurakunta meitä kaikkia koskevaksi, ts. seurakunnan 
toiminta on meidän toimintaamme. Seurakunnan työntekijät ylläpitävät perustoi-
mintoja, mutta mitä enemmän teemme yhdessä, sitä enemmän meillä on erilaista 
toimintaa kaiken ikäisille. Ideoiden toteuttamiseksi me tarvitsemme kaikkien 
seurakuntalaisten apua ja innostusta. Meitä kaikkia tarvitaan ja kaivataan teke-
mään vapaaehtoistyötä Jumalan kunniaksi. 

Toivottavasti sovintosunnuntain keskustelutilaisuus oli uuden yhdessä tekemi-
sen alkusysäys: eri toimintapiireihin voi mennä suoraan mukaan tai ottaa yhteyttä 
kansliaan ja työntekijöihin ja kysyä missä minua tarvitaan. Tämän tavoitteen voisi 
kiteyttää tilaisuudessa kirjattuun kahteen lauseeseen, jotka jokainen meistä voi 
allekirjoittaa: ”Toisten huomioiminen, tervehtiminen – tunne yhteisöön kuulu-
misesta” ja ”Tärkeää on se, että jokainen voi tuoda mahdollisuuksiensa mukaan 
oman panoksensa seurakunnalle.”

Kun siis kysyn mitä seurakunta voi tehdä asialle, kysyn samalla mitä minä 
voin tehdä. Me olemme seurakunta.

isä Harri Peiponen

Suomen ortodoksisen kirkon strategia vuosille 2010–2015
(luettavissa http://www.ort.fi/fi/uutispalvelu/strategia.php).

Kuutosseurakuntien
kevätpäivä

7.5.2011
Kuopiossa

klo 10.00 Liturgia,
Pyhän Nikolaoksen katedraali 

klo 12.30-13.30 Ruokailu,
Kuopion klassillinen lyseo (os. Opistotie 1)

klo 13.30 Armasus – Love Story,
Iisalmen seurakunnan näytelmäpiiri, 

kirjoittanut Anita Kulmala,
ohjannut Kirsi-Maria Hartikainen 

klo 15.30 Sävelhartaus,
kuutosseurakuntien kuorot

Kuopion seurakunnan toimintapiirit, kerhot ja 
tiistaiseurat esittäytyvät.

Lisäksi ikoninäyttely, arpajaiset, myyjäiset, 
nuorten ohjelmaa ja mölkkyturnaus. 

Tervetuloa!

Varkauden ja Jyväskylän kuvasatoa

Jyväskylän nuoret pitivät peli-illan sekä valmistivat 
virpomavitsoja pajassa. (Kuva: Maria Turunen)

Arkkipiispa Leo toimitti katumuskanonin 
maaliskuun alussa Varkauden kirkossa yhdessä 
kirkkoherra Martti Päivisen (vas.) ja kirkko-
herran sijaisen Paul Hessen kanssa. Porina 
iltateellä on tavallisen tapaan vilkasta.
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto
avoinna ke klo 9-13
Relanderinkatu 5
78200 Varkaus
Puh. 040 502 1838 tai 020 6100 349
S-posti: varkaus@ort.fi
Vs. kirkkoherra Paul Hesse
Puh. 040 480 3677
Virkatodistus- ja 
sukuselvitystilaukset Kuopiosta
Puh. 0206 100 203,
S-posti: keskusrekisteri@ort.fi

Varkauden seurakunta

JUMALANPALVELUKSET

Pääkallonpaikka

Varkaus,
Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko

La 16.4. klo 18 Vigilia ja virpovitsojen siunaus
Su 17.4. klo 10 Liturgia. Herran ratsastus Jerusalemiin. Klo 17 Ehtoopalvelus
Ma 18.4. klo 9 Aamupalvelus. Klo 15 Katumussakramentin mahdollisuus. Klo 
17 EPL-liturgia, toimittaa piispa Arseni. 
Ti 19.4. klo 9 Aamupalvelus
To 21.4. klo 9 Aamupalvelus. Klo 17 Ehtoopalvelus ja liturgia (Ehtoollisen 
asettaminen)
Pe 22.4. klo 9 Aamupalvelus (XII Evankeliuminlukua). Klo 14 Ehtoopalvelus, 
toimittaa arkkipiispa Leo. Klo 18 Suuren lauantain aamupalvelus (Hautaus)
La 23.4. klo 9 Ehtoopalvelus ja liturgia. Klo 23:30 Puoliyöpalvelus
Su 24.4. klo 00 PÄÄSIÄISEN yöpalvelus ja liturgia
La 30.4. klo 18 Vigilia

Ti 3.5. klo 9 Liturgia. Vainajien muisto (Radonitsa)
La 14.5. klo 18 Vigilia
Su 15.5. klo 10 Liturgia
Su 22.5. klo 9 Aamupalvelus ja Liturgia
La 28.5. klo 18 Vigilia

Ke 1.6. klo 18 Vigilia
To 2.6. klo 9 Herran taivaaseen astuminen, helatorstai. Liturgia, ristisaatto ja 
pieni vedenpyhitys.  Temppelipruašniekka
Su 5.6. klo 9 Aamupalvelus ja Liturgia
La 11.6. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia. PYHÄ KOLMINAISUUS, helluntai

Savonlinna.
Pyhien Sakariaan ja Elisabetin kirkko

La 16.4. klo 9 Liturgia ja virpovitsojen siunaus. Huom! aikaistettu. 
Ti 19.4. klo 15 Katumussakramentin mahdollisuus. Klo 17 EPL-liturgia.
La 23.4. klo 9 Aamupalvelus (Hautaus). Klo 14 Ehtoopalvelus ja liturgia. Klo 
23:30 Puoliyöpalvelus
Su 24.4. klo 00 PÄÄSIÄISEN yöpalvelus ja liturgia

To 5.5. klo 8 Koululaisliturgia
Su 8.5. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
La 21.5. klo 18 Vigilia
Su 29.5. klo 9 Aamupalvelus ja Liturgia

La 4.6. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 17 Ehtoopalvelus. PYHÄ KOLMINAISUUS, helluntai

Leppävirta.
Pyhien Karjalan valistajien tšasouna

Pe 15.4. klo 17 EPL-liturgia
Ke 20.4. klo 15 Katumussakramentin mahdollisuus. Klo 17 EPL-liturgia
Su 1.5. klo 10 Liturgia

Rantasalmi.
Evl-seurakunnan ”Kirkkorinne”
Ke 13.4. klo 17 EPL-liturgia

Meille kullekin koettelemuksia 
on matkan varrella riittänyt. Ja 
olennainen kysymys kuuluu: 

Olemmeko ottaneet niistä oppia, olemme-
ko siitä edistyneet – sisäisesti kasvaneet 
edes hitusen vertaa? 

Ei ole helppoa hyväksyä muutoksia, 
joita elämä vaatii meiltä. Monesti niistä 
tulee kipuryväs – kriisi. Ja tämä on kuin 
pienen kuolemisen sietämätöntä tuskaa. 

Ja kuitenkin: juuri kasvukivun kautta 
me saamme uusiutua, syntyä uuteen eloon. 
Se vain vaatii, että kasvukivussa me tun-
nistamme Elämän valtiutta – hyväksymme 
sen Luojan kutsuna elämään. Emmekä ole-
kaan siinä erityisasemassa, sillä tämä kipu 
on annettu jok’ikiselle ihmislapsille.

Nytkin Jumalan sallima Golgatan 
draama korostaa maailman tuskaa krii-
sinä, joka on tarkoitettu luomaan koko 
ihmiskunnalle uutta ymmärrystä elämästä. 
Jumala on kaikkien Elämä.

Kirkoissamme seisovan kookkaan 
Golgatan ristin juurella, sen massiiviseen 
jalustaan on perinteisesti kuvattu pääkallo. 
Kuopiossa pikkulapset kokeilevat leikki-
sästi sormella silmien kuopia, Tampereella 
groteski suu irvistelee katsojalle. 

Tämä kuoleman merkki, joka esiintyy 
tyypillisesti kaiken vaaran varoitusmerk-
kinä, tuntuu joskus vieraalle, ikävän 
makaaberilta. 

Silloin herää kysymys tämän kuvan 
merkityksestä täällä, ristin juurella. Miksei 
olisi sopivaa puhua kuolemasta juuri kuo-
lemaa kärsivän edessä? Siitä nimenomaan 
meidän on puhuttava. Mutta myös paikan 
nimi, Golgata on käännettynä pääkallon-
paikka, sanoo evankelista: ehkäpä kallio-
kummun kaljun pyöreä muoto muistutti 
sellaista. 

Mutta kirkossa merkit ovat symboleita. 
Ne kutsuvat muodon tuon puoleen, merki-
tysten kätkettyyn syvyyteen, joka avautuu 
suurenmoisiin opetuksiin ja kokemuksiin. 
Seisokaamme siis hetkeksi kysymään tä-
män yksinkertaisen, mieleenpainuvan pää-
kallokuvan sanomaa juuri ristin juurella.

Erään juutalaisuuden targumin mukaan, 
kun Aadam karkotettiin paratiisista hän 
asettui Siionin vuorella. Keskiaikainen 

legenda jopa tietää, että Aadam sai ottaa 
mukanaan karkotukseensa yhden oksan 
Eedenin elämänpuusta ja siitä kasvoi 
mahtava puu, josta sitten aikanaan tehtiin 
Kristuksen risti.

Ikivanha traditio vakuuttaa, että Kris-
tuksen risti pystytettiin Golgatalle, juuri 
siihen paikkaan jossa Aadam jäännökset 
oli muinaisuudessa kätketyt. Erään pe-
rinteen mukaan Melkisedek oli saanut 
Nooalta vedenpaisumuksesta pelastetut 
esi-isän jäännökset ja haudannut ne 
Pääkallonpaikalle. Hänen tehtäväkseen 
tulikin toimittaa alati Aadamin haudalla 
palvelusta Luojalle.   

Itse asiassa jokaisen kirkon alttari 
pyhäinjäännöksineen on muistoa siitä 
alkuhaudasta. Alttarin pyöreä tila muistut-
taakin sopivasti pääkallon muotoa.

Erääseen Etiopian kalliokirkkoon astu-
taan kulkien ensin läpi kallion nimeltään 
”Pääkallo”, jossa on pieni louhittu luola 
– ”Aadamin hauta”. 

Joissakin Golgatan tapahtuman ikoneis-
sa esitetään jopa kaksi pääkalloa – Aada-
min ja Eevan, sillä kirkon symbolitraditio 
tiivistää Aadamin nimen tai pääkallon 
symboleihin koko ihmiskunnan syntyä ja 
itse ihmisyyden luomissalaisuutta.

Tässä kohdassa antropologi voisi kertoi 
meille, että monissa muinaistraditioissa 
vainajien jäännösten kätkemisellä maan 
uumeniin on nimenomaan symbolinen 
merkitys. Sillä rituaalilla haluttiin var-
mistaa tai helpottaa vainajan tuon puolista 
elämää.

Luut sijoitettiin maahan arvokkaasti 
uutta eloa odottamaan, kuin siemeniksi 
tulevaa elämää siittämään.

Kirkkomme vainajien muistelupöy-
dässä – toisaalta myös sairaanvoitelussa, 
jossa kuoleman varjo on vahvasti läsnä, 
pidetään perinteellisesti esillä vehnänjyviä 
muistuttamassa meitä maahan putoamisen 
välttämättömyydestä, jotta uusi elämä 
syntyisi. 

Mutta elämän symboleina jyvät viittaa-
vat kirkossa olennaisesti ateriaan. Illalla, 
litania -nimisessä toimituksessa pyyde-
tään: Siunaa nämä leivät, jyvät, viini ja 
öljy ja enennä niitä maailmassasi. Koko 

maailma näet on kutsuttu Jumalan juhla-
ateriaan ja tämä on mystisesti tarkoitettu 
iankaikkiseksi elämäksi. 

Jumalan luo jyvät, ihminen luo niistä 
leipää ja tämä yhteistyö saa täyttymyksen-
sä pyhän ehtoollisen vietossa. Taivaasta 
tullut Leipää tulee ihmiseksi, ihmisen 
Elämäksi.

Näinkin yksinkertaisesti symboli elää 
ja voi avautua jokaiselle: pääkallo – kät-
ketty jyvä – elävöittävä leipä. Kuoleman 
symboli kirkossa tahtoo siis viime kädessä 
viitatta elämän ytimeen, sen perimmäiseen 
tarkoitukseen: todelliseen yhtymiseen 
Elämänantajaan.

Ristinnaulitsemisen ikoni vahvistaa 
tätä pyhän ehtoollisaterian merkitystä. 
Kuningasuhrin keihäällä lävistetystä kyl-
jestä näet vuotaa vertaa ja vettä. Symbo-
litradition mukaan Kristuksen verta valui 
ristiltä, ammoin ajoista Elämää odottaneen 
pääkallon päälle.

Tämä pyhä kosketus maan syvyyksissä 
herätti Aadam ja Eevan kuolleista: Sinä 
vuodatit ihmisille kuolemattomuuden, 
tunnustaa pappi valmistaessaan ehtool-
lislahjat. 

Aadamin pääkallon symbolissa liittää 
siis yhteen Suuren viikon torstain ehtool-
lisaterian, perjantain ristikuoleman ja lau-
antain tuonelan heräämisen teemat julis-
taakseen ihmisen pelastusta – ihmisyyden 
ylösnousemista Kristuksen kanssa.

Pysähtykäämme tähän. Tässä näet maa 
ja taivas kohtaavat – mykistävä salaisuus. 
Seisomme vain ja ihmettelemme rukoi-
levan Kuninkaan avoimen sylin edessä. 
Omassa sisimmässämme maailmankaik-
keuden kohtalo ratkaistaan. Ristin keskellä 
Jumala ottaa vastaan jokaisen maan äärestä 
toiseen, joka nukkuen kuoleman unta 
katsoo silti Häneen tahtoen elää Hänen 
totuuttansa. 

Totuutena Kristus antoi elämänsä ja 
henkensä – Totuudeksi Hän antaa maail-
malle Elämän Hengen.

Pääsiäisateria
su 24.4. pääsiäisyön palvelusten jäl-
keen Varkauden seurakuntasalissa

Osallistumismaksu
omantunnon mukaan.

Ilmoittautumiset viimeistään
ke 20.4. klo 9-13 virastoon

(puh. 040 502 1838) tai kirkossa 
paastoajan palvelusten yhteydessä 
kirkonisännöitsijä Antero Kudjoille.  

Virpovitsatalkoot

• pe 15.4. klo 17
Savonlinnan kirkolla

• tiistaiseuran ja lasten
yhteiset talkoot

Tervetuloa mukaan!!!

VillaMullin ikonipajan ikoneja
Rantasalmen Osuuspankissa 

huhtikuu 2011

Matkalla Pääsiäiseen
Pirjo Raittilan puupiirroksia

ja hiilitöitä
ravintola KaksRuusussa,
Varkaus huhtikuu 2011 Kirkkokahvit kahdella eurolla. Varkau-

dessa on jo useamman kuukauden ajan 
järjestetty kirkkokahvit jokaisen liturgian 
jälkeen. Kahvit pyörivät talkoohenkisesti: 
jokainen voi varata oman kahvinkeittovuo-
ron viraston ilmoitustaululta. 

Kippo kiertää kahvihetkessä ja on 
sovittu, että kaksi euroa riittää. Ylimää-
räisillä tuloilla järjestämme muun muassa 
pääsiäisyön ateriaa. 

Lasten liturgiakerho Varkaudessa. 
Kouluikäisille ja naperoille tarkoitettu 
järjestetään Varkauden kirkolla jokaisen 
liturgian aikana. Kerho aloitti huhtikuun 
alussa, joten mukaan mahtuu vielä hyvin. 
Kerhon vetäjänä toimii Iida Kirjavainen. 

Liturgiakerho Savonlinnassa. Savonlin-
nan kirkon trapesassa järjestetään lapsille 
liturgiakerhoa jokaisen liturgian aikana. 
Kerhon vetäjänä toimii Alina Fedorenko, 

jonka ohjaajana toimii opettaja Riina 
Pirhonen. 

Leppävirran rukoushuone 50 vuotta. 
Karjalan Valistajien muistolle pyhitetty 
Leppävirran tsasouna täyttää tänä vuonna 
pyöreät 50 vuotta. Kunnon juhlat jär-
jestetään 5. marraskuuta, juuri Karjalan 
Valistajien muistopäivänä.

Varkauden seurakuntasalin vuokra. 
Neuvosto on päättänyt, että alle kuuden 
tunnin tilaisuuksista salin käytöstä peri-
tään 150 euroa. Jos juhlat venyvät tuosta, 
vuokra on 200 euroa. Vuokraan liittyy 
keittiön käyttö, sähkö ja siivous, mutta ei 
liinavaatteet. Sotaveteraanien osalta vuok-
raan annetaan 50 prosentin alennus.

Avustuksia myönnetty. Kirkollishallitus 
on myöntänyt seurakunnalle 10 000 euroa 
uskonnonopetuksen järjestämiseen ja 4 

000 euroa Varkauden seurakuntakeskuk-
sen ja Leppävirran tsasounan peruskor-
jaukseen. 

Kriparilaisille avustus. Neuvosto on 
päättänyt, että kriparilaiset saavat 100 
euron avustuksen. Kripari-ikäisiä on tänä 
vuonna 13. Kripareista lisää tietoa saa 
soittamalla virastoon.

Siivous Savonlinnassa. Neuvosto päätti 
helmikuussa, että Tmi Eija Altio siivoaa 
jatkossa Savonlinnan kirkkoa.

Kolehtien kohteet. Moni saattaa ihme-
tellä, mihin liturgioissa kannettavien 
kolehtien rahat menevät.

Virallisten kolehtipyhien kohteet 
näkyvät Kirkon taskukalenterista. Neu-
vosto on tehnyt ns. vapaiden sunnuntaiden 
kolehtikohteista listan, joka löytyy kirk-
kojen ilmoitustaululta. (JI)

Papa Paul

Kirkkoherra 
Martti Päivinen 

eläkeelle
Varkauden ortodoksiseurakunnan kirk-
koherra Martti Päivinen jää vanhuuseläk-
keelle huhtikuun alusta. Rovasti Päivinen 
toimi seurakunnan kirkkoherrana elo-
kuusta 1991 alkaen. 

Arkkipiispa Leo on julistanut kirk-
koherran toimen haettavaksi. Hakuaika 
päättyy 19. huhtikuuta. Kirkkoherran 
vaali toteutunee kesäkuun puolivälissä.

uutispalat, uutispalat, uutispalat, uutispalat, uutispalat

Varkauden pääkirkon isännöitsijänä 
on toiminut Antero Kudjoi viime

heinäkuusta lähtien.
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Koululaiset kohti kirkkautta

Juhani Ahon koulun oppilaat tutkivat Lapinlahden taidemuseon Kohti kirkkautta -näyttelyssä, mitä näyttelyteksti kertoo 
ristin symboliikasta.

Lapinlahden taidemuseossa helmi-
kuun lopulla avatun Kohti kirkkautta 
– näyttelyn on nähnyt jo noin kuusi-

sataa vierasta.
Näyttely on Suomen ikonimaalarit ry:n 

35-vuotisjuhlanäyttely, joka on toteutettu 
yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkko-
museon kanssa.

Näyttely on laaja otos tämän hetken 
ikonitaiteesta. Esillä on 130 ikonia, joista 
suurin osa on maalattu munatemperatek-

niikalla. Näytteillä on myös harvinaisem-
milla tekniikoilla valmistettuja ikoneja, 
kuten tuohi-, tekstiili- ja mosaiikki-iko-
neja.  Näyttely on auki 30.4. asti.

Yli neljäkymmentä ortodoksisen us-
konnon oppilasta Iisalmesta tutustui 
ikoninäyttelyyn 30.3.

Uskonnonopettaja Antti Blinnikka 
oli tehnyt eri ikäryhmiä varten tehtäviä, 
joiden avulla ikonit tulivat tutuksi. Iko-
neista piti esimerkiksi etsiä aasi, ryöväri, 

evankeliumikirja, keihäs, rukousnauha ja 
lohikäärme.

Salapoliisitehtävässä oikea ikoni löytyi 
vihjeiden perusteella: ikonin kuvaama 
henkilö on parrakas, Juhon taivaallinen 
esirukoilija, hän söi heinäsirkkoja, pu-
keutui kanelinkarvavaatteeseen ja tykkäsi 
kastaa ihmisiä. Lisäksi oppilaat saivat poh-
tia, mikä on heidän mielestään näyttelyn 
kaunein ikoni ja minkä ikonin maisemassa 
he viihtyisivät

JUMALANPALVELUKSET 9.4. – 21.5.2011

Iisalmi
la 9.4. klo 18.00 ehtoopalvelus + synnintunnustus. Synnintunnustukselle
ottavat piispa Arseni ja isä Elias
su 10.4. klo 09.00 liturgia Maria Egyptiläisen sunnuntai + kirkkokahvit. Piispan 
kyselytunti . Kysymyksiä voi esittää kirjallisesti ennen liturgiapalvelusta
la 16.4. klo 18.00 vigilia + virpovitsojen siunaaminen
su 17.4. klo 09.00 liturgia, Palmusunnuntai
ma 18.4. klo 17.00 suuri ehtoopalvelus
ke 20.4.klo 18.00 aamupalvelus
to 21.4. klo 09.00 liturgia kiirastorstai ehtoollisen asettaminen
pe 22.4. klo 09.00 Suuren perjantain hetkipalvelus
pe 22.4. klo 14.00 Suuren perjantain ehtoopalvelus Kristuksen hautaaminen  
- kansa tuo kukkia Kristuksen haudalle
pe 22.4. klo 18.00 Suuren lauantain aamupalvelus, Kristus laskeutuu
tuonelaan
la 23.4. klo 23.30 Pääsiäisyöpalvelus Kristuksen ylösnouseminen + pääsiäisateria 
kirkon alasalissa
su 24.4. klo 18.00 Pääsiäispäivän ehtoopalvelus
la 14.5. klo 18.00 vigilia
la 21.5. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti
pe 15.4. klo 17.00 akatistos Jumalanäidille
to 21.4. klo 18.00 aamupalvelus 12 –evankeliumijaksoa Kristuksen
kärsimyksistä
ma 25.4. klo 09.00 II pääsiäispäivän liturgia ja ristisaatto

Alapitkä
la 23.4. klo 09.00 Suuren lauantain liturgia

Salahmi
ke 13.4. klo 17.00 Epl Paastoliturgia
su 8.5. klo 09.00 liturgia + vedenpyhitys

Sukeva
ti 19.4. klo 17.00  Epl  Paastoliturgia
su 22.5. klo 09.00 liturgia

Sonkajärvi
su 15.5. klo 09.00 liturgia

Lähdetään joukolla
Kuutosseurakuntien
kevätpäivään
7.5.2011 Kuopioon
Linja-autokuljetus
klo 08.45 Iisalmi Evakkokeskus
klo 09.00 Lapinlahti Kaikkien
Pyhien kirkko
klo 09.20 Alapitkä tsasouna
klo 10.00 – 16.30 ohjelma
Paluu sävelhartauden jälkeen
kyyti maksaa  10 e/ hlö
Tervetuloa runsain joukoin
mukaan yhteiseen srk-tapahtumaan
Voit tulla kyytiin ilman
ilmoittautumista

Kristus nousi kuolleista
- totisesti nousi!

Iisalmen ortodoksinen seurakunta

BUNUKAT-KERHO kokoontuu la 16.4. ja 30.4. klo 12.
 
LAPINLAHDEN LASTENKERHO kokoontuu ke 27.4., ja 11.5. klo 17.30.

  
VIRPOVITSOJA JA PÄÄSIÄISASKARTELUA
Lasten virpovitsa- ja pääsiäisaskartelu Iisalmessa la 16.4. klo 12-14. Aloitam-
me rukoushetkellä kirkossa. Tarvikkeiden varaamiseksi ilmoita lapsesi tulosta 
viimeistään to 14.4. puh. 817441.

Virpovitsa-askartelua Alapitkän koululla la 16.4. klo 12. Samalla kerhon kevään 
viimeinen kokoontuminen.

LASTEN PÄÄSIÄINEN
Toisen pääsiäispäivän liturgia ja lasten pääsiäinen Lapinlahdella ma 25.4. Liturgia 
alkaa klo 9, ja pienten lasten kanssa paikalle ehtii myöhemminkin. Liturgian lo-
puksi teemme ristisaaton kirkon ympäri laulaen troparia ”Kristus nousi kuolleis-
ta”. Voit ottaa ristisaattoon oman ikonin mukaan. Ristisaaton jälkeen kirkkokahvit 
ja ohjelmaa tuttuun Talent show –tyyliin. Jokainen esiintyjä palkitaan!

NAUTITAAN KESÄSTÄ YHDESSÄ! 
Seurakunta järjestää kesäleirin, jolle ovat tervetulleita kaikki ikään katsomatta. 
Ohjelmaa on niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Voit tulla leirille yksin tai 
kaverin kanssa, alle kouluikäisillä pitää kuitenkin olla oma aikuinen mukana. 

Leiripaikkana on Hirsikankaan leirikeskus Sukevalla ja leirin ajankohta 27.–29.6. 
Leirin hinta on aikuisilta 70e, 4-18 –vuotiailta 35e, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Alennus perheille (2 aikuista ja lapset).
 
Lisätiedot Kirsi-Marialta 050 4014798. Ilmoittautumiset seurakunnan kansliaan 
puh. 817441 tai iisalmi@ort.fi viimeistään 13.6.

Kirsi-Marian
postia...

Evakkonaiset tiedottaa:
Evakkonaisten pääsiäismyyjäiset la 16.4. klo 11 – 13 Pr. Elian kirkon alasalis-
sa. Saatavana leivonnaisia, käsitöitä, pääsiäismunia ja virpovitsoja. Tervetuloa 
ostoksille ja vaikkapa päiväkahville!

Pääsiäisyön ruokailu järjestetään kirkon alasalissa. Tervetuloa!

Evakkonaisten järjestämä kevätretki tehdään Helsinkiin 13. – 15.5. Käymme 
katsomassa Kansallisteatterissa liikuttavan musiikkinäytelmän, jossa upeat 
näyttelijät.  Paluumatkalla osallistumme palvelukseen Tikkurilan kirkossa ja 
olemme tiistaiseuran vieraina. Mukaan mahtuu vielä! Tiedustelut Terttu p. 
040-7383 784.

Iisalmen tiistaiseura
Ti 3.5. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 17.5. klo 13 kirkon alasalissa
Tervetuloa!

Lapinlahden tiistaiseura
Su 17.4. klo 14 Virpominen Haminamäen palvelutalolla.
Ma 25.4. tiistaiseuran kirkkokahvit palveluksen jälkeen.
Kevään tapahtumista ilmoitetaan Matti ja Liisa –lehdessä.

Kesä 2011
Valamo-Solovetsk

Pyhiinvaellusmatkat
Valamoon 2011:
Aika: 16.-18.6.  Reitti: Jyväskylä  
- Kuopio  - Joensuu – Sortavala
Aika: 2.-4.7. Reitti: Helsinki – Kou-
vola – Lappeenranta – Sortavala
Aika: 26.-28.7. Reitti: Iisalmi 
– Kuopio – Joensuu – Sortavala
Aika: 12.-14.8. Reitti: Jyväskylä 
– Kuopio – Joensuu – Sortavala
Hinta : 320-340 eur lähtöpaikasta 
riippuen
Hinta sis. bussikuljetus, majoitus 
2 – 3 hh, Valamossa täysihoito, 
ryhmäviisumi, laivakuljetukset,  
opastukset Valamossa

Pyhiinvaellusmatka
Solevetskiin 2011: 
Aika: 19.-21.7. Reitti: Kuopio – Ii-
salmi – Kajaani – Kostamus – Kem, 
Hinta: 335 eur  
Hinta sis. bussikuljetus, majoitus 2 
-3 hh, Solovetskissa täysihoito,  lai-
vakuljetukset. opastukset matkalla 
ja Solovetskissa

Ilmoittautuminen:
puh.  017 816441

(klo 9–14) e-mail iisalmi@ort.fi

Evakkoteatteri esittää Armassuksen,
näytelmän monikulttuurisesta rakkaudesta,

Iisalmen evakkokeskuksessa ti 10.5. ja ke 11.5. (ks. 12)
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Kuopion seurakunta

Kohti pääsiäistä
Suuri paasto alkaa olla loppusuoralla 

ja edessä on Palmusunnuntai ja Suuri 
Viikko, joiden kautta valmistau-

dumme kohti suurinta juhlaa, Kristuksen 
ylösnousemusjuhlaa.

Paastonaika on tarkoittanut seura-
kuntaelämässä jumalanpalveluselämän 
lisääntymistä, joihin seurakuntalaiset ovat 
myös löytäneet tiensä. Paastonaikana on 
jumalalanpalvelusten lisäksi ollut monen-
laista muutakin toimintaa.

Sovintosunnuntaina pidettiin Kuopi-
ossa ideointipäivä. Työskentely tapahtui 

ryhmätyöskentelynä. Ryhmien ajatukset on 
tallennettu ja niitä käsitellään neuvostossa 
ja valtuustossa.

Tarkoituksena on, että ideat ovat tukena 
toimintasuunnitelmaa tehdessä. Päivän 
perusteella intoa ja halua tehdä työtä seu-
rakunnan hyväksi näyttäisi olevan. 

Nyt pitäisi löytää niitä kanavia, joiden 
kautta jokainen voisi löytää mielekkään 
paikkansa seurakunnassa. Yhteisöllisyys 
on kantava voima seurakunnassa. 

Tulevista tapahtumista esille voisi 
nostaa kuutosten yhteisen tapahtuman, 

joka järjestetään toukokuun ensimmäisenä 
lauantaina 7.5.

Tapahtuma alkaa liturgialla Pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa. Katedraalista 
on parisen kilometriä kirkollishallituksen 
vastapäätä, tien toisella puolella sijaitsevan 
klassillisen lyseon tiloihin ruokailemaan. 
Tarkempi ohjelma tapahtumasta on tämän 
lehden sivuilla. 

Seurakunnan työntekijöiden vaihdokset 
jatkuvat.

Seurakuntasihteerin toimeen valittu 
Kirsi Haarala aloittaa huhtikuun puolessa 

välissä tehtäviin tutustumisen yhdessä 
Anna-Liisa Vainiomäen kanssa ja jatkaa 
sitten lomansijaisena ennen kuin aloittaa 
varsinaisesti seurakuntasihteerin toimen 
elokuun alussa.

Yksi mietintämyssyyn laitettava asia 
on se, että seurakunnanvaltuuston vaalit 
lähestyvät.

Seuraavassa Soleassa on ohjeita eh-
dokkaiden asettamiseksi. Nyt kannattaa 
jo miettiä sopivia ehdokkaita tai asettua 
itse ehdokkaaksi. 

Suuren viikon jumalanpalvelukset 

kannattaa nähdä ja kokea, ne ovat ainut-
laatuisia ja niitä järjestetään eri puolilla 
seurakuntaa. 

Pääsiäisyönpalvelukset seurakunnan 
alueella ovat tänä vuonna neljässä paikas-
sa: Kuopiossa, Nilsiässä, Pielavedellä ja 
Keiteleellä.

Hyvää tulevaa
Kristuksen ylösnousemusjuhlaa!

isä Timo Honkaselkä

Pietarilainen lapsikuorolaisten ryhmä, 
yhteensä seitsemän lasta, vieraili Kuo-
pion ortodoksisessa seurakunnassa 25. 
-26.3.2011.

Lapset sekä heidän kuoronjohtajansa 
Elena Makarova ja Feodorovin Jumalanäi-
din ikonin seurakunnan pappi, isä Kirill 
olivat mukana perjantaiaamuna toimitetus-
sa Neitsyt Marian Ilmestysjuhlan liturgias-
sa Pyhän Nikolaoksen katedraalissa.

Isä Kirill toimitti osan liturgiasta kirk-
koslaaviksi ja lapset lauloivat joitakin 
veisuja. Kuoronjohtaja Elena kertoi, että 
lapsikuoro ” Sinapin siemen” harjoittelee 
ja laulaa Pyhän Suurruhtinas Vladimirin 
katedraalissa. Kuorossa on kaikkiaan 25 

lasta.
Juhlaliturgian jälkeen lapset tutustui-

vat Kuopioon ja kävivät Pujon tornilla. 
Iltapäivällä he tapasivat piispa Arsenin, 
tutustuivat kuopiolasiin lapsikuorolaisiin 
ja esiintyivät seurakuntasalissa.

Tunnin pituisessa konsertissa lapset 
lauloivat paaston ajan ja Jumalanäidin 
juhlien veisuja sekä muistuttivat, että 
yhdeksän kuukauden kuluttua ilmestys-
päivästä juhlitaan joulua ja lauloivat jou-
lukallandoja kokoelman, jossa sävellajit ja 
rytmit vaihtuivat huimaa vauhtia.

Muutaman laulun konsertin alussa ja 
lopussa he lauloivat yhdessä kuopiolaisten 
lapsikuorolaisten kanssa. Yleisö liikuttui, 

kun venäläiset lapset lauloivat suomeksi 
”Juolupuu on rakennettu”- kaikki salissa 
olevat lauloivat mukana.

Konsertissa kuulimme myös lasten-
lauluja, venäläisiä kansanlauluja sekä 
pop-lauluja. Pietarilaset lapsikuorolaiset 
yllättyivät suuresti, kun saivat tietää, että 
Suomessa koulussa opetetaan ortodoksista 
uskontoa ja että kanttori on ihan oikea 
ammatti- eli kanttorin ei tarvitse tehdä 
muuuta työtä kuin kanttorin työtä.

Pietarin ja Kuopion lapset leikkivat 
keskenään ja kielimuuri unohtui leikin 
aikana. Kuopion lapsikuoro sai kutsun teh-
dä vastavierailu Pietariin. Matka yritetään 
toteuttaa kesäkuussa 2012.

Leikki yhdisti
Pietarin ja Kuopion lapset

Tunnin pituisessa konsertissa lapset lauloivat paaston ajan ja Jumalanäidin juhlien veisuja.

Seurakunnan työntekijät toivottavat siunattua 

Kristuksen ylösnousemusjuhlaa.

Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi!

Ikoni-
lahjoitus

Karttulaan

Karttulan karjalaisten ti-
laama ja syvänniemeläisen 
Säde Tuovisen maalaama 
Kristus Kaikkivaltias -iko-
ni, joka siunattiin Syvän-
niemen tsasounassa liturgi-
an yhteydessä, luovutettiin 
Kallaveden luterilaiseen 
seurakuntaan kuuluvaan 
Karttulan seurakuntakotiin 
maaliskuussa pidetyssä 
tilaisuudessa.

Желаем 
Всем 

Светлой 
Пасхальной 
Радости!

Toivomme kaikille valoisaa pääsiäisen iloa!

Русскоязычные прихожане
Venäjänkielisten toimikunta
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Jumalanpalvelukset 16.4.-30.6.2011
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan perjantain 
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.

Huhtikuu: 16.4. klo 18 vigilia ja virpovitsojen siunaaminen. 
17.4. klo 10 liturgia arkkipiispa Leo, palmusunnuntai, äitien 
palkitseminen. 18.4. klo  9 aamupalvelus. 18.4. klo 17 paasto-
liturgia. 19.4. klo  9 aamupalvelus. 19.4. klo 17 paastoliturgia. 
20.4. klo  9 aamupalvelus. 20.4. klo 18 yleinen sairaanvoi-
telu. 21.4. klo 18 ehtoopalvelus, Basileios Suuren liturgia, 
Arkkipiispa Leo. 22.4. klo klo 9  XII kärsimysevankeliumia, 
Arkkipiispa Leo. 22.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalve-
lus, Kristuksen hautakuvan esiinkanto. 22.4. klo 18 aamupal-
velus, Kristuksen hautauspalvelus. 23.4. klo 10 ehtoopalvelus 
ja liturgia. 23.4 klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus. 24.4. klo 16 
ehtoopalvelu. 25.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen. 27.4. klo 
10 liturgia, koululaiset. 27.4. klo 18 slaavinkielinen ehtoopal-
velus. 28.4. klo 10 liturgia, koululaiset.

Toukokuu:  2.5. klo 18 parastasis.  3.5. klo 10 liturgia, vaina-
jien pääsiäinen, Tuomaan tiistai.  4.5. klo 18 ehtoopalvelus. 
7.5. klo 10 liturgia. 11.5. klo 7 liturgia. 11.5. klo 18 panihida. 
18.5. klo 10 liturgia, pääsiäisen keskijuhla. 21.5. klo 10 litur-
gia (slaavinkielinen). 25.5. klo 7 liturgia. 25.5. klo 18 ehtoo-
palvelus (slaavinkielinen). Kesäkuu:  1.6. klo 18 vigilia.  2.6. 
klo 10 liturgia, Herran taivaaseen astuminen, Helatorstai.  8.6. 
klo 7 liturgia. 11.6. klo 10 liturgia. (slaavinkielinen). 13.6. klo 
10 liturgia Pyhän Hengenpäivä 15.6. klo 18 akatistos.

Toivalan tsasouna
Kesäkuu:  8.6. klo 18 ehtoopalvelus. 22.6. klo 18 ehtoopalve-
lus.

Läntinen alue: Siilinjärven kirkko:
Huhtikuu: 16.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus. 17.4. 
klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 20.4. klo 18 yleinen sairaan-
voitelu. 22.4. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen hautauspalve-
lus. 27.4. klo 10 liturgia, koululaiset.
Toukokuu: 1.5. klo 10 liturgia, Georgioksen praasniekka, 
kirkkokahvit. Kesäkuu: 1.6. klo 18 vigilia, 2.6. klo 10 liturgia, 
Herran taivaaseen astuminen, Helatorstai

Maaningan kirkko:
Huhtikuu: 18.4. klo 17 paastoliturgia. 22.4. klo 14 suuren 
perjantain ehtoopalvelus, Kristuksen hautakuvan esiinkanto. 
Toukokuu:  3.5. klo 10 liturgia, Tuomaan tiistai, vainajien 
pääsiäinen. 22.5. klo 10 liturgia.

Pielavesi: 
Huhtikuu: 16.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus. 17.4. 
klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 21.4. klo 17 ehtoopalvelus, 
Basileios Suuren liturgia. 22.4. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus, Kristuksen hautakuvan esiinkanto. 23.4. klo 
23.30 pääsiäisyöpalvelus.
Toukokuu:  8.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä ja kirkkokahvit. 
15.5. klo 10 liturgia. Kesäkuu:  5.6. klo 10 liturgia. 24.6. klo 
10 liturgia.

Keiteleen kirkko:
Huhtikuu: 22.4. klo 9 XII kärsimysevankeliumia. 23.4. klo 
23.30 pääsiäisyöpalvelus.
Toukokuu: 15.5. klo 10 liturgia. Kesäkuu:  4.6. klo 13 panihi-
da, Hiekan tilalla. 11.6. klo 18 vigilia. 12.6. klo 10 vedenpy-
hitys ja liturgia, Arsenin praasniekka.

Syvänniemen tsasouna:
Huhtikuu: 19.4. klo 17 paastoliturgia. 23.4. klo 10 ehtoopal-
velus ja liturgia. Toukokuu: 29.5. klo 10 liturgia.
Kesäkuu: 19.6. klo 10 liturgia.

Itäinen alue:
Tuusniemi:
Huhtikuu:  21.4. klo 17 ehtoopalvelus ja Basileios Suuren 
liturgia.
Toukokuu: 1.5. klo 10 liturgia. Kesäkuu: 28.6. klo 18 vigilia. 
29.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Pietarin ja Paavalin 
praasniekka.
 
Luikonlahti
Toukokuu:  15.5. klo 10 liturgia.

Juankoski:
Huhtikuu: 20.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu. 23.4. klo 10 
ehtoopalvelus ja liturgia. Toukokuu:  3.5. klo 10 liturgia. 29.5. 
klo 10 liturgia. Kesäkuu: 26.6. klo 10 liturgia.

Nilsiä:
Huhtikuu: 16.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus. 17.4. 
klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 22.4. klo 18 suuren perjan-
tain ehtoopalvelus, Kristuksen hautakuvan esiinkanto. 23.4. 
klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus. 28.4. klo 10 liturgia.
Toukokuu:  8.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä. 21.5. klo 18 vigi-
lia. 22.5. klo 10 liturgia.
Kesäkuu: 23.6. klo 18 vigilia. 24.6. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Johannes Kastajan praasniekka.
 
Muuruvesi:
Huhtikuu: 22.4 klo 10 XII kärsimysevankeliumia.
Toukokuu:  8.5. klo 18 vigilia. 9.5. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Nikolaoksen praasniekka.

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: 
www.ort.fi/kuopio. Lapsi- ja 
nuorisotyötoimisto: 0206100309, 
sähköposti: kuopio.kerhot@ort.fi. 

Papiston ja kanttorien 
matkapuhelimet: 
Keskinen alue: Khra pastori Timo 
Honkaselkä 0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305.
Itäinen alue: II pappi pastori Timo 
Hirvonen 0206100303. II kanttori 
Sofia Laukkanen 0206100306.  
Läntinen alue: III pappi pastori 
Harri Peiponen 0206100304. 
III kanttori Eija Honkaselkä 
0206100307.
Muu henkilökunta: 
Seurakuntasihteeri Anna-Liisa 
Vainiomäki  0206100310. 
Uskonnonopettaja Ulla Puhakka 050 
3307162. Lapsi  ja nuorisotyöntekijä 
Liisa Tuunainen  0206100309.  
Lasten ja nuorten ohjaaja Svetlana 
Lamanen 0206100315.  Vahtimestari 
Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Koslonen 
0206100312.

Совместные
литургии

становятся
хорошей

традицией.

В марте в гостях православ-
ного прихода Куопио были 
русскоязычные прихожане из 

Ювяскюля вместе с о.Александром 
Рощенко и матушкой, регентом Ма-
рией Такала-Рощенко.
От совместной Литургии остались 
очень приятные впечатления и вос-
поминания : совместное пение хо-
ров, совместная молитва и таинство 
Крещения, совершенное в этот день, 
- были настоящим душевным обще-
нием во Христе. Лекция Владимира 
Сократилина о православии заставила 
задуматься о вере, своем отношении 
к ней.
В качестве продолжения хорошей 
традиции общения  прихожан был 
предложен ответный визит, который 
состоится в Вербное воскресение 17 
апреля. Русскоязычные прихожане из 
Куопио отправятся в Ювяскюля, где 
их ждет совместная Литургия на цер-
ковнославянском и финском языках, 
обед, после которого лекция Влади-
мира Сократилина на тему: «Крестом 
радость всему миру».

Laula
kanssamme

Siilinjärven ortodoksinen
kuoro järjestää

kuoro- ja yhteislaulu-
tilaisuuden

sunnuntaina 1.5.2011
Siilinjärven ortodoksisella

seurakuntasalilla
(Harjamäentie 2).

Tilaisuus alkaa tiistaiseuran
järjestämien praasniekka-
kahvien merkeissä kello 12

ja laulut alkavat
heti sen perään,

viimeistään kello 13.
Tilaisuudessa kuullaan

kuorolaulua ja lauletaan
keväisissä merkeissä

tunnettuja yhteislauluja.
Tervetuloa!   

Kuopion pääsiäisyön
tarjoilusta

Aikaisempien vuosien 
tapaan

pääsiäisyön tarjoilu
Kuopiossa järjestetään
”nyyttäriperiaatteella”.
Seurakunnan virastossa

on lista,
jos haluat kantaa kortesi

kekoon juhlien
onnistumiseksi. 

Tervetuloa
yhteiseen iloon!

KIRKKOKYYDIT

Järjestämme kirkkokyydit halukkaille
pääsiäisyöpalvelukseen

lauantaina 23.4.2011.
Ota yhteyttä kyytiä tarvitessasi

kirkkoherranvirastoon
ma-pe 9-12, 

puh. 0206 100 300.

Diakoniatoimikunta ja Nikolaoksen miehet 

Kuutosseurakuntien
kevätpäivä

7.5.2011
Kuopiossa

klo 10.00 Liturgia,
Pyhän Nikolaoksen katedraali 

klo 12.30-13.30 Ruokailu,
Kuopion klassillinen lyseo (os. Opistotie 1)

klo 13.30 Armasus – Love Story,
Iisalmen seurakunnan näytelmäpiiri, 

kirjoittanut Anita Kulmala,
ohjannut Kirsi-Maria Hartikainen 

klo 15.30 Sävelhartaus,
kuutosseurakuntien kuorot

Kuopion seurakunnan toimintapiirit, kerhot ja 
tiistaiseurat esittäytyvät.

Lisäksi ikoninäyttely, arpajaiset, myyjäiset, 
nuorten ohjelmaa ja mölkkyturnaus. 

Tervetuloa!

Seurakuntamme pitkäaikainen työntekijä 
Anna-Liisa Vainiomäki, jää eläkkeelle 
1.8.2011. Anna-Liisa aloitti työnsä 
seurakunnassa lasten ja nuorten parissa 
(v. 8.1991) ja on viime vuodet toiminut 
seurakuntasihteerin tehtävässä.

Anna-Liisan eläkejuhlaa vietetään 
helatorstaina 2.6. liturgian jälkeen seu-
rakuntasalilla. 

Tervetuloa
Anna-Liisan
eläkejuhlaan

helatorstaina!

Diakoniatyö etsii
vapaaehtoistyöstä

kiinnostuneita
henkilöitä
-avuksi, seuraksi

- kirkkokyydin antajaksi
- vanhuksille
- yksinäisille

- muille apua tarvitseville
- kummiperheitä

maahanmuuttajille.

Avuntarve on monimuotoista:
mm. yksinäisyys
ja yksinjääminen

elämässä kohdanneissa
vaikeuksissa on suuri haaste.

Saat tukea ja ohjausta tehtäviin
diakoniatoimikunnan jäseniltä 
ja seurakunnan työntekijöiltä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

isä Harri Peiponen
puh.0206 100 304

tai Raija Luostarinen
puh 050 336 4910

Haatalan rukoushuoneen
(Pihtisalmentie 120, Maaninka)
tontin siivous- ja raivaustalkoot

tiistaina 24.5.2011 klo 10.00 alkaen.
Tarjolla työtä, ruokaa ja rukousta.

Lisätietoja: isä Harri Peiponen,
p. 0206 100 304

Pyhiinvaellus - ekumeeninen ilta
Syvänniemen tsasounalla

perjantaina 6.5.2011 kello 18.00

-Rukoushetki: isä Harri Peiponen, Mihailan kuoro
-Seminaarin avaus: Erkki Taarasti

-Esitelmä pyhiinvaelluksesta: Emeritus tuomiorovasti Matti Järveläinen
-Pyhiinvaellus ortodoksisessa traditiossa:

isä Harri Peiponen
-Yleisökeskustelua

-Karttulan Karjalaiset - seuran asiaa: Kuopion Karjalaisten
pj. Ritva Lampainen

-Iltatee / keskustelua / tsasounan esittely
-Ehtooveisuu, loppurukous rovasti Matti Järveläinen

Tapahtuman järjestävät:
Kuopion Karjalaiset ry

Kuopion ortodoksinen seurakunta

Linja-autokuljetus läntiseltä alueelta juhlaan:
Keitele linja-autoasema klo 8, Pielavesi kirkko klo 8.30,
 Maaninka linja-autoasema klo 9,
Siilinjärvi linja-autoasema klo 9.20,
Matkan varreltakin pääsee kyytiin. Paluu juhlien päätyttyä. Matkan 
hinta 10  e, Siilinjärveltä 5 e (meno paluu). Ilmoittaudu kansliaan 5.5. 
mennessä p. 020 6100300 klo 9-12
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Mikkelin seurakunta

Pääsiäisen matkalle

MIKKELIN
ORTODOKSINEN

SEURAKUNTA

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

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

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

Kanttori: paikka avoinna

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

YHTEYSTIEDOT

Rakkaus on yhteys

Pääsiäisyön aamupalveluksessa 
kuulemme pyhän isämme Johannes 
Krysostomoksen saarnan, joka on 

vaikuttava, sillä jokainen kutsutaan Kris-
tuksen ateriapöytään.

Se, joka on paastonnut, on tervetullut. 
Se, joka ei ole paastonnut, on myös terve-
tullut. Niin myös sekin, joka on vasta 11. 
hetkellä saapunut.

Myös sellainen, joka on aikonut tehdä 
jotakin, hyväksytään. Niin itsensä kieltäjiä 
kuin kevytmielisiäkin käsketään kunnioit-
tamaan tätä päivää.

Pyhä isämme Johannes Krysostomos 
sanoo: ”Pöytä on ruokia täynnä, naut-
tikaa siitä kaikki. Se syötetty vasikka on 
valmistettu; älköön yksikään nälkäisenä 
lähtekö pois.” 

Tämän saarnan kohdan tulkitaan melko 
usein tarkoittavan sitä, että niin fyysinen 
kuin hengellinen paastokin voidaan lo-
pettaa kerralla ja siirtyä rukouksen sijasta 
välinpitämättömyyteen sekä yltäkylläisiin 
juoma- ja ruokapöytiin. Ei.

Se ei tarkoita sitä, sillä olisihan jo ruu-
miillemmekin mahdoton tila siirtyä paas-
tosta nopeasti yltäkylläisyyteen, vaikka 
toki jätämme paastoruoat pois. 

Pyhä isämme Johannes Krysostomos 
tarkoittaa yltäkylläisellä ruokapöydällä 
Kristusta, joka on noussut ylös kuolleista. 
Hän, Kristus on pyhässä ehtoollisessa 
ruokapöytä, josta yksikään ei saa lähteä 

nälkäisenä pois.
Osallisuutemme pyhään ehtoolliseen 

erityisesti pääsiäisyönä merkitsee sitä, 
kuten pyhä isämme Johannes Krysos-
tomos sanoo: ”Kaikki nauttikaa näissä 
uskon pidoissa. Kaikki tulkaa tästä hy-
vyyden rikkaudesta osallisiksi. Älköön 
kukaan parkuko synnintekojansa, sillä 
anteeksiantamus on haudasta ylösnoussut. 
Älköön kukaan pelätkö kuolemaa, sillä 
Vapahtajan kuolema on meidät kuolemasta 
vapahtanut.” 

Tärkeintä ehtoolliseen osallistumises-
samme on se, että Vapahtajan kuolema 
on meidät vapauttanut kuolemasta. Ikuista 
kuolemaa ja pimeyttä ei ole sille, joka 
on otollinen vastaanottamaan Herramme 
Jeesuksen Kristuksen.

Sanomme toisillemme hymyhuulin ja 
iloiten: ”Kristus nousi kuolleista - totisesti 
nousi!”

Meidän tulee suuren ilon keskellä py-
sähtyä miettimään, mitä ympärillämme 
tapahtuu. Me, jotka olemme kokoontuneet 
kauniisiin suomalaisiin kirkkoihimme 
olemme onnellisia.

Monet seurakunnistamme ovat maan-
tieteellisesti laajoja, kuten Mikkelin seu-
rakunta, joten paljon seurakuntalaisia jää 
pois pääsiäisyön ilosta. On myös sairaita 
ja vanhuksia, jotka eivät pääse kirkkoihin 
riemuitsemaan Kristuksen ylösnousemus-
juhlasta. 

Mitä me voimme tehdä? Miettikäämme 
jokainen sydämissämme, onko seinämme 
takana naapuri, jota voisimme käydä 
tervehtimässä. Onko meillä yksinoleva 
sukulainen, jolle voisimme soittaa tai 
kirjoittaa?

Kaikkea, mitä pitäisi tehdä, emme aina 
ehdi tehdä. Olkoon apunamme kirkko ja 
sen jumalanpalvelukset. Voimme kan-
taa kirkon opetuksen mukaan yhteisiä 
rukouksia lähimmäisillemme jumalan-
palveluksissa mutta myös yksityisissä 
kotirukouksissamme. 

Pääsiäisyön jumalanpalvelus olkoon 
apunamme kohti ikuista Jumalan valtakun-
taa, jossa voisimme kerran iloita yhdessä 
niin, että kanssamme jakaisi iloa niin se, 
joka on tullut ensimmäisellä hetkellä kuin 
se, joka on tullut vasta yhdennellätoista 
hetkellä. 

Kristus nousi kuolleista 
- totisesti nousi!

isä Johannes Hätinen

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4

Huhtikuu
La 16.4. klo 18 Vigilia
Su 17.4. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin
Ke 20.4. klo 18 Paastoliturgia
To 21.4. klo 18 Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia, ehtoollisen asettamisen 
päivä
Pe 22.4. klo 9 Aamupalvelus; 12 kärsimysevankeliumia
Pe 22.4. klo 18 Ehtoopalvelus; hautaikonin esiin kanto
La 23.4. klo 9 Aamupalvelus; hautauspalvelus
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia,
Herran pääsiäinen
Ti 26.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
Ke 27.4. klo 9 Liturgia ja ristisaatto
La 30.4. klo 10 Liturgia

Toukokuu
Su 8.5. klo 10 Liturgia
La 21.5. klo 18 Vigilia
Su 22.5. klo 10 Liturgia
La 28.5. klo 18 Vigilia
Su 29.5. klo 10 Liturgia

Kesäkuu
La 4.6. klo 18 Vigilia
Su 5.6. klo 10 Liturgia
La 11.6. Vigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia ja ehtoopalvelus; Helluntai

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 18

Huhtikuu
Ma 25.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
To 28.4. klo 9 Liturgia ja ristisaatto

Kesäkuu
Ke 1.6. klo 18 Vigilia
To 2.6. klo 10 Liturgia; Helatorstai

Juva
Ev. lut. seurakuntakeskuksen Ristisali
Ma 18.4. klo 18 Paastoliturgia

Lasten ja nuorten kerhot Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
– Sinapinsiemenkerho toimii maanantaisin toukokuun lopulle klo 18 – 19.30
– Nuorten kerho toimii toukokuun lopulle tiistaisin klo 17.30 – 19.00

K
ristillinen sanoma on 
rakkauden sanoma. 
Se kutsuu kristittyjä 
yhteyteen, yksey-
teen. Sanoma rak-

kaudesta ja yhteydestä on otettu vastaan ja 
voidaan ymmärtää eri tavalla eri tahoilla.

Yhteys voidaan nähdä merkitsevän sekä 
muutaman seurakuntalaisen yhteyttä, että 
laajemmin, eri kirkkojen välistä yhteyttä. 
Erityisesti Pyhässä Eukaristiassa tämä 
yhteys laajenee mystisesti käsittämään 
ajan ja paikan rajoitukset läpäisevän yhtey-
den, niin että yhteys ulottuu näkymät-
tömään maailmaan asti.

Yhteys ja ykseys syntyvät rakkauden 
avulla. Ilman rakkautta yhteys voi jäädä 
rutiininomaiseksi velvollisuudeksi toimia 
yhteisön sisällä. Rakkauden tunteella taas 
ihminen voi pelkällä läsnäolollaan saada 
aikaan merkillisen välittämisen kokemuk-
sen satunnaisissa kohtaamisissa.

Tuota tunnetta ei voi pakottaa, se tulee 
lahjana. Ihmisen kyky tuntea on rajallinen, 
eikä ihmistä ole tarkoitettu olemaan jatku-
vasti missään tietyssä tunnetilassa. Siitä 

huolimatta on olemassa erilaisia tapoja 
kehittää tunnetta, esimerkiksi musiikki.

Rakkaus käsitettynä laajemmin, muu-
nakin kuin tiettynä tunteena, sisältää 
erilaisia tuntemuksia, jotka vaihtelevat, 
mutta syvä pohjavire on rakkauden tunne, 
johon voi palata.

Rakkaus ja totuus ovat lähellä toisiaan, 
sillä ilman rakkautta emme jaksa kiinnos-
tua toisista ihmisistä luodaksemme aidon 
suhteen heihin

Rakkaus on kärsivällinen ja kestävä 
tunne, joka pystyy kestämään ja vas-
tustamaan hetkellisiä tunneryöppyjä ja 
ailahteluja.

Rakkauden tunne kiinnittää huomiom-
me ihmisiin pitkäksi aikaa ja pystymme 
sen avulla pysähtymään ja kuuntelemaan 
toisen ihmisen tilannetta.

Rakkauden tunne siis on myös keskit-
tymisessä tärkeä. Yleensähän me olemme 
levottomia ”puuhastelijoita” emmekä 
jaksa tai ehdi keskittyä. Rakkautta täynnä 
oleva ihminen on saanut sisäisen rauhan 
ja pystyy siksi keskittymään ja kiinnos-
tumaan muistakin kuin itselleen tärkeistä 

asioista.
Rakkauden avulla syntyy luottamus ja 

usko toisten ihmisten kokemuksiin ja näin 
itsekin voi viisastua esimerkiksi traditiosta 
- kaikkea ei tarvitse testata. Rakkaus ja 
usko siis ovat lähellä toisiaan.

Rakkaus näkyy erilailla eri ihmisillä. 
Joku toimii yhteisön sisällä, joku taas 
vetäytyy hiljaisuuteen kasvaakseen. Rak-
kauteen siis kuuluvat sekä teot että tunne. 
Joillakin ihmisillä on herkkyyden lahja 
tuntea ja ilmaista rakkautta avoimesti, 
toisilla tuo sama tunne näkyy tasaisena 
hieman ”piilossa” mutta tulee esiin 
tekoina.

Nykyisin tuntuu olevan tilausta tuohon 
rakkauden tunteen avoimeen näyttämis-
een, mikä ei tarkoita mitään epäaitoa 
tunteilua, vaan välittämisen, rakkauden 
tunteen siirtoa. Kaipaamme tuota rak-
kauden ilmaisemista aidon yhteyden 
saavuttamiseksi lähimmäisiimme.

Petteri Hyvärinen

Ikoninäyttely Juvalla

Juvalla on taas mahdollisuus tutustua  ikonitaiteeseen huhti-toukokuussa.. Piis-
pa Arseni avaa ja siunaa näyttelyn 15.4. klo 14.Esillä on korpilahtelaisen Raija 
Luukkosen savesta muovaamia mini-ikoneja  sekä jyväskyläläisen Katriina 
Leinon ja savonlinnalaisen Tuula Ahosen maalaamia ikoneja. 

Näyttelypaikkana on kirkonkylän kaunein puurakennus, keltainen jugendtalo 
Hilduri osoitteessa Juvantie 2. Näyttelyn järjestää talossa toimiva Taito Shop 
Juva, ja se on avoinna ainakin 6.5. asti arkipäivisin klo 10-17. Tiedustelut 
p.0440-162 239

Lähde 
kuutosseurakuntien 
päiville Kuopioon!

7.5.2011 Kuutosseurakuntien kevätpäivä Kuopiossa
Klo 10 Liturgia pyhän Nikolaoksen katedraalissa arkkipiispa Leon johdolla
Klo 12.30 – 13.30 Lounas, Kuopion klassillinen lukio
Klo 13.30 Armasus – Love Story, Iisalmen seurakunnan näytelmäpiiri
Klo 14.30 Kirkon strategiat vuosille 2010 – 2015
Klo 15.30 Sävelhartaus, Kuutosseurakuntien kuorot
Lisäksi muuta ohjelmaa
Noin klo 17 Kotiinlähtö

Ilmoittautuminen pe 15.4. mennessä: mikkeli@ort.fi tai puh. 0206  100 351
Seurakunta maksaa osallistujien matka- ja ruokailukulut.
Tapahtumaan on edestakainen linja-autokuljetus.

Kuljetus lauantaiaamuna seuraavasti: Anttolan linja-autoasema klo 6.00; Mikkelin 
kirkonmäki, Paavalinkatu 4, klo 6.30; Pieksämäen linja-autoasema klo 7.45.
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi,
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen
p. 0206100321 tai tai  044 5937710
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12 tai sopimuksen muk.
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Matka vapauteen

LASTEN
PÄÄSIÄINEN:

Kaikki lapset, kummit, mummit, 
vanhemmat…. Tervetuloa viettä-
mään yhteistä juhlaa Suonenjoelle 
toisena pääsiäispäivänä.
Ma 25.4. klo 10 alkaa liturgia, 
jonka jälkeen teemme ristisaaton 
kirkon ympäri laulaen jo hyvin 
opittua troparia:” Kristus nousi 
kuolleista…”. Voit myös ottaa 
oman ikonin mukaan saattoon. 
Päivä jatkuu alasalissa ruokailulla, 
iloisella yhdessäololla ja pienellä 
ohjelmalla.
Ruokailuun tarvitsemme ilmoit-
tautumisen, joten soitathan, mon-
tako perheenjäsentä on tulossa, 
Oilille p. 0206 100 322 tai isä 
Johannekselle p. 0206 100 321. 

XB

Ihminen odottaa ja toivoo aina jotain. 
Illalla uutta aamua ja päivää. Talvella 
kevättä, kesää ja sen tuomaa iloa, 

lämpöä ja lepoa.
Sielullisena olentona ihminen odottaa 

ja kaipaa myös jotain: Toivoa, lohdutu-
sta ja pelastusta. Pääsiäisjuhla tarjoaa 
vastauksen kaipaukseemme. Uusi kevät 
koittaa juhlan myötä, uusi kevät koittaa 
kirkkaana ja valoisana.

Pääsiäisen salaisuudessa meitä ympäröi 
myös salaperäisen hengellisen valon lo-
iste. Pääsiäisen ilosanoman ikuiset merkit; 
risti ja tyhjä hauta, ovat täynnä syviä sal-
aisuuksia uskomme lähteiltä. Juhlan syvä 
ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään 
sen pyhän salaisuuden tässäkin ajassa, 
vaikka sen juuret ovat kaukana men-
neisyydessä, yli kolmen vuosituhannen 
päässä. 

Paljon riippuu siitä miten ymmärrämme 
sanan pääsiäinen merkityksen. Se voi 
tarkoittaa kristillistä Ylösnousemuksen 
juhlaa, mutta myös juutalaista Happamat-
toman leivän juhlaa, jota vietetään Egyp-
tistä vapautumisen muistoksi.

Yhteinen teema on kuitenkin selvä: Va-
pautus orjuudesta ja paluu kotiin. Juutalai-
sessa perinteessä paluu kotiin isien maahan 
ja meillä paluu Jumalan yhteyteen.

Voisimmeko edelleen viettää juhlaa 
yhtä aikaa juutalaisena sapattina eli lau-
antaina? Näin on toimittu ensimmäisellä 

kristillisellä vuosisadalla, mutta on ym-
märrettävä myös kristillisen identiteetin 
etsinnän tarve.

Tarve omaan ainutlaatuiseen juhlapäivi-
en ja perinteiden muotoutumiseen ja 
määrittelemiseen. Voimakkaat tunteet 
herättävät aina erimielisyyttä, eikä tästä 
varjeltunut kristillinen seurakuntakaan. 
Vuosisadoiksi syntyi kiista Pääsiäisen 
ajankohdan määrittelemisestä, joka jatkuu 
osin vieläkin.

Juutalaisen kalenterin mukaan ni-
isankuun 14, päivä on pääsiäinen, joka 
lankeaa suurin piirtein yksiin huhtikuun 
kanssa. Jos pääsiäistä vietettäisiin tuona 
päivänä, kristillinen juhla yhdistettäisiin 
suoraan juutalaiseen käytäntöön.

Näin toimittiin aluksi roomalaisen 
maailman itäosissa eli Vähässä-Aasiassa. 
Myöhemmässä perinteessä juhla siirrettiin 
seuraavaksi sunnuntaiksi, jota kristityt 
edelleen joka viikko viettävät Jeesuksen 
ylösnousemuksen muistoksi.

Näin ymmärrettynä pääsiäisen juhlan 
sanoma saa aivan uuden ulottuvuuden. Se 
ei tapahdu vain tiettynä päivänä tiettynä 
kuukautena, vaan aina ja kaikkialla. Joka 
sunnuntai katetaan kirkoissa uusi pääsiäi-
sateria – Pyhä Ehtoollinen. Pääsiäisjuhlan 
pyhä salaisuus avautuu näin meille rak-
kauden ateriana, jonka osallisuus avaa 
meille tien Sielujen Kevääseen aina ja 
kaikkialla.

Hyvät ystävät. Tänäkin pääsiäisenä 
ihmiskunnan kyynelten takana, keskeltä 
sotia ja levottomuutta, keskeltä maan-
järistyksien ja tuhoaaltojen kauhuja, 
säteilee Jumalan lupausten iloinen sa-
teenkaari. Auttakaamme toinen toisiamme 
löytämään tuon ilon lähteen pää.

Pääsiäisen ilotanssi keskellä maailman 
myllerryksiä. Tänäkin pääsiäisenä Kristus 
kärsii meidän puolestamme. Tänäkin 
pääsiäisenä erämaan suuri yksinäinen 
kulkee kärsimyksen tien, että me voi-
simme iloiten kestää omat surumme ja 
koettelemuksemme.

Me rukoilemme, että keskinäinen 
rakkaus varttuisi ihmisten välillä tässä 
maailmassa, että olisimme valmiita as-
tumaan uuteen maailmaan. Valmiita as-
tumaan kuolemasta elämään, epätoivosta 
toivoon, pelosta luottamukseen, vihasta 
rakkauteen.

Täytä oi Jumala meidän sydämemme 
ja maailmamme ilolla ja rauhalla. Anna 
meille sielujen kaunis kevät – pääsiäisen 
ilotanssi. Kristus nousi kuolleista – Totis-
esti nousi!

   

Rautalammin
isä Johannes Parviainen   

Jumalanpalvelukset:

Rautalampi,
Pyhän Nikolaoksen kirkko:
La 16.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus.
Ke 20.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu.
To 21.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. Ehtoollisen asettamisen muisto.
Pe 22.4. klo 18 aamupalvelus. Kristuksen hautauspalvelus.
La 23.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24 pääsiäisyön jumalanpalvelus.
Ke 27.4 klo 9 liturgia. Kansallinen veteraanipäivä. (Huom! aika)
La 14.5. klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys. Kevät-Miikkulan praasniek-
ka.
La 14.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus.
La 21.5. klo 18 vigilia.
La 11.6. klo 18 vigilia.
Su 12.6. klo 10 liturgia. Rautalammin kunnan 450-vuotisjuhla.
La 25.6. klo 18 vigilia.

Suonenjoki,
Kristuksen kirkastumisen kirkko:
Su 17.4. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai.
To 21.4. klo 10 Suuren torstain aamupalvelus.
Pe 22.4. klo 14 ehtoopalvelus. Kristuksen hautakuvan esiinkanto.
Ma 25.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto. Lasten pääsiäinen.
Ti 3.5. klo 18 ehtoopalvelus.
Su 8.5. klo 10 liturgia.
Ti 10.5. klo 18 ehtoopalvelus.
Ti 17.5. klo 18 ehtoopalvelus.
Ti 24.5. klo 18 ehtoopalvelus.
La 18.6. klo 18 vigilia.
Su 19.6. klo 10 liturgia.

Tervo, Profeetta Elian tsasouna:
Ke 13.4. klo 18 paastoliturgia.
La 23.4. klo10 ehtoopalvelus ja liturgia, Suuri lauantai.
Ma 13.6. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen päivä.

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tsasouna:
La 16.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai.
Pe 22.4. klo 10 XII kärsimysevankeliumia.
La 28.5. klo 18 vigilia.
Su 29.5. klo 10 liturgia.
To 23.6. klo 18 juhlavigilia.
Pe 24.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys. Johannes Kastajan syntymä.

Hankasalmi, Aseman srk-koti:
Ti 3.5. klo 9 liturgia, Tuomaan tiistai. (Huom! aika)
Su 26.6. klo 10 liturgia.

Konnevesi, srk-talo:
Pe 15.4. klo 18 paastoliturgia.
Su 22.5. klo 10 liturgia.

Erilaiset seurakuntapiirt, kerhot, kuorot ja kerahmot

Ortodoksiakerho Rautalammilla
Kerho kokoontuu joka toinen torstai seurakuntasalilla klo 18.00. Kerhossa opis-
kellaan ja keskustellaan ortodoksisen kirkon elämään ja perinteeseen liittyviä 
asioita. Kerhon vetäjänä toimii isä Johannes. Kerho on avoin kaikille ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille. Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan uutta ja vanhaa 
yhdessä innokkaassa porukassa. Tiedustelut: isä Johannes p. 0206100321 tai 
044-5937710.

Ortodoksinen Ystäväpiiri Konnevedellä
Konnevedellä on aloittanut uusi kerho K-marketin tiloissa. Kerho kokoontuu joka 
kuukauden viimeinen torstai klo 18.00 K-Marketin yläkerrassa. Kerho on tarkoi-
tettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Keskustelemme ekumeenisessa 
hengessä kaikkia kiinnostavista asioista. Kerhon vetäjänä toimii isä Johannes. 
Naispiiri Nasti kokoontuu kerran kuukaudessa eri puolilla seurakuntaa. Kerhon 
toiminnasta voi tiedustella kanttori Oililta p. 0206100322.

Nikolaoskuoro harjoittelee kerran viikossa tiistai iltaisin Suonenjoen kirkossa klo 
18.00 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen. Tiedustelut kanttori Oililta.  Yhteiskyyti 
Rautalammilta järjestyy. Tervetuloa laulamaa iloisessa joukossamme!

Seurakunnassa toimii diakoniatoimikunta, joka järjestää tapahtumia vanhuk-
sille ja kaikille apua tarvitseville.  Tiistaina 31.5 klo 13.00 järjestämme Hoiva-
kotien yhteisen kirkkopäivän Rautalammin kirkossa. Tiedustelut Erja Kotta p. 
040-5709186.

Seurakunnassa toimivat Tiistaiseurat:
Rautalammilla joka toinen keskiviikko klo 13.00 seurakuntasalilla tai jäsenten 
kotona. Seuraa ilmoituksia Sisä-Savo lehdessä.
Suonenjoella kerran kuukaudessa seurakuntasalilla. Liturgioiden jälkeen Tiistai-
seura järjestää kirkkokahvituksia. Seuraa lehti-ilmoituksia!
Tervossa jumalanpalveluksien yhteydessä tai jäsenten kotona.
Vesannolla liturgian jälkeen kokoonnumme yhteisille kirkkokahveille.

KEVÄT-MIIKKULAN PRAASNIEKKA
RAUTALAMMILLA

Pyhän Nikolaoksen kirkon vuosijuhla
perjantaina 13.5.2011

klo 18 Juhlavigilia Pyhän Nikolaoksen kirkossa
lauantaina 14.5.2011

10.00 Juhlaliturgia ja ristisaatto ja vedenpyhitys Koulunrannassa
Ruokailu seurakuntasalissa

13.30 Kyykkäkilpailu Nikolaoksen tiellä
17.00 Illazzu Mortonissa

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
PRAASNIEKKA VESANNOLLA

Torstaina 23.6 klo 18.00 Juhlavigilia
Perjantaina 24.6 klo 10.00 Juhlaliturgia ja vedenpyhitys

Vesantojärven rannalla.
Ruokailu ja praasniekkajuhla luterilaisella seurakuntasalilla

palveluksien jälkeen.
Tervetuloa kaikki mukaan kesäiseen juhlaan!

Suonenjoen tiistaiseura muisti pitkään aktiivisesti toimineita tiistaiseuralaisia (16.2.2011): Mirja Tiitistä, Aune Vuotilaa ja 
Maire Kiisikistä. (Pienempi kuva: Eino Koponen)

Aktiivinen
kolmikko

sai tunnustusta
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma - pe klo 9-12

Jyväskylän seurakunta

Osana luomakuntaa
”...tunnen luonnon ylistyksen jota se 

Sinulle laulaa. Talvisin voin nähdä, 
kuinka kuun valaisema hiljaisuus 

rukoilee Sinua kääriytyneenä valkoiseen 
vaippaan, joka timantin lailla kimaltaa. 
Näen kuinka nouseva aurinko iloitsee Si-
nussa, kuulen lintujen kuoron kohottavan 
Sinulle kunniaveisun.” (osa 12. iikossia 
akatistoksesta luomakunnalle)

Vuoden 2009 kirkolliskokous hyväksyi 
Suomen ortodoksisen kirkon ympäristö-
ohjeiston. Ympäristöohjeisto on julkaistu 
kirkon verkkosivuilla osoitteessa ort.fi ja 
tukea tehtävälle on myös samalla sivulla 
olevassa kirkon strategiassa.

Kirkkomme on aina korostanut ihmi-
sen roolia luomakunnan varjelijana ja 
ihannoinut kohtuullista ja jopa askeettista 
elämäntapaa. Sikäli ekologinen ajattelu ei 
ole kirkossame mikään uusi asia.

Kirkolliskokouksen viesti oli, että 
ohjeiston sisältämien suuntaviivojen mu-

kaisesti seurakunnat, hiippakuntakansliat, 
kirkon keskushallinto sekä luostarit laa-
tivat omat ympäristöohjelmansa vuosien 
2010-2011 aikana.

Seurakunnissa on nyt herätty huomaa-
maan, että tuo jälkimmäinen vuosi on jo 
menossa, mutta vielä ehtii.

Jyväskylässä pieni valtuuston valitsema 
työryhmä kirjoittaa parhaillaan pohjaa 
seurakunnan ympäristöohjelmaksi. 

Ehdotus esitellään valtuustolle syksyn 
ensimmäisessä kokouksessa ja mahdollis-
ten muutosten jälkeen se liitetään osaksi 
seurakunnan vuotuista toimintasuunnitel-
maa sekä pitkän tähtäimen suunnitelmaa 
(PTS). 

Tavoitteena on kirjoittaa mahdolli-
simman selkeä paperi, jossa eri teemojen 
alla on kuvattu ensin nykytilanne, sitten 
mielekäs tavoite ja lopuksi konkreettisia 
toimenpide-ehdotuksia, joilla tavoitteisiin 
voitaisiin päästä.

Lisäksi mietimme jokaiselle ehdotuk-
selle vastuullisen toteuttajan ja aikataulun, 
etteivät ehdotukset jäisi vain hurskaiden 
huokausten tasolle.  

Meille tärkeitä teemoja ovat energian-
kulutus, hankinnat (koneet, laitteet ja elin-
tarvikkeet ym.), rakentaminen ja korjaus, 
jätehuolto sekä koulutus ja viestintä.

Kirjoitamme siis aivan tavallisista 
seurakunnan toimintaan liittyvistä asioista 
ympäristönäkökannat huomioiden. Tavoit-
teisiin liittyy jonkin verran investointeja, 
mutta niiden avulla säästetään pidemmällä 
aikavälillä.

Yhtä tärkeää on kuitenkin säätää van-
hoja tapojamme toimia kohtuullisemmalle 
tasolle.
 

Minna Rasku
Kiinteistölautakunnan pj.

JUMALANPALVELUKSET

JYVÄSKYLÄ , Kristuksen ylösnousemisen kirkko   
La 16.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Lasaruksen lauantai, klo 18 vigilia. 
Su 17.4. klo 10 liturgia (monikielinen). Ma 18.4. klo 9 aamupalvelus, klo 
17.30 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ti 19.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 
yleinen sairaanvoitelu. Ke 20.4. klo 9 aamupalvelus, klo 17.30 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia. To 21.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 ehtoopalvelus 
ja liturgia. Pe 22.4. klo 9 aamupalvelus XII kärsimysevankeliumia, klo 13 
ehtoopalvelus ja klo 18 aamupalvelus, toimittaa arkkipiispa Leo. La 23.4. 
klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja 
liturgia. Su 24.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus. Ma 25.4. klo 10 liturgia (lasten 
pääsiäinen). Ke 27.4. klo 18 ehtoopalvelus. To 28.4. klo 9 liturgia (koulu-
laisten teemapäivä). La 30.4. klo 18 vigilia. Su 1.5. klo 10 liturgia. Ke 4.5. 
klo 18 ehtoopalvelus. La 7.5. klo 18 vigilia. Su 8.5. klo 10 liturgia, kiin-
teistölautakunnan järjestämät kirkkokahvit. Ke 11.5. klo 18  ehtoopalvelus. 
La 14.5. klo 18 vigilia. Su 15.5. klo 10 liturgia. Ti 17.5. klo 17.30 Kiito-
sakatistos. Ke 18.5. klo 9 liturgia (Pääsiäisen keskijuhla), klo 18 ehtoo-
palvelus. La 21.5. klo 18 vigilia. Su 22.5. klo 10 liturgia (monikielinen). Ke 
25.5. klo 18 ehtoopalvelus. La 28.5. klo 18 vigilia. Su 29.5. klo 10 liturgia. 
Ke 1.6. klo 9 liturgia (Pääsiäisajan päätösjuhla), klo 18 vigilia. To 2.6. klo 
10 liturgia (Helatorstai). La 4.6. klo 18 vigilia. Su 5.6. klo 10 liturgia. Ke 
8.6. klo 18 ehtoopalvelus.

KARSTULA, Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
Ma 18.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. La 21.5. klo 9 liturgia.

VIITASAARI, Kristuksen kirkastumisen tsasouna
Pe 15.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Pe 22.4. klo 10 aamu-
palvelus ja 12 kärsimysevakeliumia. La 30.4. klo 9 liturgia. La 28.5. klo 9 
liturgia.

LIEVESTUORE, pyhän Nikolaoksen tsasouna
To 21.4. klo 17 liturgia (ehtoollisen asettaminen). Su 8.5. klo 18 juhlavigilia 
(praasniekka). Ma 9.5. klo 9 vedenpyhitys ja juhlaliturgia (praasniekka). La 
4.6. klo 9 liturgia.

SUOLAHTI, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
La 23.4. klo 14 liturgia (Suuri lauantai). La 21.5. klo 9 liturgia.

ÄÄNEKOSKI, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasouna
Ti 19.4. klo 16 virpovitsatalkoot ja synnintunnustus, klo 18 ennenpyhitet-
tyjen lahjain liturgia. Pe 22.4. klo 14 ehtoopalvelus (hautakuvan esiintuom-
inen). La 14.5. klo 9 liturgia.

SAARIJÄRVI, pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasouna
Ke 20.4. klo 16 virpovitsatalkoot ja synnintunnustus, klo 18 ennenpyhitet-
tyjen lahjain liturgia. Su 29.5. klo 10 liturgia.

Monikieliset palvelukset Jyväskylässä kirkossa
Su 17.4.2011 klo 10
Su 22.5.2011 klo 10

PALVELUKSET MUILLA PAIKKAKUNNILLA

KEURUU, evl.srk. seurakuntasali
Su 17.4. klo 9 liturgia.

LAUKAA, evl.srk. hautausmaan kappeli
Su 22.5. klo 10 liturgia.

MUURAME, evl.srk. siunauskappeli, Kappelitie
Su 5.6. klo 10 liturgia.

Minna Rasku kirjoittaa Jyväskylän pääkirjoituksessa, että seurakunnan ympäristöohjelman johtotähtenä on säätää van-
hoja - ja ehkä luutuneitakin - tapoja kohtuullisemmalle tasolle. (Kuva: Maria Turunen)

Akatistos

toimitetaan kerran kuussa tiistaisin klo 17:30 Ylösnousemuksen kirkossa.  
Pyrkimyksenä on oppia akatistoksen toimittaminen myös maallikkovoimin.

Ti 17.5. Kiitosakatistos

Ortodoksiakurssi kevät 2011
torstai klo 18:00-19:45

Vanha sali (sisäänkäynti kirkon ovesta), Rajakatu 39
Kurssi on avoin kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.

5.5. Kirkkovuoden juhlat. Pyhien muisto.
Opetuksesta vastaa TM Maria Takala-Roszczenko

Jyväskylän päiväpiirin kokoontuu vielä keväällä

Torstaina 19.5. juhlasalissa klo 13
Tervetuloa kaikki, joilla on aikaa päivisin osallistua toimintaan!

Lasaruksen lauantaina 16.4.2011
toimintapäivä kirkolla

klo 9 kirkossa aamupalvelus ja liturgia, klo 12 kirkolla
-perinteinen käsinmaalattujen ja eri menetelmin koristeltujen pääsiäismunien 
myyntinäyttely juhlasalissa
-askarrellaan yhdessä virpovistoja, pääsiäiskortteja ja pisanka-munia nuori-
sotilassa
-toimikuntien myyjäiset ja kahvio juhlasalissa
klo 18 kirkossa vigilia ja virpovitsojen siunaaminen, Tervetuloa!

”Virvon varvon vitsasella
tällä pajun oksasella

Jeesuksen Kristuksen 
Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi

Jumala sinua siunatkoon!”

NAISIA KAIVOLLA VIIKOLLA 15

Virpomavitsapaja on avoinna viikolla 15 joka päivä klo 12-20. Tule tekemään 
vitsoja ja valmistelemaan juhlaa yhdessä toisten kanssa. Voit myös opetella 
maalaamaan pisankamunia iltaisin Ulla Kyrylenkon opastuksella. Tervetuloa!

Virpovitsatalkoot
ja synnin-
tunnustus

klo 16 alkaen,
klo 18

ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia

Teemme yhdessä virpovitsoja 
tsasounan kaunistamiseksi 

pääsiäistä varten. 
Samaan aikaan on

mahdollisuus käydä synnin-
tunnustuksella

kahden kesken papin kanssa.  
Järjestelyistä ja tarvikkeista 

vastaa Jyväskylän
ortodoksinen seurakunta. 

Tervetuloa!

pe 15.4. Viitasaaren tsasouna
ma 18.4. Karstulan tsasouna
ti 19.4. Äänekosken tsasouna
ke 20.4. Saarijärven tsasouna

Jyväskylän tiistaiseuran loppukevät, illat juhlasalissa klo 18:
Ti 26.4. slaaviminen ja pääsiäisen sanoma, isä Alexander

Ti 24.5. tiistaiseuraillan ohjelma tarkentuu myöhemmin
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Nuorisotoimi

Perhekerhon
kevät:

15.4. Lasaruksen lauantain aatto:
virpovitsojen tekoa

29.4. Kirkkaan viikon perjantai 
kellojen soittoa
13.5. Retkipäivä

27.5. Leivotaan piirakoita

Nuortenillat ja keskiviikkokuoro keskiviikkoisin! Nuortenilta alkaa yhteisellä 
palveluksella kirkossa ja jatkuu sen jälkeen nuorisotilassa. Kirkossa laulamme pal-
veluksen yhdessä muiden kanssa Keskiviikkokuorona.

Lasten sunnuntaikerhoon kaivataan apua! Anna ajastasi tunti hyväntekeväisyy-
teen lapsille ja lapsiperheille. Tule pitämään kerhoa yhtenä tai useampana sunnun-
taina kevään kuluessa. Tehtävänä on nostella lapsille leluja, pelejä ja luettavaa esille, 
katsoa, etteivät lapset satuta itseään, ja olla läsnä. Varaa kerhovuorosi listalta, joka 
löytyy lasten lelukaapin ovesta kirkon eteisestä vanhaan saliin mennessä.

Kuudes paastoviikko (Lasaruksen lauantaita edeltävä) 11. – 15.4.2011. Virpoma-
vitsapaja on jälleen auki viikon ajan ennen Lasaruksen lauantaita. Tule tekemään 
vitsoja kirkon ja kodin kaunistukseksi ja kirkkoon tulijoiden virpomiseksi. Pajan on 
avoinna joka päivä klo 12-20. Voit myös opetella maalaamaan pisankamunia iltaisin 
Ulla Kyrylenkon opastuksella.

Lasaruksen lauantain 16.4.2011 toimintapäivän aloitamme liturgialla klo 9. 
Myyjäiset, virpomavitsapaja ja näyttelyt aukeavat klo 12. Illalla vigiliassa klo 18 
siunataan tehdyt vitsat. 
Tervetuloa mukaan!

Palmusunnuntaina 17.4.2011 lastenkerholaiset virpovat kirkkoon tulijat Ylösnou-
semuksen kirkolla. Lapset tervetuloa!

Pääsiäisyöksi varattu lapsille ja nuorille patjoja vanhaan saliin lepäämistä 
varten.

Lasten pääsiäistä juhlitaan toisena pääsiäispäivänä 25.4.2011. Juhla alkaa liturgi-
alla klo 10 ja jatkuu ruokailulla. Luvassa mukavaa toimintaa, mm. kirkon kellojen 
soittoa rohkeimmille! Ilmoitathan erityisruokavaliosta vähintään viikkoa aikaisem-
min.

ONL:n vuosijuhlat Vaasassa
13. - 15.5.2011
Lisätietoja http://www.onl.fi/pages/
tapahtumat/vuosijuhlat-2011.php
Lähde messiin!! Ilmoittautumiset
28.4.2011 mennessä seurakunnan
virastoon p 0206 100 380
tai jyvaskyla@ort.fi 
tai aleksander. roszczenko@ort.fi.

Lähd
e

mess
iin

!

Joensuu Yliopiston kuoro
konsertoi su 17.4. 2011 klo 18

Keltinmäen kirkossa .
Konsertissa kuullaan perinteistä 

ja uutta ortodoksista  paaston- ja 
pääsiäisajan kirkkomusiikkia. 
Kuoroa johtaa Petri Nykänen.

Tervetuloa!

Muista!
Äitienpäivänä

8.5.2011
klo 10 alkavan

liturgian jälkeen 
kiinteistölautakunta 
järjestää kahvituksen 

juhlasalissa.

Pyhäkankaalla pidetään 
kevättalkoot

lauantaina 28.5.2011
alkaen klo 10.
Tervetuloa

kuopiolaiset,
rautalampilaiset 

ja jyväskyläläiset!

Ke 11.5.2011

ehtoopalveluksen

jälkeen vanhassa

salissa noin klo 18

kanttori Minna

Jokinen luennoi

aiheesta; laulajana

ortodoksissa kirkossa. 

Tilaisuus on avoin kaikille 

aiheesta kiinnostuneille.

Kahvitarjoilu.   

Tervetuloa!   

Ortodoksinen lukupiiri
9.4. ja 14.5.

klo 16:00-17:30
Nuorisotilat (Rajakatu 
39, käynti sisäpihalta)

Lukupiirissä keskustellaan 
yhdessä luetuista kirjoista.  
Mukaan voi tulla myös kuun-
telemaan! Liity lukupiirin säh-
köpostilistalle ilmoittamalla 
Marialle, takalam@gmail.com!

Huhti- ja toukokuun kirjana 
”Rakkauden haavoittama. 
Vanhus Porfyrios Kausokalivi-
alaisen elämä ja opetukset.” 
Pyhän Kosmas Aitolialaisen 
Veljestö 2010.

Tervetuloa!

Православный приход г. Ювяскюля
Божественная Литургия на церковно-славянском, русском и финском 
языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) в воскресенье 17.04. и 22.05. в 
10:00 ч.
После Литургии чаепитие в приходском зале!

В Вербное воскресенье 17.04. после Литургии (ок. 12 ч.) встреча 
с переселенцами из Куопио.  В программе общий обед и доклад 
Владимира Сократилина ”Крестом радость всему миру”.  Сердечно 
приглашаем!

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

Xор «Воскресение» приглашает поющих и интересующихся древним 
пением православной церкви!  Kirkkoslaavin- ja suomenkielinen Voskrese-
nie-kuoro toivottaa uudet laulajat tervetulleiksi laulamaan vanhaa yksiäänistä 
ortodoksista kirkkolaulua!
регент Мария Такала-Рощенко, takalam@gmail.com, тел. 040-523 5616.

Добро пожаловать!

Tervetuloa Jyväskylän Toivon tiimiin!
Paastokeräys on kaikille tuttu. Se on 
vanha perinne. Mutta mitä on keräyksen 
takana?

Ortodoksinen lähetys sai vuonna 2000 
rinnalleen Ortaidin. Molemmat ovat orto-
doksisen kirkon omaa työtä, joka kanavoi 
apua rajojemme ulkopuolelle.

Lähetystyö on luovuttamaton osa 
alkuperäistä apostoleilta saatua ortodok-
sista uskoa. Siihen on aina kuulunut myös 
omasta jakaminen avun tarpeessa olevil-
le. Paaston aikana tämä ajatus korostuu 
entisestään. 

Ortaidin ja Ortodoksisen lähetyksen 
Toivon lahja (www.kirkkotoimii.fi/toivon-
lahja) vie iloa lähimmäiselle niin lähellä 
kuin kauempanakin. Toivon lahja voi olla 
esimerkiksi Tusina tipuja.

Tällöin etiopialainen yksinhuoltaja-
nainen saa kananpoikia, joista saatavilla 
tuloilla hän voi elättää perhettään. Toteu-
tuessaan tämä konkretisoi hänen rukouk-
sensa jokapäiväisestä leivästä.

Meitä tämä muistuttaa siitä, että leipä 

ei ole koskaan ”minun”, vaan aina jaetta-
vaksi tarkoitettu. On vain yksi Leipä ja se 
meidän tulee syödä yhdessä. 

Seurakuntaamme on perustettu oma 
”Toivon tiimi” toteuttamaan kirkon Toivon 
lahja -ajatusta. Tehtävänä on pitää esillä 
ajatusta lähetystyöstä ja kansainvälisestä 
diakoniasta – tarjota konkreettisia mahdol-
lisuuksia välittää toivoa sitä tarvitseville. 
Apu välitetään Ortodoksisen lähetyksen ja 
Ortaidin kautta.

Toivon tiimin tarkoituksena ei ole 
kilpailla muiden, jo olemassa olevien 
toimintamuotojen kanssa, vaan pitää 
paikallisessa toiminnassa yllä näkyä siitä, 
että olemme osa maailmanlaajuista koko-
naisuutta, toimintaa, joka säteilee vaikkapa 
Karjalaan tai Tansaniaan asti.

Näin suuri toiminnan kenttä helpot-
tanee meitä havaitsemaan sen, miten 
suuressa me olemme mukana – ja miten 
pieniä me itse olemme. Voi jopa ajatella, 
että vain pienet teot ovat vaikutuksiltaan 
merkittäviä, koska ne ovat niitä, joita teh-

dään – suuret jäävät vain päiväuniksi.
Kuitenkin: virta syntyy pienistä pu-

roista.
Toivon tiimi on aloittanut pienillä, 

mutta tärkeäksi kokemillamme askelilla; 
tuohuspöydän kulmalle on ilmestynyt 
paastokeräyslipas. Lasaruksen lauantaina 
(16.4.) pidettävien myyjäisten yhteyteen 
on tarkoitus niin ikään pystyttää ”Toivon 
pöytä”, jonka tuotto menee kokonaan 
paastokeräyskohteeseen Moldovaan ja 
Keniaan.

Jokainen, joka haluaa toimia hyvän 
asian puolesta, voi tuoda pöydälle myytä-
väksi käsitöitä, leivonnaisia ym.

Tällä hetkellä tiimiin kuuluvat Hannele 
Järvinen,  Leena Mutanen, Tytti ja Risto 
Käyhkö sekä Jaso Pössi. Tiimi on avoin 
kaikille; jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan ideoimaan, olet lämpimästi ter-
vetullut!  

Virta syntyy pienistä puroista. (Kuva: Hannele Järvinen)

Perinteinen  käsinmaalattujen 
ja eri menetelmin koristeltujen 
pääsiäismunien myyntinäyttely 
Jyväskylässä 16. – 23.4.2011

Näyttely alkaa
Lasaruksen lauantaina 16.4.
ortodoksisen seurakunnan 

juhlasalissa

Näyttely on esillä
la klo 12-14 juhlasalissa 
ja 17. -23.4. klo 10 – 14

vanhassa salissa

Tervetuloa!

Pääsiäisyön ateria
Jyväskylässä 24.4.2011

puoliyöpalveluksen jälkeen
noin klo 03 juhlasalissa

Ruokailun vapaaehtoinen maksu 
15 €/henkilö

tai 30 €/perhe
Järjestää Jyväskylän

ortodoksinen seurakunta

Tervetuloa Kapeenkoskelle!

Tervetuloa perinteiseen ekumeeniseen ta-
pahtumaan Äänekosken Kapeenkoskelle 
sunnuntaina 15.05.11 klo 14 alkaen. 

P-paikalta klo 14 ristisaatto hartaus-
hetkeen Honkaristille. Vaellus jatkuu 
vedenpyhitykseen alavirran laavulle 
ja Myllyniemeen, jossa mahdollisuus 
kahvitella ja paistaa makkaraa kohtuu-
hintaan. Reitin pituus noin 2 km. Mukana 
Jyväskylän ort. srk, Ääneseudun Tiistai-
seura ja Äänekosken lut.srk.

Ajo-ohje: Hirvaskankaalta 7,7 km 
69-tietä Suolahteen päin, ennen Pörrin-
salmen siltaa kääntyy oikealle kanavalle 
vievä tie. Parkkipaikalta opastus Hon-
karistille.

Kapeenniemessä on historiallisesti 
arvokkaita kohteita: Honkaristi, suntit, 
Ristinkivi, lahkomylly ja aittakylä. Hon-
karistin paikalla on pidetty jumalanpal-
veluksia 1400-luvulta lähtien.

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

Radioitavat ortodoksiset aa-
muhartaudet Yle Radio 1-ka-
navalla kello 6.15 ja 7.50
6.9. Piispa Arseni, Kuopio
27.9. Kirkkoherra Timo Mäki-
rinta, Jyväskylä, 18.10. Pastori 
Markku Salminen, Helsinki
15.11. Metropoliitta Pantelei-
mon, Oulu

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo
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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
Tämän lehden keltaiset 
kevätkukkateemakuvat ovat 
varkautelaisen Jarmo Ihalaisen.

Toimituskunta:

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

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

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

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

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

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

Paul Hesse, Varkaus
p. 040 480 3677, varkaus@ort.fi

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
3/2011 on seurakuntalaisilla viimeistään 
pe 10.6.2011. Sen aineistopäivä on pe 
20.5.2011. Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta klikataan 
ensin kirkko palvelee ja sen jälkeen 
seurakunnat. Yhteystiedot löytyvät 
myös Soleasta seurakunnan sivuilta. 
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./ppm. 
Tilaus: 10 euroa/vuosi. Lehti tulee 
seurakunnan jäsenille maksutta ja se 
on luettavissa internetissä osoitteessa 
www.ortodoksi.net
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309

MONIKULTTUURINEN 
RAKKAUSTARINA

& PÄÄSIÄISKAHVIT
Iisalmen Evakkokeskuksessa

ti 10.5. ja ke 11.5.
Liput 15 euroa

Liput ennakkoon: puh. 050 401 4798 tai 
evakkoteatteri@gmail.com

Evakkoteatteri esittää

ARMASSUS

LOVESTORY

Ortodoksinen jumalanpalvelus 
YLE TV 2:

23.–24.4.2011. Pääsiäisen aamu-
palvelus ja liturgia klo 23.55-03.00  
Tampere, Pyhän Aleksanteri Neva-
laisen kirkko
 
Radioitavat ortodoksiset juma-
lanpalvelukset YLE Radio 1 
-kanavalla:
22.4. Suuren lauantain aamupalve-
lus klo 18.00–19.00, Turku, Pyhän 
marttyyrikeisarinna Aleksandran 
kirkko
23.–24.4. Pääsiäisen aamupalvelus 
ja liturgia klo 23.55–03.00 (tv, 
radio) Tampere, Pyhän Aleksanteri 
Nevskin kirkko
1.5.Apostoli Tuomaan sunnuntain 
liturgia klo 11.00–12.00, Vantaa, 
Kristuksen taivaaseenastumisen 
kirkko Tikkurilassa
   
Radioitavat ortodoksiset aamu-
hartaudet joka kolmas lauantai 
YLE Radio 1 klo 6.15 ja 7.50
7.5. FM, TM Maria Takala-
Roszczenko, Jyväskylä
28.5. Kirkkoherra Timo Tynkky-
nen, Imatra 
Radioitavat ortodoksiset iltahar-
taudet joka kuukauden kolmas 
tiistai Yle Radio 1-kanavalla kello 
18.50                                             
19.4. Pastori Teo Merras, Helsinki, 
17.5. Kirkkoherra Lars Ahlbäck, 
Lieksa

VIRVON
VARVON

Anniina
ja Marleena
Jauhiainen 

Ruskometsään on muuttanut uusi perhe: 
herra ja rouva Repola ja heidän kolme 
lastaan Veera, Aleksi ja Aarne. Metsässä 
eletään kevättalvea ja suuren paaston 
aikaa.

Pääsiäisen odotukseen liittyy monen-
laista puuhaa: paastorasioiden ja virpo-
vitsojen askartelua, leivontaa ja kauniita 
jumalanpalveluksia. Myös lähimmäisen 
auttaminen johdattelee lapsia pääsiäisi-
lon äärelle.

Edullinen lahjakirja lapsille ja lapsen-
mielisille! Sopii myös kerhokäyttöön, 
sisältää väritystehtäviä. Mainio seura-
kunnan lahja kerholaisille, lapsikuoro-
laisille ja koululaisille.

Virvon varvon kertoo Ruskometsästä, 
jossa eletään kevättalvea ja suuren 
paaston aikaa.

Itä meissä
suo kasvun

Itä meissä on kirja rajanylityksestä. Kirja 
kertoo ortodoksisesta kulttuurista ja suo-
malais-venäläisestä vuorovaikutuksesta. 
Julkaisu avaa uusia näkökulmia Suomen 
kulttuuriin, itäisyyteen ja Karjalan tutki-
mukseen.

Aiheisiin kuuluvat venäläinen teatteri 
Suomessa, suomalainen musiikki Ve-
näjän Karjalassa, ortodoksinen Karjala, 
vanhauskoisuus sekä ortodoksien asema 
Venäjän ja Suomen ristipaineessa.

Solean lukijoita saattaisivat Itä meissä 
–julkaisussa kiinnostaa Katariina Husson 
artikkeli juurista jälleenrakennuksessa. 
Husson artikkeli keroo ortodoksisen kirk-
kotaiteen historiasta Keski-Suomessa.

Julkaisun toimittaja Katriina Kajannes 
kirjoittaa otsikolla: ”Onko itäinen ihmi-
nen hävinnyt meistä?” Hän on ottanut 
artikkeliinsa muutaman nykykirjailijan 
ja analysoi heidän pyhyyskokemuksiaan. 
Artikkelin kirjailijoita - Maritta Lintusta, 
Liisa Laukkarista ja Teppo Kulmalaa 
- voidaan pitää Solean kuutosseurakunta-
laisten omina kirjailijoina. 

Liisa Laukkarinen on Laukaasta, Teppo 
Kulmala on palannut synnyin-Iisalmeensa 
ja Lintunen on kotoisin Savonlinnasta.

Kulmala on tuonut kulttuurisia aineksia 
yläsavolaiseen henkiseen ilmapiiriin Her-
man Hesseltä ja  Fjodor Dostojevskilta. 
Laukkarinen miksaa Sveitsiä ja Venäjää. 

Katriina Kajannes kirjoittaa, että kaik-
kien hänen analysoimiensa kirjailijoiden, 
Kulmalan ja Laukkarinen mukaan luet-
tuna, teoksiaan voi lukea ilman ortodok-
sisesta näkökulmaa, mutta ortodoksisen 
näkökulman huomioon ottaminen avartaa 
luentaa. Kirjailijat ovat eri taustoista ja 
kukin heistä kiinnostui ortodoksisuudesta 

omalla tahollaan.
Monien vaikuttaja on ollut filosofi 

Torsti Lehtinen. Lehtinen on tärkeä kes-
kustelukumppani varsinkin Kulmalalle ja 
Laukkariselle.

Idän kirkko opettaa kirjailijoille an-
teeksiantoja ja elämän hyvien voimien 
läsnäoloa. Lisäksi se tarjoaa tien elämän 
ytimeen ja merkityksellisyyteen.

Pyhyys koskettaa yht´äkkiä arjessa, 
tutussa ja läheisessä avautuu uusi ulot-
tuvuus.

Liisa Laukkarisen mukaan ortodoksi-
suus, kristillisyys on tekemistä. Kirjas-
saan Jos Jumala on - tieni ortodoksiksi 
hän kuvaa sitä, kuinka elämä tulee äkkiä 
rikkaaksi:

”Selkä nöyrtyy tekemään kirkossa 
kumarrukset, ja käsi nöyrtyy tekemään 
ristinmerkin, mutta vain tekemällä, ei 
ajattelemalla niiden tekemistä.”

Teppo Kulmalan teoksissa kärsimys, 
syyllisyys ja eettiset kysymykset ovat 
keskeisiä. Hänen kuvaamassaan maassa 
ei ole helppo elää.

Pyhän kohtaamiseen kuljetaan kivun ja 
ristiriitojen läpi, jos ollenkaan. Alistami-
nen ja heikkojen kimppuun käyminen on 
maan tapa, ja monet sananparret kielivät 
ilkeydestä.

Kulmala kirjoittaa:
”Tavoitetta, omaa itseämme emme 

koskaan kokonaan saavuta, mutta kuole-
makaan ei uskonnollisen käsitykseni mu-
kaan ole loppu, vaan uuden sisäistäminen, 
uuden kasvamisen mahdollisuus.” (PV)

Itä meissä, artikkeleita ortodoksisesta kulttuurista 
ja suomalais-venäläisestä vuorovaikutuksesta

(toim. Katriina Kajannes)


