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

4. vuosikerta N:o 2  - Huhtikuu 2005
Ortodoksinen
seurakuntalehti

Lankalauantaina Alapitkän
tsasounalla. Aurinko tans-
sii hirsistä tehdyn pyhä-

kön seinämillä. Palvelus on päät-
tynyt ja ihmiset hörppivät
mukeistaan kirkkokahvia.

Isä Elias on juuri kertonut
väelle aamun palveluksesta. Pa-
pisto ei ole siinä enää pukeutu-
nut paastonajan mustaan, mut-
ta ei myöskään ylösnousemuk-

sen juhlan valkoiseen.
Samalla isä Elias kutsuu seura-

kuntalaisia pääsiäisyön juhla-
palvelukseen seurakunnan pää-
kirkkoon Iisalmeen.

Alapitkäläiset ovat ylpeitä omas-
ta tunnelmallisesta tsasounastaan.
Kolme vuotta sitten keväällä se oli
ääriään ja pihamaataan myöten
täynnä, kun vietettiin sen 50-vuo-

tisjuhlia.
Kyläläiset eivät aikoinaan jää-

neet odottamaan virallisia päätök-
siä pyhäkköjen rakentamisesta. He
hankkivat palasen maata kylän
raitin varrelta, keräsivät keskuu-
destaan rakennuspuut ja rakensi-
vat tsasounan talkoilla.

Niinpä Alapitkällä oli jo oma
pyhäkkö, kun valtio vasta haravoi
varoja budjettiinsa ortodoksisten
kirkkojen ja seurakuntien jälleen-
rakentamiseksi.

Kolmesta
pitäjästä

Kirkkoherra Elias Huurinainen
ehtii hetkeksi istahtaa Pyhän Eliaan
kirkon penkille ennen kiirastorstain
ehtoopalvelusta Iisalmessa.

Pääkirkon lisäksi seurakunnalla
on toinenkin kirkko. Se sijaitsee
Lapinlahdella. Seurakunnalla on
rukoushuoneet Alapitkällä, Sonka-
järvellä, Sukevalla ja Vieremän
Salahmin kylässä.

Kirkkoherralta on tarkoitus ky-
syä, millainen Iisalmen seurakunta
kokonaisuudessaan sekä eri
kolkiltaan on.

- Tämä on karjalais-ortodoksi-
sen ihmisyyden täyttämä seura-
kunta, isä Elias vastaa.

Seurakunta jakautuu kolmeen
osaan. Pohjoisessa Sonkajärvellä ja
Vieremällä asuvat entiset
korpiselkäläiset.

- He ovat muita ujompia, pidätty-
väisempiä ja jotenkin vaatimatto-
mampia. Samalla heistä löytyy pal-
jon hengellistä ja kulttuurista herk-
kyyttä, isä Elias luonnehtii.

Iisalmen kaupungin alueella

asuvat ortodoksit ovat pääosin
entisten suistamolaisten jälkeläisiä.

- He ovat Karjalassakin eläneet
ikään kuin keskellä - Vienan karja-
laisten ja livvin karjalaisten välis-
sä.

- Suistamo oli ennen vahva
maatalouspitäjä. Niinpä suistamo-
lainen ortodoksisuus on eräällä ta-
valla edelleenkin maahenkistä, mikä
ilmenee rauhallisuutena ja yritte-
liäisyytenä, isä Elias sanoo.

Lapinlahtelaisten ja alapitkä-
läisten Lapinlahden etelähelmassa
juuret ovat Salmissa.

- Salmilaiset ovat livvin karjalai-
sia. Heissä on selvästi oma pohjois-
venäläinen ulottuvuutensa ja heis-
sä Karjalan kieli ja karjalaisuus on
aidoimmillaan. He ovat hyvin us-
konnollisia ja kirkollisia, mutta
myös kantaaottavia.

Ilmankos Alapitkällä oli pyhäkkö
ensimmäisenä Iisalmen seurakun-
nassa.

Ovet avoinna
joka suuntaan

Viime vuosikymmeninä Iisalmen
seurakunta on murtautunut vah-
vasti ulospäin. Kirkkoherra käyttää
termiä sisälähetys ja mainitsee, että
tuli tärkeäksi kutsua kirkon piiriin
täysin ulkopuolisia.

Seurakunta rakennutti Evakko-
keskuksen, jolla seurakunta on saa-
nut kosketuspinnan kymmeniin tu-
hansiin ei-ortodokseihin.

Toinen avautumisen näky seu-
rakunnassa oli Via Dolorosa-
pääsiäisnäytelmä. Se järjestettiin
Iisalmessa muutamana perättäise-
nä vuotena, kunnes näytelmä muut-
ti Kuopioon.

Iisalmen seurakunnan
neljä ulottuvuutta

Kun Tarja Vainio aloitti Iisalmen seurakunnassa kanttorina, myös
lapinlahtelaiset saivat oman kuoron.

Taide
elävöittää

Kolmas ulottuvuus Iisalmen
seurakunnassa on kirkkotaide.

Ennen kahta venäläistä kirkon
kaunistajaa Vladimir Loupanovia ja
Vasili Feodorovia Pyhän Eliaan kir-
kon sisäilme oli riisuttu ja ankaran
harmaa.

Nyt kirkkoon saapuja kohtaa
vanhan slaavilaisen kirkkomaalaus-
tyylin Kristus Pantokratorineen,
ylienkeleineen, kuusisiipisine
kerubeineen ja kaikkine pyhine
ihmisineen.

Seurakunnan neljänneksi
ulottuvuudeksi isä Elias sanoo
kansalaisortodoksisuuden.

- Se tarkoittaa sitä, että meillä on
seurakunnassa paljon
kansalaisaktiiveja ja vähän palkat-
tua työvoimaa. Uskova kansa te-
kee työtä seurakuntansa � oman
hengellisen kotinsa � eteen. Emme-
hän me omaa kotiammekaan
hoidata palkkalaisilla, isä Elias sa-
noo.

PIA SORJONEN

Pyhän Eliaan kirkossa voi koh-
data kirkkotaidetta.

Alapitkäläiset ovat ylpeitä tunnelmallisesta tsasounastaan. Isä Eliaksen tykö ehtoolliselle tulossa Lotta Koponen.

Lisää Iisalmen
seurakunnasta

sivulla 6.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

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

Tipuista ja
pääsiäisnoidistako
vuoden
suurin juhla?

Vapaus iloita
K irkossa kevään elämää

leimaavat suuri paasto ja
ylösnosemuksen odotus. Tässä
viitekehyksessä ja tässä tunnel-
massa tapahtuu kaikki elämä, työ
ja toiminta.

Sanotaan, että ilmassa on kevät-
tä. Sen aistii valona ja tuoksuna ja
lämpönäkin. Sen kuulee lintujen al-
kavassa laulussa ja purojen
solinassa, sen näkee alentuvissa
hangissa ja kasvavissa pälvissä.
Kevään voi tuntea myös teiden ja
pihojen loskasta tai märistä var-
paista.

Sanotaan, että ilmassa on odo-
tusta. Se merkitsee, että mielessä
on toivoa.

Ilmassa on happea ja typpeä,
siinä on raikkautta jos saasteitakin.

Ilmassa on paastoa ja pääsiäis-
tä. Se merkitsee vapautta olla ja iloi-
ta, hengittää syvään ja voimallises-
ti; tuntea kahleeton elämä,
vankeudesta murtautuva vapaus,
pimeästä haudasta ponnistava voit-
taja meissä jokaisessa.

Eräissä kadunvarsiteksteissä
luki: Jeesus oli kapinallinen � ei
pääsiäispupu.

Vaikka pääsiäistipu, pupu ja
kaikki muu kotiamme ehkä
koristaakin niin ennen kaikkea kes-
kuudessamme on Kristus. Hän oli

ihmisenä ihmisten keskellä vallan-
kumouksellinen ja äänekäs, hiljai-
nen ja nöyrä ja paljon muuta.

Häneen voimme tutustua Kuo-
piossakin täällä Piispanpuistossa
toteutettavan Via Dolorosa-
kärsimysnäytelmän kautta.

Suosittelen, että katsomme sen
ja mielellään vielä uudestaan vuo-
desta vuoteen. Näytelmä on ansio-
kas kuopiolainen saavutus, joka
sai alkunsa aikanaan Iisalmesta.

Jeesuksen Kristukseen saamme
tutustua kirkon elämässä kautta
koko vuoden, mutta erityisesti vuo-
desta vuoteen suuren viikon ja pää-
siäisen jumalanpalvelusten kautta.
Kutsun Teitä, Kristuksessa rakkaat,
niihin kärsimysnäytelmiin ja
pääsiäisriemun juhliin
kirkoissamme ja tsasounissamme.

Maassa ja ilmassa ja ihmisten
mielissä on ylösnousemuksen aa-
mun pidättelemätöntä riemua.

Sitä riemua toivotan jokaisen
Solean tekijän ja lukijan sydämeen.

Kristus nousi kuolleista!

ARKKIPIISPA LEO

Maassamme ilmesty
vän yhden
as iakasomis ta ja
lehden otsikkona
huomasin tekstin

�Tiput ja puput koristavat
pääsiäispöytää�.

Samassa lehdessä artikkelissa
jatketaan: �Suklaamunat piilotetaan
olohuoneen sohvatyynyjen taak-
se lapsien iloksi ja yllätykseksi ja
noidiksi pukeutuneet tytöt käyvät
naapureita virpomassa ja saavat
palkaksi makeisia.�

Postimerkissä voi komeilla
pääsiäisnoita liihottamassa öisellä,
keväisellä taivaalla tai pääsiäistrulli
kimppu virpomavitsoja sylissään.

Tämäkö on kirkkovuoden suu-
rimman juhlan sanoma maassamme,
jossa suurin osa kansalaisista on
kristittyjä?

Kun olen vieraillut muiden mu-
assa Kreikassa, Romaniassa ja Bul-
gariassa, siellä kirkkovuoden suu-
rimpien juhlien aikoihin posti-
merkeissä on kuvattuna ikonit tai
muut kirkolliset aiheet vietettävästä
juhlasta.

Näin postimerkkienkin välityk-
sellä viestitetään kansalaisille, mikä
ja mitä juhla-aikaa vietetään.

Pääsiäisestä sanotaan, että se on
ortodoksisen kirkon tärkein juhla,
joka ei kuulu kahdentoista suuren
juhlan joukkoon, vaan on niitäkin
suurempi eli juhlien juhla.

Vanhassa Testamentissa
pääsiäinen oli juutalaisten suuri
juhla.

 Josian aikana Jerusalem määrät-
tiin ainoaksi uhripaikaksi, minkä
vuoksi pääsiäislammasta voitiin
syödä vain siellä ja juhlasta muo-
dostui pyhiinvaellus Jerusalemiin.

Tätä varten Jeesuskin ratsasti
Jerusalemiin. Jeesuksen viimeinen
ennen kärsimyksiä ja kuolemaa
opetuslastensa kanssa nauttima
ateria oli pääsiäisateria.

Apostoli Paavali vertasi Jeesus-
ta pääsiäislampaaseen, ja juhla mer-
kitsee kristityille vapautumista syn-
nin vallasta (1.Kor.5:7-8). Pääsiäis-
tä juhlitaan Kristuksen ylös-
nousemisen muistoksi. Se on voit-
to kuolemasta ja siirtyminen
iankaikkisuuteen, ylösnousemuk-
sen iloon ja riemuun!

Kirkkolaulu soi mukaansa
tempaavassa riemullisessa rytmis-
sä pääsiäisyönä:

�Ylösnousemisen päivä! Ihmiset
kirkastukaamme! Nyt on
Pääsiäinen! Herran Pääsiäinen! Sil-
lä Kristus meidän Jumalamme saat-
toi kuolemasta elämään ja maasta
taivaaseen meidät, jotka voittovirttä
veisaamme. Kristus nousi kuolleis-
ta.�

Ilo täyttää sydämemme, Kristuk-
seen uskoville ei ole kuolemaa. Eläm-
me pääsiäisyön tunnit jumalanpal-
veluksessa iankaikkisuuden ajan
kokemuksessa kahdeksannen päi-
vän aikaa.

Tämä sanoma on todellakin kau-
kana tipuista, pupuista ja noidista.
Maallistuminen ja sen myötä kris-
tillisyydestä etääntyminen on
hämärtänyt pääsiäisen vieton todel-
lisen sanoman.

Pääsiäisen juhlimisen suuruutta
korostaa myös se, että juhlakautta
vietetään 40 päivää pääsiäisen jäl-
keen aina Kristuksen taivaaseen-
astumiseen saakka.

Tänä aikana kaikuvat
pääsiäisveisun sanat: �Kristus nou-
si kuolleista, kuolemallaan kuole-
man voitti ja haudoissa oleville elä-
män antoi.�

Toivotan Teille kaikille
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuk-
sen siunaamaa pääsiäisaikaa. Kris-
tus nousi kuolleista � Totisesti
nousi!

ROVASTI ARTO LESKINEN

KIRKKOHERRA

29.3. Kuopio, liturgia, koululaiset
kirkossa
31.3. Kuopio, liturgia, koululaiset
kirkossa
3.4. Kuopio, liturgia ja äitien palkit-
seminen
4.4. Vapaa
8.4. Varkaus, kirkollishallituksen
henkilökuntaretki
9.4. Kuopio, liturgia, PSHV:n vuo-
sikokous
10.4. Nurmes, liturgia, Karjalan
Sivistysseuran heimopäivät sekä
Karjalan kielen seuran hallituksen
kokous ja vuosikokous
20.4. Siilinjärvi, puhe miesten-
kerhossa

23.-24.4. Helsinki, mm. ONL:n
vuosijuhla
26.-28.4. Espoo, koulutus
29.4.-3.5. Loma
4.5. Kuopio, Karjalan hiippakunnan
säätiön hallituksen kokous
6.-8.5. Loma
14.-15.5. Valtimo, vigilia ja liturgia,
rukoushuoneen kirkoksi vihkimi-
nen
16.5. Joensuu, Ortodoksisen semi-
naarin lukuvuoden päätös ja joh-
tokunnan kokous, Ortodoksisen
teologikoulutuksen neuvottelu-
kunnan kokous
19.5. Kuopio, kirkollishallituksen ja
piispainkokouksen istunnot

20.5. Kuopio, Kuntaliiton koulutus-
päivät
21.-22.5. Kajaani, valtakunnalliset
kirkkolaulupäivät
23.-26.5. Loma
27.-29.5. Oulu, mm. Oulun hiippa-
kunnan 25-vuotisjuhla

Muutokset mahdollisia.

Arkkipiispan paimenmatkoja

Koulumaailma on kolmen viime
vuosikymmenen aikana muuttunut
huimasti. Perheiden koostumuksen
myötä oppilasrakenne on jatkuvas-
sa muutoksessa.

Kun oli nuori opettaja 60-luvun
lopulla ja oppilaat kertoivat
kotioloistaan, isä ja äiti olivat luon-
nollinen osa perhettä. Vanhempien
eroaminen oli harvinaista.

Myös ukkien ja mummien rooli
oli tärkeä.

Luokat olivat suuria, koulu-
avustajista ei tiedetty mitään eikä
erityisopetusta tai eriyttämistä juuri
kaivattu.

Yleistä levottomuutta ja
keskittymiskyvyttömyyttä esiintyi
suhteellisen vähän.

Kuuntelemisen ja seuraamisen
taito oli aivan eri luokkaa kuin ny-

kyään.
Tänä päivänä normaali ydinper-

he alkaa olla harvinaisuus. On äi-
din poikaystävää, isän tyttö-
ystävää  sekä ukkeja ja mummeja
niputtain.

Lapsi voi viikonloppuna olla
hoidossa milloin kenenkin luona. Ei
ihme, että koululainen ei aina muis-
ta, minne koulutarvikkeet viimeksi
jäivät.

Lasten turvattomuus ja
juurettomuus on ilmiselvästi näh-
tävissä. Psyykkiset ongelmat
kuormittavat lapsia sekä heidän
kanssaan työskenteleviä.

Monien nuorten ja aikuistenkin
sosiaaliset taidot ovat puutteellisia.
Kaiken lisäksi yleinen moraalinen
käsitys oikeasta ja väärästä on hä-
märtynyt.

Todellista arvopohjaista keskus-
telua käydään vähän. Kristilliset
ihanteet, joita vielä meidän
sukupolvenne kunnioitti, on työn-
netty sivuraiteille.

Kirkon moraaliopetus katsotaan
lähinnä ahdasmielisyydeksi.

Myös parisuhdekeskustelu ja �
lainsäädäntö on kirkon perinteisen
käytännön kannalta aikamoinen
ongelma. Samaa sukupuolta olevat
voivat rekisteröidä suhteensa ja
toisaalta erilaiset avosuhteet muis-
tuttavat sitoutumattomuudesta.

Kuitenkin ortodoksisen kirkon
tulisi selkeästi tuoda opetukses-
saan ja elämässään esille ihmisen
yhteiselämän ihanne.

Valitettavasti vain samat ongel-
mat kuin muussakin yhteiskunnas-
sa vaivaavat kirkkoammekin.

kolle tehtäväksi olla maan suola-
na.

Niin kauan kuin se pystyy ole-
maan tällaisena voimavarana, se ei
menetä merkitystään.

LEEVI SAATSI

Kolumni on ensimmäinen osa per-
hettä käsittelevää kirjoitussarjaa
Soleassa.
Kirjoitus on esitelmä avioliitosta
papin ja kasvattajan näkökulmas-
ta. Se on pidetty ortodoksisen
veljestön syyspäivillä Kiteellä vii-
me vuoden marraskuussa.

Kaikkein traagisinta on, kun kir-
kon työntekijöiden oma elämä suu-
relta osin ei ole sopusoinnussa kir-
kon opetuksen kanssa.

Silloin koko kirkon uskottavuus
on vaarassa joutua kriisiin.

Kirkon näkyvällä paikalla työs-
kentelevät antavat signaaleja ym-
päristöönsä. Hyvä kello kuuluu
kauas, mutta paha vielä kauemmas.
Kirkko on Kristuksen ruumis maan
päällä.

Kirkon tehtävänä on olla siuna-
uksen ja voiman lähteenä ajan
myllerrysten keskellä eläville ihmi-
sille.

Joskus voi näyttää siltä, että kirk-
ko joutuu taistelemaan tuulimylly-
jä vastaan niin kuin Don Quiote ja
hänen apulaisensa Sancho Pancha.
Kuitenkin Kristus on antanut kir-

Mitä kirkko voi perheiden myllerryksessä?
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Liki kaksikymmentä kerhonohjaus-
työstä kiinnostunutta kokoontui
Kuopioon helmikuun lopulla
Kuutosseurakuntien omalle
kerhonohjauskurssille.

Kahden päivän tiiviin ja tiukan
koulutuksen aikana perehdyttiin
kerhotyön tarpeisiin ja tavoittei-
siin, kerhotoiminnan suunnittelu-
tehtäviin, ryhmän hallintaan ja
motivoinnin tärkeyteen sekä
tiedotukseen.

Kurssilaiset joutuivat heti

Kerhonohjaustyöstä kiinnostuneet ideoivat kokoontumisessaan uusia kerhoja.

ryhmätöihin laatimaan suunnitel-
maa ja ideoita ensimmäiseen kerho-
kokoontumiseen.

Samalla syntyi aivan uusia
kerhoideoita, muun muassa mum-
mo ja minä �kerho, jossa tavoittee-
na olisi perinteen siirtyminen su-
kupolvelta toiselle ja eri-ikäisten
tasavertainen kohtaaminen.

Menetelmäopinnoissa kurssi-
laiset pohtivat kuinka kertoa pää-
siäisen sanomasta eri ikäisille
kerholaisille.

Ikonien, tuohusten ja rikkaan
rukouselämän käytöllä ohjaaja saa

Ristinmerkistä risuaskarteluun
kerhoonsa ortodoksisen sisällön ja
tunnelman.

Sunnuntaina liturgian jälkeen
opiskeltiin vielä kerhojen
elävöittämistä sekä paneuduttiin
askarteluvinkkeihin ja leikkeihin.

Seurakunnallinen kerhotyö on
tärkeää kasvatus- ja opetustyötä.
Sen tavoitteena on saada
kerholaisista aktiivisia seurakunta-
laisia. Seurakunnat ottavat
kiitollisina vastaan innokkaita
kerhonohjaajia.

Kurssin vetäjinä toimivat Piritta
Jetsu ja Sirkka Jaamalainen-Lönn

Kuopion seurakunnan kolmannen
papin virkaa ovat määräaikana ha-
keneet TM pastori Veli-Matti An-
tikainen, TT pastori Paul Hesse ja
TM pastori Timo Honkaselkä.
Kaikki hakijat ovat virkaan
kelpoisia.

Karjalan hiippakunnan piispa
on asettanut Kuopion kolmannen
papin virkaan ehdolle ensimmäi-
selle sijalle Paul Hessen, toiselle
sijalle Timo Honkaselän ja kol-
mannelle sijalle Veli-Matti Antikai-
sen.

Kolmannen papin virkaa
hakeneiden koepalvelukset:

Veli-Matti Antikainen: 9.4.
vigilia Kuopiossa pyhän
Nikolaoksen katedraalissa ja 10.4.
liturgia Käärmelahdessa Kristuk-
sen kirkastumisen rukous-
huoneessa

Timo Honkaselkä: 16.4. vigilia
Kuopiossa pyhän Nikolaoksen
katedraalissa ja 17.4 liturgia Piela-
vedellä pyhien apostolien Pieta-
rin ja Paavalin kirkossa

Paul Hesse 23.4. vigilia Kuopi-
ossa pyhän Nikolaoksen katedraa-
lissa ja 24.4. liturgia Keiteleellä

pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen
kirkossa

Papin vaali toimitetaan piirin-
valvoja Elias Huurinaisen johdol-
la pidettävässä ylimääräisessä
seurakunnankokouksessa, joka
toimitetaan Kuopiossa Pyhän
Nikolaoksen kirkossa sunnuntai-
na 8.5.2005 liturgiapalveluksen
päätyttyä kello 11:30�12:30, Sii-
linjärvellä suurmarttyyri
Georgios Voittajan kirkossa kello
13:45�14:15 ja Pielavedellä pyhi-
en apostolien Pietarin ja Paava-
lin kirkossa kello 15:00�15:30.

Vaalitoimitus päätetään ja
vaalin tulos julistetaan valitus-
osoituksineen Kuopion pää-
kirkossa kello 17.

Samassa seurakunnan koko-
uksessa toimitetaan myös Kuo-
pion seurakunnan III kanttorin
vaali.

Seurakuntalaisten mahdolli-
suudesta esittää lisäehdokkaaksi
virkaan vaalikelpoista henkilöä
on säädetty ortodoksisesta
kirkkokunnasta annetun asetuk-
sen 45 §:ssä (165/2004).

KUOPIO

Kuopion kolmannen papin
vaali koittaa 8. toukokuuta

Samalla papin työpariksi
valitaan kolmas kanttori

Kuopion seurakunnan kolman-
nen kanttorin virkaa ovat määrä-
aikana hakeneet TM Laura Aho
ja TM Eija Honkaselkä. Molem-
mat ovat virkaan kelpoisia.

Karjalan hiippakunnan piispa
on asettanut kanttorin virkaan
ensimmäiselle sijalle Laura Ahon
ja toiselle sijalle Eija Honkaselän.

Kanttorit toimittavat koe-
palvelukset seuraavasti:

Eija Honkaselkä:
16.4. vigilia Pielavedellä pyhi-

en apostolien Pietarin ja Paava-
lin kirkossa ja 17.4 liturgia Kuo-
piossa pyhän Nikolaoksen kated-
raalissa

Laura Aho:
23.4. vigilia Pielavedellä pyhi-

en apostolien Pietarin ja Paava-
lin kirkossa ja 24.4. liturgia Kuo-
piossa pyhän Nikolaoksen kated-
raalissa

Kanttorin vaali toimitetaan

piirinvalvoja Elias Huurinaisen
johdolla pidettävässä ylimääräi-
sessä seurakunnankokouksessa,
joka toimitetaan Kuopiossa Py-
hän Nikolaoksen kirkossa sun-
nuntaina 8.5.2005 litur-
giapalveluksen päätyttyä kello
11:30�12:30, Siilinjärvellä suur-
marttyyri Georgios Voittajan kir-
kossa kello 13:45�14:15 ja Piela-
vedellä pyhien apostolien Pieta-
rin ja Paavalin kirkossa kello
15:00�15:30. Vaalitoimitus pääte-
tään ja vaalin tulos julistetaan
valitusosoituksineen Kuopion
pääkirkossa kello 17:00. Samas-
sa seurakunnan kokouksessa
toimitetaan myös Kuopion seu-
rakunnan III papin vaali.

Seurakuntalaisten mahdolli-
suudesta esittää lisäehdokkaaksi
virkaan vaalikelpoista henkilöä
on säädetty ortodoksisesta
kirkkokunnasta annetun asetuk-
sen 45 §:ssä (165/2004).

28.3. Sotkuma, liturgia, lasten pääsiäinen
2.-3.4. Lieksa, vigilia ja liturgia, kirkkoherran ja
kanttorin virkaanasettaminen
5.4. Kuopio, tiistaiseura
7.4. Lieksa, �Viitosten� kokous
9.-10.4. Pietari
21.4. Helsinki, Psalmityöryhmän kokous
23.4. Kuopio, Pohjola � Norden 25 v.
27.4. Tornio, Tammenlehvän perinneliitto
4.-5.5. Mikkeli, vigilia ja liturgia
10.5. Iisalmi, �Kuutosten� kokous
15.5. Turku, ekumeenisen taidekappelin vihki-
minen
Muutokset mahdollisia.

Piispa Arsenin
paimenmatkoja

Solea on nyt myös internetissä lu-
ettavissa. Se löytyy osoitteesta:
www.ortodoksi.net ja hakemis-
tosta �Kuutoset�.

Samoilta sivuilta voi hakea tie-
toa niin kuutosseurakunnista kuin
ortodoksisuudesta yleensä.
Osoitteen kautta pääsee tutustu-
maan myös virtuaalikirkkoon mu-
siikin soidessa taustalla.

Lehden katseleminen netissä
edellyttää tietokoneessa katse-
luun sopivaa lukuohjelmaa, esi-
merkiksi ilmaista Adobe Reader-
ohjelmaa.

Kuopiolaiset
myös netissä

Internetissä on avattu uusi
palvelu Siilinjärven, Maaningan,
Pielaveden ja Keiteleen seura-
kuntalaisille. Palvelu on osoit-
teessa http://spaces.msn.com/
members/isamatteus/. Sivujen
ylläpitäjä isä Veli-Matti Antikai-
nen kertoo, että kirkossa kävijät
voivat käydä bongaamassa ku-
vansa netistä sekä lukea ajankoh-
taisista kirkollisista ja seurakun-
nallisista asioista.

Lue Solea  internetissä
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Iisalmen seurakunta
Kristus nousi kuolleista �

totisesti nousi !

JUMALANPALVELUKSET

Pr. Elian kirkko Iisalmi
To 31.3. klo 9.30liturgia,
koululaispalvelus, palv. jälkeen
ruokailu Evakkokeskuksessa
La 2.4. klo 18 akatistos
Su 3.4. klo 10 hetkipalvelus
La 9.4. klo 18 ehtoopalvelus
Su 10.4. klo 10 hetkipalvelus
Su 17.4. klo 10 liturgia
La 23.4. klo 18 vigilia
La 30.4. klo 18 akatistos
Su 1.5. klo 10 hetkipalvelus
Ke 4.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 5.5. klo 10 liturgia
La 7.5. klo 18 vigilia
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia, kierto-
koulu, vieraana isä Mikko Kär-
ki
La 4.6. klo 18 vigilia
La 11.6. klo 18 vigilia
Kaikkien Pyhien kirkko
Lapinlahti
la 16.4. klo 18 vigilia
su 17.4. klo 10 liturgia, kierto-
koulu, vieraana isä Arto Leski-
nen
su 8.5. klo 14 äitienpäivän
rukoushetki, kirkkokahvit ala-
salissa
la 21.5. klo 18 ehtoopalvelus
su 22.5. klo 10 vedenpyhitys ja
liturgia, kirkon vuosijuhla
Alapitkän tsasouna
La 14.5. klo 18 vigilia, toim. KS
piispa Arseni
Su 15.5. klo 10 vedenpyhitys
ja liturgia, toim. KS piispa
Arseni, tsasounan vuosijuhla
Sonkajärven tsasouna
Su 12.6. klo 10 liturgia
Sukevan tsasouna
Su 24.4. klo 10 liturgia
Su 5.6. klo 10 liturgia
Salahmin tsasouna
Su 8.5. klo 10 vedenpyhitys ja
liturgia, tsasounan vuosijuhla

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.

Kirkkoherra
Elias Huurinainen
p. 0500 271 163
elias.huurinainen@ort.fi

Kanttori Tarja Vainio
p. 040 5905336
tarja.vainio@ort.fi

Kirkas ilo!
Seurakuntiemme uskova
kansa on siirtynyt

kirkkaan ilon aikaan.
On Kristuksen
ylösnousemusjuhlan aika.

Tahdon toivottaa kaikkille
seurakuntamme jäsenille ja teidän
läheisillenne oikein riemullista juh-
lan aikaa.

Tuokoon tämä valon, ilon ja rie-
mun juhla sydämiinne paljon kau-
nista hyvää. Täyttököön arkinen
vaelluksenne Jumalan rakkaudella.

Kirkas ilo! Pyhät kirkkomme
opettajat tahtovat kannustaa mei-
tä ilon esitimiseen.

He sanovat: siellä, missä ilo to-
teutuu ihmisten kesken, siellä
totetuu kristinuskon sanoma par-
haimmillaan.

Ilo ei ole itsestään selvyys ih-
misten kesken. Tuon tuostakin tör-
määmme elämän suruihin ja

murheisiin. Ne sumentavat
ajatuksemme. Surut ja murheet
viipivät nurkan takaa.

Yllättäen, äkkiarvaamatta ne is-
kevät. Ne iskevät juuri silloin, kun
en osaa niitä odottaa. Epätoivo ja
epäusko rynnistävät kaikista ovis-
ta sisimpiimme.

Vaivun murheen laaksoon. Mur-
heen laakso on kuin upottava suo
hetteikkö.

Hetken se jotenkin kantaa.
Hämäykseksi se hetken pidättelee
vajoamiselta, kunnes imaisee uhrin-
sa kitaansa. Ilon valon häivähdys
vilahtaa silmissäni, maailma
sumenee.

Kirkas ilo! Varjele kirkasta iloa,
enennä sitä kaikin keinoin. Ilon valo
säteilee hyvyyden henkäyksiä.
Anna sen tuulahduksen koskettaa
ihoasi.

Avaa talvitakkisi napit, pukeu-
du pääsiäisen ilon läpikuultaviin,
iloa suodattaviin keveisiin

vatteisiin. Ilon henkäys kuivattaa
kylmän kosteuden.

Sumu hälvenee. Eilisen ahdistus
olikin turhaa.

Kristuksen ylösnousemuksen
sanoma täyttää maanpiirin. Siihen
maanpiiriin askeleeni minua
johdattavat.

En ole yksin, olen Kristuksen
kanssa, Hänen
ylösnousemussanoman keskipis-
teessä.

Kirkas ilo!  Kirkas ilo, minun ilo-
ni, läheisteni ilo, kirkon kaikkien us-
kovien ilo

 Ilo, joka kantaa myös epäus-
koon vaipuneet. Jumalan kirkas
käsi, ilon sykettä minuun johtava
voima virtaa sisimpääni.

Enkelit ympärilläni riemusta
kirmaavat, ylösnousemus veisua
kerubien keralla taivaan sinessä
veisaavat. On kirkas ilo !

ISÄ ELIAS HUURINAINEN

TIISTAISEURAT:
Iisalmen tiistaiseura
Ti 5.4. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 19.4. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 3.5. klo 13 kirkon alasalissa
Lapinlahden tiistaiseura
Su 3.4. klo 18 Arja ja Aimo
Riepolla, Porttikuja 7
Su 24.4. klo 18 kirkon alasalissa
Su 8.5. klo 14 äitienpäivän
rukoushetki ja kahvit kirkon
alasalissa
Pe 13.5. klo 16 alk. kirkon ulko-
ja sisäsiivoustalkoot
Pe 20.5. klo 16 alk. kirkon ulko-
ja sisäsiivoustalkoot
Su 22.5. juhlaliturgian ja
vedenpyhityksen jälkeen
kirkkokahvit alasalissa
Sonkajärven tiistaiseura
Ke 20.4. klo 18 Arja ja Keijo
Remeksellä
Su 15.5. klo 17 Hannelen ja Vei-
kon kodissa
Vieremän tiistaiseura
To 14.4. klo 18.30 vuosikokous
Marja ja Harri Hurskaisella
Hirvijärven-Sukevan tiistai-
seura
Ke 6.4. klo 18 Irma ja Esko
Mönttisellä
Kauppilanmäen tiistaiseura
Ke 13.4. klo 18 Irja ja Erkki
Vaistelalla
Ke 20.4. klo 14 Anja ja Pertti
Vidgrenillä

Muista!
Lapinlahden
Karjalaiset ry:n
60-vuotisjuhlat
23.-24.7.2005

Kirkkokuoro harjoittelee Iisal-
messa profeetta Elian kirkossa
maanantaisin klo 18�20 ja La-
pinlahdella Kaikkien pyhien kir-
kossa parillisten viikkojen tiis-
taina klo 18.30-20.30.
Kevätkausi päättyy Lapinlah-
della 24.5. (poikkeuksellisesti
pariton vko) ja Iisalmessa 30.5.
Kuoroon otetaan uusia laulajia,
eritoten miehiä kaivataan mu-
kaan. Lisätietoja Tarja-kant-
torilta puhelimitse 040-590 5336
tai sähköpostilla
tarja.vainio@ort.fi.

Evakon pruasniekka
Iisalmessa
2.-3.7.2005

La 2.7.
klo 11.00 rukoushetki Pr. Elian
kirkko - 1950-luvun partiolaisten
ja ONL:n kerholaisten kokoon-
tuminen
klo 11.30  pitäjätuvat avataan
Työväentalo
klo 13.00 pitäjäseurojen tapah-
tuma
klo 17.00 ruokailu, Evakko-
keskus
klo 18.00  vigilia  Pr. Elian kirkko,
toim. KS piispa Arseni
klo 20.00  juhlakonsertti  Iisal-
men Kulttuurikeskus Tamara
Lund ja Alexandru Ionitza,
säestys : Jussi Främling liput:
ennakko 16 eur ovelta 18 eur

Su 3.7.
klo 9.45 litania ja seppeleen-
lasku Karjalaan jääneiden
muistopaadella
klo 10.00 juhlaliturgia Pr. Elian
kirkko  toim. KS piispa Arseni
klo 11.30 ristisaatto ja
vedenpyhitys Paloisvirta
klo 12.00  ruokailu Evakko-
keskus
klo 13.00  päiväjuhla Iisalmen
Kulttuurikeskus, Mie muistan,
muistat sie! lukuteatteriesitys:
Karoliina Frank, Anja
Haademan, Kirsi Ylijoki, Teemu

Palmu-
sunnuntaina
Iisalmessa

8.5.2005 klo 19

ÄitienpäivänÄitienpäivänÄitienpäivänÄitienpäivänÄitienpäivän

sävelhartaussävelhartaussävelhartaussävelhartaussävelhartaus

Profeetta Elian kirkossa

Tervetuloa!Seurakunnanneuvoston
jäsenet 2005-2007
Lauri Blinnikka Iisalmi
Jouni Kärtevä Iisalmi
Aulis Kyyrönen Lapinlahti
Aino Taskinen Lapinlahti
Reino Danschu Vieremä
Mervi Hynynen Sonkajärvi

Tiedustelut ja varaukset puh.  (017) 816 441
e-mail: iisalmi@ort.fi

www.hotelartos.fi

Matkatoimisto Artos
Iisalmi

VANHA  VALAMO
I 8.–10.7.  II 27.–29.7.   III 12.–14.8.

Vanhan Valamon matkoilla koemme luostarielämän syvyy-
den, jumalanpalvelusten koskettavuuden ja luonnon kau-
neuden. Matkalla olemme luostarin vieraina igumeni Pankra-
tin siunauksella. Kaksi yötä uusitussa hotellissa. Lähtöpaikat
Jyväskylä, Iisalmi ja Helsinki.

Hinta alk.264 eur sis. kuljetukset, majoitus,ruokailut,
viisumi. Opastus Valamon tuntija isä Elias.

SOLOVETSK 5.–7.7.
Puhutteleva, aava Vienan meri, merestä nousee saari –
Solovetsk. Luostarin historia yhdistyy  julmuuksiin, kulkija
kohtaa sykähdyttävän näyn. Toinen yö Kemissä ja toinen
Solovetskin saarella. Lähtöpaikka Kuopio.

Hinta alk 290 eur sis. kuljetukset, majoitus, ruokailut,
viisumi. Opastus Solovetsk-tuntija isä Elias.

PIETARI -  NOVGOROD - PSKOV 1.–5.8.
Samalla matkalla koemme Pietarin kulttuurin suuruuden
ja Novgorodin ja Pskovin 1000-vuotisen kulttuurin. Käymme
monissa luostareissa, tutustumme kirkkoihin ja museoihin.
Koemme myös laivaretken ja herkutteluhetkiä venäläisessä
keittiössä. Lähtöpaikka Iisalmi.

Hinta alk. 369 eur sis. kuljetukset, majoitukset, Ruokailut,
viisumin. Opastukset isä Elias.

Tervetuloa vuoden 2005 matkoille!

PÄÄSIÄINEN KREIKASSA 28.4.–4.5.
Vietämme pääsiäisen Kreikassa Voloksen kaupungissa noin
320 km Ateenasta pohjoiseen. Matkalla koemme todellisen
kreikkalaisen tunnelman, osallistumme jumalanpalveluksiin,
tutustumme kulttuuriin ja nautimme pääsiäisen herkuista.

Hinta alk. 939 eur sis. lennot Hki–Ateena–Hki, kuljetukset
Kreikassa, majoitus 2hh, täyshoito ja erikoisopastus.

KULTTUURI- JA
PYHIINVAELLUSMATKAT

Piispa Arseni on
syntyisin
Lapinlahdelta.
Palmusunnuntain
palvelukset olivat
ensimmäiset
jumalanpalvelukset,
jotka hän toimitti
korkeassa
tehtävässään piispana
�kotiseurakunnassaan�.
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Jyväskylän seurakunta

Seurakunnan jäsenmäärä li
sääntyi vuonna 2004 kaikki
aan 16 henkilöllä. Kastettuja

oli 21 ja kirkkoon liittyneitä 32 jä-
sentä. Kuolleita oli 38 ja eronneita
15.

Muuttoliike oli seurakunnalle
voitollista. 88 jäsentä muutti seu-
rakuntaan ja 68 lähti muualle.

Ulkomaalaisia seurakunnas-
samme on puolestaan 130 jäsentä.
Jyvässeudulla seurakunnan jäsen-
ten määrä kasvaa ja seurakunnan
pohjoisosassa jäsenmäärä vähe-
nee.

Jumalanpalveluksia pidetään
säännöllisesti Ylösnousemuksen

Jäsenmäärä kasvussa
kirkossa ja tsasounissa.
Osallistukaa ahkerasti palveluksiin!

Ilahduttavaa on, että nuorten
määrä seurakunnassa on edelleen
kasvussa.

Alle 13-vuotiaita on 380 jäsentä
ja 14-28-vuotiaita 344 jäsentä. Suu-
rin ikä luokka on 57-70-vuotiaat,
joita on 500 jäsentä. Yli 85 vuotiai-
ta on seurakunnassa 90 jäsentä.

Nuorisotyötoimikunta ja
diakoniatoimikunta toimivat seura-
kuntalaisten tarpeitten mukaan.
Ottakaa yhteyttä toimikuntalaisiin
rohkeasti!

Taloudellisella puolella seura-
kunnan lainamäärä on laskenut jo

356 000 euroon. Vuosittain lainaa
lyhennetään noin 35 000 eurolla.

Kaikki virat ja toimet ovat
täytettyinä ja hengellisellä puolel-
la papisto ja muut työntekijät ovat
seurakuntalaisten käytettävissä.

Näin pääsiäisaikana riemu-
itsemme juhla-ajasta ja lausumme
ylösnousemuksen toivotuksia toi-
sillemme.

Nautitaan ylösnousseen Kris-
tuksen juhlasta ja pääsiäisajasta:
Kristus nousi kuolleista � Totises-
ti nousi!

ISÄ ARTO LESKINEN

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

YLÖSNOUSEMUKSEN
KIRKKO, Rajakatu 39,
Jyväskylä
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin vigilia klo 18,
sunnuntaisin liturgia klo 10,
keskiviikkoisin
ehtoopalvelus klo 17.30.
Palvelukset muina aikoina
ja juhlina. Pe 1.4. klo 9
liturgia ja ristisaatto
(Kirkas viikko). Ma 4.4.
klo 18 panihida (yleinen
vainajien muistelu). Ti 5.4.
klo 9 liturgia (Tuomaan
tiistai). Ke 4.5. klo 9
juhlaliturgia ja ristisaatto,
klo 18 juhlavigilia (Herran
taivaaseen astuminen). To
5.5. klo 10 juhlaliturgia
(Herran taivaaseen
astuminen).
Karstulan tsasouna
Su 10.4. klo 10 liturgia. To
5.5. klo 10 juhlaliturgia
(Herran taivaaseen
astuminen)
Saarijärven tsasouna
La 9.4. klo 9 liturgia. Su
8.5. klo 10 liturgia.
Suolahden tsasouna
La 23.4. klo 9 liturgia. Ma
16.5. klo 9 juhlaliturgia
(Pyhän Hengen päivä).
Viitasaaren tsasouna
Su 17.4. klo 10 liturgia. Su
29.5. klo 10 liturgia.
Äänekosken tsasouna
Ke 20.4. klo 9 liturgia
(pääsiäisajan keskijuhla).
Su 15.5. klo 10
juhlaliturgia (Helluntai).
Lievestuoreen
rukoushuone
La 16.4. klo 9 liturgia. Ma
9.5. klo 9 vedenpyhitys ja
juhlaliturgia (praasniekka).

DIAKONIATOIMIKUNTA
V. 2005
Kokoonpano on entinen.
Nimilista on seurakuntasalin
ilmoitustaululla.
Yhteydenotot keskitetysti:
Seija Lukkarinen,
puh. 614 582 ja 0500-586 785.

JYVÄSKYLÄN
SEUDUN
SUOJÄRVELÄISET
Tarinaillat to 28.4. ja to 26.5. klo
18 vanhassa salissa. Kevät-
retkestä tiedotetaan erikseen.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

JYVÄSKYLÄN
TIISTAISEURA
Ti 5.4. Martta Haakana puhuu
teemasta �Jaksaminen, elämän-
hallinta ja ortodoksisuus�.
Ti 19.4. isä Matti luennoin Kar-
jalan pyhistä.
Ti 3.5. Pia Suorsa kertoo
käspaikkojen perinteestä ja te-
kemisestä.
Tilaisuudet alkavat klo 18 juh-
lasalissa. Tervetuloa!
Yhteydenotot: puheenjohtaja
Hannu Hakala 050 363 70 51 tai
sihteeri Hannele Niemi 050 412
05 75

PIHTIPUTAAN
TIISTAISEURA
Kokoontumiset Valorinteen
kerhohuoneella ti 19.4. ja ti 24.5.
Tilaisuudet alkavat klo 18.
Tervetuloa!

HILJAISUUDEN
PÄIVÄ

PYHÄKANKAALLA
LAUANTAINA 7.5.2005

Päivän ohjelmassa  rukoushetket, alustus ja kes-
kustelua hiljaisuuden kokemisesta.
Ilmoittautumiset srk:n virastoon 22.4. mennes-
sä.
Tilaisuuden järjestää diakoniatoimikunta.

MUISTA!
Kirkkoherranviraston kesän aukioloajat:
1.6.-12.8.2005 tiistaisin, torstaisin
ja perjantaisin klo 9-12.

�Jospa edes hiukan voisin
ymmärtää Pääsiäisen riemua
niin paastokilvoitukseni ei ole
ollut turha.�

PRISCILLA

Hyväntekeväisyyskonsertti
SANAA JA SÄVELTÄ
Tapani Perttu säestäjänään Ris-
to Hiltunen sunnuntaina 10.4.
klo 14.00 seurakunnan juhlasa-
lissa, Rajakatu 39.
Tilaisuuden alussa kahvi-
tarjoilu ja ikonitaiteilija Jyrki
Poudan oppilaiden ikoni-
näyttely. Liput 20 �. Järj.
Interlux-rotaryklubi. Tuotto in-
tialaisten koulutyön tukemi-
seen.

Via Uurais ekumeeninen
ristisaattoUuraisilla
la 14.5. klo 9 alkaen
Lähtö Kuukkaniemestä. Ohjel-
massa mm. vedenpyhitys. Vael-
lus noin 10 km. Ilm. virastoon
6.5. mennessä.

Äänekosken Kapeenkoskella
ekumeeninen tapahtuma
la 21.5.05 klo 12 alkaen.
Hartaushetki Honkaristillä klo
12. Ristisaatto vedenpyhi-
tykseen alavirran laavulle, jos-
ta jatketaan vaellusta
Myllyniemeen. Siellä mahdolli-
suus kahvitella ja paistaa mak-
karaa kohtuuhintaan. Reitin pi-
tuus noin 2 km.
Ajo-ohje: Hirvaskankaalta 7,7
km 69-tietä Suolahteen päin,
ennen Pörrinsalmen siltaa kään-
tyy oikealle kanavalle vievä tie.
Parkkipaikalta opastus Honka-
ristille.
Tervetuloa!
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LAPINLAHTI

Isä Mauno Röppänen kehottaa
seurakuntalaisia tuomaan kirkkoon
lapsensa sekä lapsenlapsensa.

- Voi sanoa, että itse olen saanut
ortodoksisuuden suoraan äidin-
maidosta.

Isä Maunon äiti lauloi Suojärven
Annantehtaan seurakunnan kirkko-
kuorossa. Äidin isä oli kirkon isän-
nöitsijä ja isän ukki puolestaan oli
lahjoittanut maata, jolle rakennet-
tiin Salmin Manssilan kirkko.

Isän kotipaikka sijaitsikin kirkon
tuntumassa.

Arkkipiispa Leo siunasi isä
Maunon rovastiksi Kaikkien Pyhi-
en kirkossa Lapinlahdella.

Mauno ja Salme Röppänen ovat
tehneet elämäntyönsä opettajina.
Papin tehtävässä isä Mauno on
palvellut nyt 16 vuoden ajan.

Vaikka pariskunta isä Maunon
vanhempien vuoksi olisi halunnut
aikoinaan asettua Iisalmeen, toisin
oli määrätty. Virat urkenivat kyllä Ii-
salmen ortodoksisen seurakunnan
maaperältä, mutta 25 kilometriä Py-
hän Eliaan kirkosta etelään � Lapin-
lahdelta.

- Nyt olen huomannut, että se oli
johdatusta, isä Mauno sanoo.

Kirkon viereen
Evakkotaipaleella isä Mauno sa-

noo olevansa silti edelleen. Ensim-
mäinen lähtö tuli Annantehtaalta
talvisodan syttyessä.

Isä Mauno oli tuolloin nelivuoti-
as. Viiden hengen autoon ahtautui
kolmetoista ihmistä. Oli niin ahdas-
ta, että äidin vihkilahjaksi saamasta
kellosta oli perille päästessä kansi
sisäänpäin lommolla, lasi rikki ja
viisarit irronneet.

Annantehtaalla oli jo ennen so-
dan puhkeamista ollut ranta-
salmelaisia reserviläisiä.

Eräs heistä antoi Röppäsille koti-
osoitteensa Rantasalmen Kolkon-
taipaleelle ja sanoi, että menkää sin-
ne.

Hänen äitinsä piti Kolkon-taipa-
leella yksinään taloa, kun kaikki mie-
het ovat rintamalla.

Talvisodan jaloista lähdön jäl-
keen Röppästen perhe joutui isän
piirityönjohtajan työn vuoksi muut-
tamaan ympäri Suomea.

Perheelle tuli komennus takai-
sin Karjalaan aikaisemmin kuin
muille evakoille.

Vuonna 1941 Pekka Röppänen
komennettiin Suojärvelle selvittä-
mään uittoreittejä.

Koska isän isä oli kuollut
talvisotavuonna ja veli kaatunut
sodassa, Salmin Manssilassa ol-
lut kotitalo kaipasi isäntiä.

Röppäset asettuivat Jormoin
taloon Manssilan kirkon viereen.

Kiire lähtö
Tuleva arkkipiispa Paavali toi-

mitti palvelusta Manssilan kirkos-
sa, kun yhdeksän vanha Mauno-
poika katsahti ulos kirkon ikkunas-
ta.

Kotipelloilla pölähteli kummal-
lisesti. Poika kiinnitti asiaan kirkon-
väen huomion.

Siinä samassa pappismunkki
Paavali keskeytti kirkonmenot ja
kirkkoväki pakeni pyhäköstä ko-
teihinsa.

Venäläiset pommittivat Mans-
silan kylää.

Jälkeenpäin kyläläiset saivat
tietää, että pommitus oli osa
Tuuloksen-Vitelen � maihinnou-
sua.

- Juoksimme äidin ja siskon
kanssa kotiin. Kodin ikkunasta
saatoimme seurata, kuinka suoma-
lainen pommikone sai osuman ja
iskeytyi jonnekin kylän taakse
maahan savu pyrstössään. Sama
kohtalo oli venäläisellä pommi-
koneella. Tasapeli, ajattelimme sil-
loin, isä Mauno kertoo.

Isäkin oli omilta töiltään juos-
sut kotiin ja varoitti, että venäläi-
set ampuvat nyt kaikkea, mikä liik-
kuu.

Mauno-poika sai tuohikonttiin
puolikkaan ruisleivän.

Äiti Lyydia Röppänen lähti lap-

�Tuokaa lapsenne
ja lapsenlapsenne

kirkkoon�

sineen toisen kerran evakkoon.
Tällä kertaa päämääränä oli

Manssilan pysäkkiä, jonne tultiin
ojan pohjia ja tienvarsia samoten.

Miehet jäivät pakkaamaan tava-
roita ja kotieläimiä, vaikka venäläis-
ten suurhyökkäys oli täydessä
käynnissä.

Kyläläisten evakkojuna säilyi
kuin ihmeen kautta koskemat-
tomana.

Venäläiset koneet lensivät pom-
mittamaan Elisenvaaraa ja isä Mau-
no muistaa, kuinka katsoi junan alta
� muka suojasta � kuinka pommi-
kone lähestyi Jänisjärven yli.

- Pommit nostivat järvellä valta-
via vesipatsaita. Kun kone oli saa-
nut pommit, se kaartoi komeasti
pois. Tehtävä oli suoritettu, vaikka
pommit eivät osuneet mihinkään ei-
vätkä kehenkään, isä Mauno sa-
noo.

Pyörällä Hiekkaan
Ensimmäinen etappi oli

Pielaveden Eskelinkosken kylä.

Mikko Nyyssösen talosta löytyi
evakoille pieni kamari ja ymmärtä-
vää ystävällisyyttä.

Hyvät muistot isä Maunolla on
myös Pielaveden Jylängin kylältä,
josta perhe vuokrasi pikkuruisen ti-
lan sen jälkeen, kun oli selvää, ettei
koti-Karjalaan enää ole paluuta.

Perheen isän työt kuitenkin pa-
kottivat jälleen liikkeelle.

Seuraava koti osui Pohjanmaal-
le Haapajärvelle.

Haapajärvellä pieni koululainen
oppi kätkemään puheestaan karja-
laisen vivahteen. Jos huulilta livahti
murteellisuuksia, sai kuulla olevan-
sa ryssä.

Pohjanmaalta perhe muutti
Iisalmeen vuonna 1948. Siellä oli
muitakin evakoita ja tutustuminen
kävi vaivattomasti.

Röppäsillä alkoi aktiivinen elä-
mä kirkon huomassa.

Omaa pyhättöä Iisalmen
ortodokseilla ei vielä ollut, mutta
perheen äiti vei lapset palveluk-
seen aina, kun sellainen keskus-
koulun salissa järjestettiin.

Kaupungissa toimi aktiivisesti
myös Ortodoksisten nuorten ker-
ho ja myöhemmin partio.

Nuorten leireille mentiin Keite-
leen Hiekkaan ja myöhemmin
Rautalammille Puroniemeen.

Olipa nuorella Maunolla intoa
jopa niin, että hän polki toistasataa
kilometriä pyörällä päästäkseen
ortodoksinuorten leirille Keiteleel-
le.

Kyly ja kluatanat
Äiti ja kummankin puolen mum-

mot pitivät huolta siitä, että jälki-
kasvu varttuu ortodoksisuuteen,
vaikka perhe heti sodan jälkeen jou-
tui asumaankin eri puolilla Suomea
eikä pyhättöjä tai pappeja aina ol-
lut lähistöllä.

- Palveluksia pidettiin Iisalmen
alkuvuosina myös kodeissa, isä
Mauno sanoo.

Hän tulee siihen tulokseen, että
kodeissa pidetyt palvelukset
lähensivät ihmisiä jopa enemmän
kuin se, että oltaisiin kokoonnuttu
kirkkoon.

Pyhä alkoi Röppäsillä aina lau-
antaisin kello 18.

Sekä äidin puolen Marina-mum-
mo ja isän puolen Anna-mummo
pitivät huolen siitä, että �ennen
kuuttu� väki oli kylpenyt.

Kun se ei aina vuokralla-
asuessa ollut mahdollista, Anna-
mummo viihtyi paremmin tyttären-
sä luona Rautalammilla.

�Siellä Mata tietää, konso kyly.�,
tuumasi mummo.

Anna-mummo tapasi myös lukea
rukoukset kirkkoslaaviksi.

Kun hän tuli esirukoiltavien
kohtaan ja alkoi nopeassa tahdis-
sa luetella nimiä, perilliset pääsivät
kärryille: Nyt ollaan siis tässä koh-
taa.

Isoäidit ja äiti eivät myöskään
koskaan menneet kirkkoon paljain
päin.

Lisäksi Marina-mummo pukeu-
tui kreikkalaisen perinteen mukai-
sesti aina lesken asuun � mustaan.

Päässään hänellä oli aina
tseptsä, nauhalla pään ympäri kiin-
nitetty myssy ja kirkkomatkoilla
paikku, musta kirkkohuivi.

Pyhän erotti arjesta myös se,
että äiti aina lauantai-iltana
kluatanoitsi eli suitsutti kodin.

Sama perinne jatkuu Röppästen
perheessä nykyäänkin; milloin pa-
riskunta on kotona, kluatanat eli
suitsukkeet palavat, mutta nyt
sunnuntaiaamuisin.

Myös isä Maunon lapset ovat
kasvaneet kiinteästi kirkon yhtey-
teen. Nyt aikuiset lapset Jukka ja
Annamaija siirtävät perinnettä
eteenpäin omille lapsilleen.

PIA SORJONEN

Lapinlahtelainen isoäiti Terttu Fomin osallistui yhdessä Eetu ja Anni Tenhusen kanssa juhlajumalanpalvelukseen.

Isä Mauno sanoo saaneensa
ortodoksisuuden äidinmaidosta.Arkkipiispa Leo siunasi Mauno Röppäsen rovastiksi.
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YHTEISET LEIRIMME
PYHÄKANKAALLA KESÄLLÄ

2005

Lastenleiri 20.-23.6. , 5 �9 �vuotiaille
Varhaisnuorten leiri 28.6.-1.7. yli 9-vuotiaille

Lastenleirin ja varhaisnuorten leirien hinnat selviävät
omasta seurakunnasta.

Ilmoittautumiset huhtikuun alusta alkaen Piritalle tai
Sirkalle tai omaan seurakuntaan. Meiltä voi kysyä
myös leirikuljetuksista.

I �kristinoppileiri 10.-18.6. (täysi!), vierailuilta ke
15.6. klo 18
II -kristinoppileiri 1.-9.7. (vapaita paikkoja),
vierailuilta ke 6.7. klo 18

Piritta Jetsu p. 050-52 52752   piritta.jetsu@ort.fi
Sirkka Jaamalainen-Lönn, p. 0500-991 621

sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi

Syksy söi valoa suurin haukkauksin,
ahmi sitä suurentaen annostaan päi
vä päivältä. Värit vähenivät maise
masta. Öljymaalaus muuttui
akvarelliksi ja sitten eleettömin sä-

vyin hahmotetuksi grafiikaksi.
Ruskean, harmaan, mustan ja aikanaan

valkean sävyt valtasivat taivaan ja maan.
Huomasin taas kerran kuinka valon puute

jäytää mielialaa. Kesäksi ulos laajentunut elä-
mänpiiri supistuu seinien sisään.

Ulkona odottavat sään mukaan sade, rän-
tä, jäinen iljanne, lumituisku - pitää taas os-
taa hiekoitussepeliä ja kohta sen jälkeen tila-
ta traktori lumitöihin -, keuhkoihin käyvä tuuli,
pakkanen. Kaikki suomalaiseen talveen kuu-
luvia osia, joihin olisi jo pitänyt tottua.

Joulu toi hetkellisen hengähdystauon, toi
maallisia kynttilöitä ja ulkovaloja. Joulun
veisuissa kuultavat jo viitteet pääsiäiseen.
Kristuksen syntymästä �koitti maailmalle tie-
don valkeus�.

Miksi sen täysi tajuaminen ja jatkuva muis-
taminen on niin vaikeaa?

Sydäntalvi jatkui täydellä voimalla. Päivi-
en sanotaan pidentyivät aina kukonaskelen
verran.

Kuinka lyhytaskelinen kukko se onkaan!
Niskoitellen havaitsen silti illan sinisyyden
laskeutuvan aina vain myöhemmin. Ajo ilta-

Valo valkeudesta
V   u   o   d    e    n    k   u   l   u   s   s   a

päivällä Mikkelistä Juvalle hämärässä, ei enää
pimeässä, on ylellisyyttä.

Paastoaika tulee kuin vaivihkaa. Sovinto-
sunnuntaina muualla asuva ystävä pyytää an-
teeksi tekstiviestillä. Vastaan samoin. Miksi ei
myös näin?

Tuuletusikkunasta kuuluu lintujen
tirskutus. Sisäinen synkkyyteni ei tottele päi-
vän pidentymistä, pakkaslumen kimallusta.

Taustalla on sairautta, huolta läheisistä,
ennen muuta umpimielistä pysyttelyä oman
pimeyden vankityrmässä ilman voimaa siitä
vapautumiseen. Ei todellista iloa eikä todellis-
ta valoa.

Mikään ei kuvaa paremmin ihmisen elämää
kuin pääsiäisyön ristisaatto Suomen kevät-
talvessa.

Tie kirkon ympäri on lapioitu, mutta ei sula
eikä tasainen.

Pimeässä kulku on epävarmaa,
liukastelevaa. Jokaisen on pakko keskittyä
omiin askeliinsa, jotta ei lankeaisi. Tuohuksen
liekki värjyy tuulessa, ehkä sammuukin, edel-
lä kulkevan kuoron ääni häipyy välillä. Kul-
jemme toivon perässä, toivon varassa.

Silti tuohuksiin on jo otettu valo
valkeudesta. Pääsiäisyönä hohtavat todelli-
nen valo ja todellinen ilo. Hristos anesti!
Alithos anesti!

LEENA ORRO

Avustus- ja syntymäpäivämatka
Aunukseen Savonlinnasta

19.-21.6.2005
Majoitus hotelli Olonkassa, puolihoito. Hinta 230 e.

50-vuotissyntymäpäiväkahvit OCO-opintotalolla Uutjärvellä 20.6.
Reissun paluumatkalla poiketaan Nurmoilassa.

Matkalle lähtijät voivat ottaa mukaansa Aunukseen vietävää
avustustavaraa alle 50 kg/hlö. Ilm. viimeistään 30.4. mennessä.

Hannu Huttunen p. 050 522 0247.

KUUTOSTEN
LAPIN VAELLUS

2005
Tämän vuoden vaellus
tehdään Lemmenjoen

maisemiin.
Ajankohta on

29.7. � 6.8.2005.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset

040 / 719 7467 / Kari
tai isä Timolle 0500- 371 057

tai virastoon.
Alustava hinta 90 € /

aikuinen ja 50 €/ lapset.

Linja-auto pörähtää liikkeelle
seurakuntasalin edestä. Joen-
suun tielle käännyttäessä
kaikki 25 matkalaista ovat
kyydissä.

Iloinen puheen sorina täyt-
tää auton.

Luoja siunaa matkamme
kauniilla säällä. Ihailemme ti-
mantteja puhtailla hangilla
auringon paisteessa. Psalmin
104 jae �Lukemattomat ovat
tekosi Herra. Miten viisaasti
olet ne tehnyt�, täyttää mie-
lemme.

Olemme vuotuisella Kuo-
pion tiistaiseuran pyhiin-
vaellusmatkalla Valamon ja
Lintulan luostareihin ristin-
kumartamisen sunnuntaina.

Rukoilemme yhdessä siu-
nausta taipaleellemme ja lau-
lamme �Sinun armosi suojaan
me kiiruhdamme oi Jumalan-
äiti, Neitsyt.� Huokaamme,
Jumalanäiti, varjele meitä kai-
kesta pahuudesta.

Kuljettaja kääntää auton
mutkikkaalle ja mäkiselle
luostaritielle.

Viritämme tutun, kauniin
laulun �Ken kielin voisi
kuvaella.�  Jäsenten alkaessa
puutua on taukojumpan aika.
Mieli piristyy ja nauru raikaa.

Monet meistä haluavat
osallistua katumuksen
sakramenttiin.

Siksi arkkimandriitta
Nektarios Andonopouloksen
kirja Paluu on hyvä ohjaaja
katumuksen tiellä.

Kuuntelemme hartaina sen
sanoja:

 �Mutta, jos luemme evan-
keliumia, näemme, ettei Jee-
sus Kristus tuominnut
syntistä vaan synnin�.

Hän tahtoo, tunnemme
tilamme ja epätäydel-
lisyytemme ja, että olisimme
jatkuvasti mielenmuutoksen
tiellä.�

Luostarissa igumeni Ser-
gei on aloittanut noin kolmen
tunnin kestävän synnin-
tunnustukselle oton jo kau-
an ennen vigilian alkua.

Hänen lempeässä ohjauk-
sessaan teemme tiliä elämäs-
tämme.

Evankeliumin ja ristin
muistuttaessa Kristuksen
läsnäolosta polvistumme
vastaanottamaan rippi-isän
välityksellä Jumalan anteek-
siannon ja rakkauden.

Pyhä Risti, joka juhlalli-
sesti kannetaan palveluksen
loppupuolella keskellä kirk-
koa olevalle analogille, roh-
kaisee paaston puolivälissä
jatkamaan kilvoitusta kohti
ylösnousemusjuhlan iloa ja
riemua.

Siksi laulamme: �Sinun
ristillesi me kumarramme Val-
tias ja Sinun pyhää
ylösnousemistasi ylistäm-
me.�

Pyhässä Liturgiassa Pyhä
Henki laskeutuu meidän ja
esillä olevien lahjojen päälle
muuttaen ne.

Osallistuessamme Pyhis-
tä Lahjoista kohtaamme
ylösnoussen Kristuksen  ja
tällöin meidät aivan kuin ko-
hotetaan taivaaseen.

Iloisina voimme aterian
jälkeen jatkaa pyhiinvaellus-
matkaa Lintulan Pyhän Kol-
minaisuuden luostariin.
Ehtoopalvelus kirkossa vah-
vistaa meitä kotimatkaa var-
ten.

Sisariston vieraanva-
raisuudesta nautimme
trapesassa  päiväkahveilla.
Igumenia Marina muistelee
aikaansa Kuopion tiistai-
seurassa ja isä Herman lupaa
tulla vastavierailulle.

Hautausmaan hiljaisuus
ja ristit muistuttavat elämän
rajallisuudesta ja päämääräs-
tä.

Yhteisestä matkasta kiitol-
lisina palaamme koteihimme
jatkamaan omaa vaellus-
tamme. Jälleen toteamme mi-
ten tärkeää hengellistä työtä
tiistaiseurat tekevät.

Pyhiinvaellusmatka luos-
tareihin on ollut Kuopion tiis-
taiseuran vuosittainen koho-
kohta jo 25 vuoden ajan.

Tätä traditiota mielelläm-
me jatkamme.

KAKSI KIITOLLISTA

MATKALAISTA

Puheensorinan saatellessa

Kuopion
tiistaiseuran

pyhiinvaellusta
25 vuotta

Puukin itkee: iso puu
isoa itkua, pieni puu
pientä itkua.

�.

Ystävyyttä varjele kuin
rukouskynttilän tulta.

PRISCILLA

KUOPION
VENÄJÄ-KLUBI
Kokoontumiset Kuopion

ort. srk:n
salilla klo 18.00

14/3, 11/4, 9/5, 12/9, 10/
10, 14/11 ja 12/12

Lisäksi mm. kevätretki
28.5. ja retki Valamoon

ja Lintulaan 20.8.
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Kuopion seurakunta

Kolmas työpari tulossa
Kristus nousi kuolleista!

Pääsiäisen juhlan ilo ja ylösnou-
semuksen riemu ovat nyt takana ja
edessä on kevään etenemisen ke-
hitys.

Seurakuntana olemme aloitta-
neet laajemmissa ympyröissä kul-
kemisen tämän kevään myötä. hal-
linnollisesti asiat ovat jo lähteneet
liikkeelle heti vuoden alusta

Rakennusprojektit Pihtisalmen
tsasounassa on alkanut. Vaalit ovat
edessä toukokuun alussa. Silloin
saamme kolmannen työparin vir-
kaan. Näin asiat hiljalleen kulkevat.
Yllättävän monia tapahtumia tähän
kevääseen liittyykin.

Maaliskuu tuo Kuopioon taas

kiintiöpakolaisten ryhmän. Tulee-
ko heidän joukossaan uusia orto-
dokseja seurakunnan alueelle jää
nähtäväksi.

Meillä on ollut ilo nähdä kated-
raalissa pakolaisperheitä useinkin
jumalanpalveluksissamme.

Siinä meillä kaikilla on opettelun
paikka yhdessä toimimisessa. Su-
danissa on totuttu siihen, että koko
kyläyhteisö huolehtii jäsenistään.

Mekin voimme huolehtia pienis-
tä pakolaislapsista palveluksen ai-
kana yhdessä. Tietenkin niin voim-
me tehdä myös palvelusten ulko-
puolellakin.

Jos osaamme ottaa heidät
vastaanomaan seurakuntayh-
teisöömme avoimesti ja rakastaen
uskon heidän kokevan seurakun-

nan yhteisönä, johon on turvallis-
ta ja helppoa tulla.

Toisen perheen video on men-
nyt rikki. Sattuisiko jollakin olemaan
hyvä toimiva video, jota ei tarvit-
se. nyt sille olisi käyttöä. Jos sellai-
nen löytyy niin ottakaa yhteyttä
seurakunnan virastoon. Videolle
olisi nyt tiedossa hyvä koti ja siellä
käyttöä.

Valoisia kevään päiviä ja
kesän odotusta teille kai
kille.

ISÄ MIKKO

Jumalanpalvelukset
Keskeinen alue
Kuopion Pyhän Nikolaoksen
katedraali
Säännölliset palvelukset ka-
tedraalissa ovat lauantaisin
klo 18 vigilia ja sunnuntaisin
klo 10 liturgia.
2.4 klo 10 Slaavinkielinen litur-
gia, 3.4 klo 10 Liturgia, toimit-
taa KP Arkkipiispa Leo, äitien
palkitseminen,
4.4 klo 18  Parastasispalvelus,
5.4 klo 9 Liturgia, vainajien
pääsiäinen, 6.4 klo 18
Ehtoopalvelus,
9.4 klo 9 Liturgia, toimittaa KP
Arkkipiispa Leo, PSHV:n vuo-
sikokous, 9.4 klo 18 Vigilia, TM
pastori Veli-Matti Antikaisen
koepalvelus
13.4 klo 18 Ehtoopalvelus 16.4
klo 18 Vigilia, TM pastori Timo
Honkaselän koepalvelus 17.4
klo 10 Liturgia, TM Eija Honka-
selän koepalvelus
20.4 klo 9 Liturgia, Pääsiäisen
keskijuhla, 23.4 klo 18 Vigilia,
TT pastori Paul Hessen koe-
palvelus,
24.4 klo 10 Liturgia, TM Laura
Ahon koepalvelus, 27.4 klo 18
Ehtoopalvelus,
1.5 klo 10 Slaavinkielinen litur-
gia,
4.5 klo 18 Vigilia,
5.5 klo 9 Liturgia, Helatorstai,
11.5 klo 18 Ehtoopalvelus,
18.5 klo 18 Ehtoopalvelus,
25.5 klo 18 Ehtoopalvelus,
1.6 klo 18 Ehtoopalvelus,
4.6 klo 10 Slaavinkielinen litur-
gia

Läntinen alue
Petrun kirkko, Pielavesi
1.4 klo 18 Suuri Ehtoopalvelus,
5.4 klo 10 Liturgia, vainajien
pääsiäinen,
9.4 klo 18 Vigilia, 16.4 klo 18
Vigilia, TM Eija Honkaselän
koepalvelus,
17.4 klo 10 Liturgia, TM pas-
tori Timo Honkaselän koe-
palvelus, 23.4 klo 18 Vigilia,
TM Laura Ahon koepalvelus,
7.5 klo 18 Vigilia, 8.5 klo 10 Li-
turgia, 4.6 klo 18 Vigilia, 5.6 klo
10 Liturgia

Siilinjärven kirkko
2.4 klo 18 Vigilia, 3.4 klo 10 Li-
turgia, 22.4 klo 18 Vigilia, 23.4
klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia,
Temppelin juhla,
4.5 klo 18 Vigilia, 5.5 klo 10 Li-
turgia, Helatorstai, 28.5 klo 18
Vigilia,
29.5 klo 10 Slaavinkielinen li-
turgia,
8.6 klo 18 Akatistospalvelus

Arsenin kirkko Keitele
4.4 klo 18 Parastasispalvelus,
24.4 klo 10 Liturgia, TT pastori
Paul Hessen koepalvelus
14.5 klo 18 Vigilia,
15.5 klo 10 Liturgia,
11.6 klo 16,30 Panihida,
11.6 klo 18 Vigilia,
12.6 klo 10 Vedenpyhitys ja li-
turgia, Pyhittäjä Arseni Kone-
vitsalaisen päivä

Haatalan tsasouna
12.4 klo 10 Liturgia, 26.4 klo 10
Aamupalvelus ja tiistaiseura,
10.5 klo 10 Aamupalvelus ja
tiistaiseura, 21.5 klo 18 Vigilia,
22.5 klo 10 Liturgia, 1.6 klo 18
Akatistospalvelus

Käärmelahden tsasouna
10.4 klo 10 Liturgia, TM pas-
tori Veli-Matti Antikaisen koe-
palvelus, 30.4 klo 18 Vigilia, 1.5
klo 10 Liturgia, 11.5 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura

Muualla tiistaiseurojen yhte-
ydessä toimitettavia jumalan-
palveluksia
5.4 klo 13 Litania Siilinjärvi srk-
Sali, 5.4 klo 18 Ehtoopalvelus
Pielavesi, paikka ilmoitetaan
myöhemmin, 12.4 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Keitele, paikka ilmoitetaan
myöhemmin, 13.4 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Raakel Vahvaselän kotona, 19.4
klo 13 Moleiben ja tiistaiseura
Siilinjärvi srk-Sali, 19.4 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Pielavesi, paikka ilmoitetaan
myöhemmin, 20.4 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Siiri Raukolan kotona, 26.4 klo
18 Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Keitele, paikka ilmoitetaan
myöhemmin, 3.5 klo 13
Moleiben ja tiistaiseura Siilin-
järvi srk-Sali, 3.5 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Pielavesi, paikka ilmoitetaan
myöhemmin, 10.5 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Keitele, paikka ilmoitetaan
myöhemmin,17.5 klo 13
Moleiben ja tiistaiseura Siilin-
järvi srk-Sali, 17.5 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Pielavesi Maija Nousiaisen
kotona, 18.5 klo 18
Ehtoopalvelus ja tiistaiseura
Maaninka Seija Kauhasen ko-
tona, 26.5 klo 13 Kylvön siu-
naus Palvelukoti Peltola Piela-
vesi

Itäinen alue
Juankosken kirkko
16.4 klo 17 Vigilia, 17.4 klo 10
Liturgia, 7.5 klo 17 Vigilia, 8.5
klo 10 Liturgia, 4.6 klo 17 Vigilia,
5.6 klo 10 Liturgia

Nilsiän kirkko
23.4 klo 17 Vigilia, 24.4 klo 10
Liturgia, 4.5 klo 17 Vigilia, 5.5
klo 10 Liturgia, Helatorstai 28.5
klo 17 Vigilia, 29.5 klo 10 Litur-
gia

Tuusniemen kirkko
5.4 klo 10 Liturgia, vainajien
Pääsiäinen, 30.4 klo 17 Vigilia,
1.5 klo 10 Liturgia, 21.5 klo 17
Vigilia, 22.5 klo 10 Liturgia

Muuruveden tsasouna
8.5 klo 17 Vigilia, 9.5 klo 10
Vedenpyhitys ja liturgia, temp-
pelin juhla

Luikonlahden tsasouna
10.4 klo 10 Liturgia, 14.5 klo 17
Vigilia, 15.5 klo 10 Liturgia

SEURAKUNNAN YHTEYSTIEDOT
Kuopion ortodoksinen
seurakunta
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio
Virasto: p. 017-2882300,avoinna
ma�pe klo 09�12 tai arkipäiville
sattuvina ortodoksisen kirkon suu-
rina juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882311
Sähköposti: kuopio@ort.fi.
Kaikki varaukset viraston kautta.
Vahtimestari Ari Koivunen: 0500-
600994. Päiväkerho: 017-2882303.
Siilinjärven srk-talo: 017-2882314.
Ristintupa Pielavedellä: 017-
2882370. Vahtimestari Anna-Liisa
Hassinen 040-5929396, 017-
2882370.

Papiston ja kanttorien sähköposti-
osoitteet ja matka- ja koti-
puhelimet:
Keskinen alue:
Khra rovasti Mikko Kärki,
mikko.karki@ort.fi, p. 0500-574443.
Kanttori Anita Lintu,
anita.lintu@ort.fi, p. 050-3494379.
Itäinen alue:
II pappi pastori Andreas Hjertberg,
p. 0500-572526.
II kanttori Jarmo Huttu,
jarmo.huttu@ort.fi,
040-7769155, 017-2882327.
Läntinen alue:
Vt. III pappi, pastori Jyrki Ojapelto,
jyrki.ojapelto@ort.fi,
050-5910418, 017-872216.
Vt. III kanttori, pastori Veli-Matti
Antikainen,
veli-matti.antikainen@ort.fi,
P. 050-3554897.
Diakoni, uskonnonopettaja Heikki
Suomala,

heikki.suomala@keitelelainen.com,
050-3726596, 017-642210.

Muu henkilökunta:
Talous- ja hallintosihteeri Lahja
Lökschy, lahja.lokschy@ort.fi,
0500-901479.
Kanslisti  Jaana Kuismin,
jaana.kuismin@ort.fi,
050-5419640.
Virastoapulainen Anna-Liisa
Vainiomäki,
anna-liisa.vainiomaki@ort.fi,
050-3368353.
Uskonnonopettaja Sirpa Okulov,
sirpa.okulov@ort.fi,
0500-946601.
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Piritta
Jetsu, piritta.jetsu@ort.fi,
050-5251752.
Lasten- ja nuorten ohjaaja Anniina
Jauhiainen,
anniina_18@luukku.com, 045-
6386719.

Pyhäköt ja niiden isännöitsijät:
Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraali, Sepänkatu 7 70100 Kuo-
pio
Isännöitsijä: Paavo Perola,  puh
050-3722123.
Toivalan tsasouna, Isännöitsijä:
Klaudia Rissanen, puh 017-
4651026.
Vehmersalmen tsasouna, Isän-
nöitsijä: Einari Jousiaho, puh 0400-
415443.

Itäinen alue:
Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkko, Juankoski, Isännöitsijä:

Lauri Markkinen, 017-627164.
Pyhän Johannes Kastajan kirkko,
Nilsiä, Isännöitsijä. Mikael Rinne-
maa, puh 040-5076153
varalla: Aaro Harjunen, puh
4614339.
Apostolien Pietarin ja Paavalin
kirkko, Tuusniemi, Isännöitsijä:
Martti Kähkönen, puh 0400-
580961.
Muuruveden tsasouna, Isännöitsi-
jä: Raimo Vepsä, puh 050-5187241
Luikonlahden tsasouna, Isännöit-
sijä: Lahja Oljakka, puh 017-671613.

Läntinen alue:
Petrun kirkko, Pielavesi
Isännöitsijä: Erkki Hassinen, puh
0400-555054.
Sm. Georgios Voittajan kirkko, Sii-
linjärvi
Isännöitsijä: Lauri Akkila, puh 040-
5094802
varalla:Martti Rojo, puh 040-
5062278.
Arsenin kirkko, Keitele
Isännöitsijä Raimo Issakainen, puh
017-852836.
Pihtisalmen tsasouna, Maaninka
Isännöitsijä: Lauri Mononen, puh
017-3824108.
Haatalan tsasouna, Maaninka
Isännöitsijä: Heikki Rutonen, puh
0400-984806.
Käärmelahden tsasouna
Isännöitsijä: Raakel Vahvaselkä,
puh 017-3821325, työ 017-488465.

Keskustalon kirkko, Karjalan-
katu 1, Kuopio:
Isännöitsijä: Kimmo Kallinen, puh
050-3560135.

JUMALANPALVELUKSET
Pyhän Johannes Teologin ja
Karjalan valistajien kirkossa
os. Karjalankatu 1, Kuopio
Maanantaiaamuisin klo 8:45
kirkollishallituksen työviikon
alkurukoushetki
Ke 6.4. klo 7 Liturgia, Ke 13.4.
klo 7 Liturgia, Saturday
April 16  9 a.m. Liturgy
in English, Ke 27.4.  klo 7 Li-
turgia, Kansallinen veteraani-
päivä, Ke 11.5. klo 7 Li-
turgia, Ke 18.5. klo 7 Li-
turgia, Saturday  May 21 9
a.m. Liturgy in English, Ke
25.5. klo 7 Liturgia

Myyjäiset
lauantaina 2.4.2005
klo 10-12 Pielaveden

osuusPankin
kerhohuoneella.

Myytävänä
kirkkaan viikon
herkkuja, esiM.

Pashaa, kulitsaa,
Piirakoita.

Järjestäjinä Pielaveden
tiistaiseura ja kirkkokuoro.

KIRKKOKAHVIT
KUOPIOSSA

3.4.2005 Lähetystoimikunta,
ruokailu
10.4.2005 Ikonipiiri
17.4.2005 Diakoniatoimikunta
24.4.2005 Kuopion tiistaiseura
1.5.2005 Venäjän kielen
kerho
8.5.2005 Lapsi- ja nuorisotyö-
toimikunta, äitienpäivä
15.5.2005 Ksenia-piiri
22.5.2005 Diakoniatoimikunta

Loput Kuopion
ilmoitukset

löytyvät
sivulta 12
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Mikkelin seurakunta

Suloisella mielihyvällä olemme
taas pääsiäisyönä kuulleet
400-luvullaeläneen Konstan-

tinopolin arkkipiispan Johannes
Krysostomoksen pääsiäissaarnan. 

1600 vuotta tuota saarnaa on jo
luettu ja silti se on edelleen yhtä
ajankohtainen.

Se kutsuu kaikkia yhteiseen juh-
laan - riippumatta ansioista, varal-
lisuudesta, hengellisyydestä, ke-
vytmielisyydestä, ahkeruudesta tai
pelkäksi aikomukseksi jääneestä
ponnistelusta. 

Yhä useammin on Krysosto-
moksen saarna löytänyt tiensä
myös luterilaisten veljiemme ja
sisariemme pääsiäisjumalanpal-

Krysostomoksen
pääsiäissaarna
on kosmisen
rakkauden julistus!

velukseen. Kun perehtyy esipai-
men Johanneksen vuolaaseen
sanankäyttöön ja hänen
kielikuviinsa, ei ole ihme, että hän
sai lisänimen Krysostomos (�kulta-
suu�).

Krysostomos korostaa, että ke-
nenkään, joka pelkää ja rakastaa
Jumalaa, ei tule epäillä
kelvollisuuttaan. Krysostomoksen
teksti osoittaa, että positiivinen
ajattelu ei ole meidän suku-
polvemme keksintöä.

Hänelle positiivisuus ei ole ont-
to termi,  vaan se kytkeytyy lujasti
ylösnousemuksen iloon ja kosmi-
seen, koko maailman pelastuksesta
riemuitsevaan julistukseen.

Johannes Krysostomos murtaa
tekstissään ihmisten luomat ja hei-
tä itseään rajoittavat ennakkoluu-
lot.  Hän kumoaa arvot, jotka ovat
muodostuneet esteiksi ihmisten
keskinäiselle kanssakäymiselle.

Hänen tekstinsä huokuu rak-
kautta ihmistä kohtaan riippumatta
siitä, miten ihminen on elämässään
onnistunut.  Krysostomos on suuri
filantrooppi, ihmisystävyyden ja
ihmisarvon puolustaja.

ISÄ MARKKU TOIVANEN

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

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

Kirkkoherra Markku
Toivanen
Puh. 015 611 383,
050 5931 383
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@ort.fi

Kanttori Pekka Hirvonen
Puh. 015 170 375,
050 5659 646
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalveluskalenteriin tu-
levista muutoksista tiedote-
taan paikallislehtien seurakun-
tapalstoilla.

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Huhtikuu: La 2.4. klo 18 Vigilia.
Ke 6.4. klo 18 Ehtoopalvelus.
La 9.4. klo 18 Vigilia. La 16.4.
klo 18 Vigilia. Su 17.4. klo 10
Liturgia. Ke 27.4. klo 18 Ehtoo-
palvelus.
Toukokuu: Ke 4.5. klo 18
Vigilia, Piispa Arseni. To 5.5.
klo 10 Helatorstain liturgia,
Piispa Arseni. La 7.5. klo 18
Vigilia Ke 11.5. klo 18
Ehtoopalvelus. La 14.5. klo 18
Vigilia. Su 15.5. Liturgia,
Helluntai. Ke 18.5. klo 18
Ehtoopalvelus. Ke 25.5. klo 18
Ehtoopalvelus. La 28.5. klo 18
Vigilia. Su 29.5. klo 10 Liturgia.

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Ti 5.4. klo 18 Ehtoopalvelus. Ti
12.4. klo 18 Ehtoopalvelus. Ti
19.4. klo 18 Ehtoopalvelus. La
30.4. klo 18 Vigilia. Su 1.5. klo
10 Liturgia. Ti 3.5. klo
18 Ehtoopalvelus. Ti 10.5. klo
18 Ehtoopalvelus.
La 14.5. klo 10 Liturgia,
vainajien muistelupäivä. Ti
17.5. klo 18 Ehtoopalvelus. Ti
24.5. klo 18 Ehtoopalvelus. Ti
31.5. klo 18 Ehtoopalvelus.

JUVA
Juvan ev.lut.
srk-talon takkahuone
Su 3.4. klo 10 Liturgia

MÄNTYHARJU
Ev.lut. srk-talon vanha puoli Su
8.5. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
Sysmän Osuuspankin kerho-
huone Su 10.4. klo 10 Liturgia.

HAUTAUSMAAN
SIIVOUSTALKOOT
Mikkelin ortodoksisen seura-
kunnan hautausmaan siivous-
talkoot toteutetaan
Mikkelin tiistaiseuran johdolla
to 12.5. klo 17 alkaen. 
Ottakaa myös omat haravat
mukaan. 
Tiistaiseura tarjoaa talkookah-
vit.  Tervetuloa!

KUVIA
KONEVITSAN
MATKALTA
Syksyllä katselimme
kirkkokahvien yhteydessä
Mikkelissä Kirsi Väänäsen
ottamia kuvia viime kesän mat-
kalta Konevitsan luostariin.
Nyt kuvat ovat
nähtävissä myös Pieksämäel-
lä.  Tervetuloa siis ti 19.4. Piek-
sämäen kirkkoon klo 18. 
Ehtoopalveluksen jälkeen läh-
demme kuvamatkalle
Konevitsaan!

KIERTOKOULU
Kuutosten Kiertokoulu tuo
taas naapuriseurakuntien pa-
pistoa Mikkeliin. Tervetuloa
kuuntelemaan vierailijoiden
alustuksia: su 17.4. isä Timo
Mäkirinta: Perhe muuttuvassa
maailmassa su 29.5. isä Martti
Päivinen: Petsamon luostari ja
pyhittäjä Trifon Mainittuina
päivinä on ensin liturgia kirkos-
sa ja sen jälkeen kirkkokahvit
ja alustus.

Vaikka hanki vielä peittää peltoja,
maata viljelevä näkee jo toiveissaan
kypsänä tuulessa aaltoilevan vilja-
vainion.  Ennen sitä on kylvettävä
siemen ja odotettava sen kasvua ja
kypsymistä.

Kirkon liturgiseen elämänym-
märrykseen kuuluu, että ihminen
nähdään Jumalan työtoverina.  Jo
Raamatun alkulehdiltä luemme,
kuinka Jumala asetti ihmisen
viljelemään maata.

Tähän ihmisen varhaiseen
kutsumukseen nojautuen kirkko
siunaa kylvötöihin ryhtyvän ja
kylvettävän siemenen. 

Kirkon käytössä on erityinen
kylvöajan rukous. Siinä pyydäm-
me, että Jumala antaisi kylväjälle
rikkaan sadon ja torjuisi kaiken sen,
mikä tuhoaa pellon kasvun.

Viime keväinen toukosiunaus
Sysmässä keräsi pellon pientareelle
noin 150 henkeä.

Niinpä siis tänäkin keväänä
toimitamme yhdessä Sysmän lute-
rilaisen seurakunnan kanssa eku-
meenisen toukosiunauksen Sys-
män kunnan Karilanmaan kylässä
tiistaina 24.5. klo 12. 

Tarkempi osoite selviää myö-
hemmin ja siitä tiedotetaan pai-
kallislehdessä sekä seurakuntam-
me internet-sivulla ( www.ort.fi ). 

Toukosiunaus -tapahtuman pai-
kallisista järjestelyistä huolehtii
Eläkeliiton Sysmän yhdistys. Lisä-
tietoja tapahtumasta antaa Elna Vi-
rolainen, puh. (03) 7172 205.

Mikkelin tiistaiseura järjestää
seurakuntamatkan Helsinkiin su
24.4.

Käymme Uspenskin katedraalis-
sa, jossa ensin osallistumme
liturgiaan.  Sen jälkeen suuntaam-
me matkan Lapinlahden hautaus-
maalle, tutustumme hautausmaan
kirkkoon ja käymme rovasti
Aleksanderin ja ruustinna Maria
Gaurilowin haudalla.

Lähtö Mikkelin kirkon pihasta
su 24.4. klo 6.15. 

Tiistaiseura on järjestänyt
matkalaisille myös ruokailun. 
Ilmoittautumiset 8.4. mennessä ja
lisätietoja: Helena Mölkänen, puh.
050 4068 856  ja Pentti Holopainen,
puh. (015) 366 817.

Rukous ei katso aikaa,
ei paikkaa.
Ota rukous matkaevääksi,
kumppaniksi niin
et ole koskaan yksin.

PRISCILLA

Ekumeeninen
toukosiunaus

Matka
Helsinkiin
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Rautalammin seurakunta

Monissa kirkoissamme
y lösnousemus juh l an
keskeinen viesti

ikoneissa välittyy
mirhantuojanaisten kautta.

Tapa kuvata ylösnousemus juuri
tämän tapahtuman kautta periytyy
jo varhaisilta vuosisadoilta.

Toinen keskeinen ikoni on ku-
vaus Kristuksen tuonelaan laskeu-
tuminen. Monista poikkeuksista
huolimatta kirkko on pidättynyt
kuvaamasta ylösnousemuksen het-
keä, koska tapahtumalla ei ole sil-
minnäkijöitä.

Se jää kirkon jäsenten uskolla
omaksuttavaksi totuudeksi.
Mirhantuojanaisten ikoni antaa
kuvan rohkeista ja rakkauden täyt-
tämistä naisista, jotka empimättä
lähtevät matkaan.

Halu tehdä viimeinen palvelus
Kristukselle oli mahdollisia vas-
toinkäymisiä suurempi.

Suunnaton kivi haudan suulla ei
jarruttanut liikkeelle lähtöä, vaan he
lapsenomaisella uskolla luottivat
asioiden tavalla tai toisella
selkiytyvän. He uskoivat pääse-
vänsä perille.

Mirhantuojat ovat esimerkillisiä
rohkean uskon esiintuojia.

Ulkoinen maailma ei heitä pelot-

Perille pääsy
tanut, vaan aito halu palvella oli
kaikkea muuta suurempi. Oma
maailmankuvamme täyttyy liian
usein peloista ja piiloon haudatusta
uskostamme.

Me olemme valmiita myöntä-
mään, että uskon tulee heijastua
koko elämäämme � itseemme,
ihmissuhteisiimme ja arvo-
maailmaamme.

Me saatamme olla valmiita va-
kuuttamaan uskomme aitoutta,
mutta valitettavan harvoin löytyy
rohkeutta tuoda uskoamme esiin.

Kuitenkin joka päivä tarjoutuu
lukemattomia mahdollisuuksia tuo-
da julki omaa uskoamme, mutta me
olemme hiljaa.

Moni häpeilee omia epäilyksi-
ään. Apostoli Tuomas on vahva
näyttö siitä, että epäilykset ja
epäuskokin voivat kääntyä todelli-
seksi uskon iloksi omassakin elä-
mässä.

Usko ei voi olla vain koru-
lauseita, vaan tulee murtautua osak-
si elettävää elämää. Pääsiäisen aika
kannustaa meitä ottamaan rohkeas-
ti askelia, lähtemään liikkeelle ja
palvelemaan toinen toistamme.

Pääsiäisen sanoma on ilon sa-
nomaa. Ylösnoussut Kristus on
kuoleman voittaja ja uusi Aadam,

joka vapauttaa meidät kuoleman
vallasta.

Pääsiäisen ilo on valoa täyttä
oleva tyhjä hauta, epäilevän Tuo-
maan usko ja rohkeiden naisten
esikuva.

Sieltä pääsiäisen ilo säteilee jo-
kaiseen sunnuntaipäivään ja muis-
tuttaa ylösnousemuksen sanomas-
ta.

Pääsiäinen on portti
ylösnousemukselle, helatorstain
taivaaseenastumiselle ja
lupaukselle Pyhästä Hengestä
helluntain juhlassa.

Se on samalla myös turvallinen
kehys pienen ihmisen elämän-
vaellukselle.

Matkamies saa voimansa ylös-
nousseen Vapahtajan kohtaamises-
ta eukaristiassa ja kantaa näin
ylösnousemussanomaa myös it-
sessään.

Pääsiäinen on läsnä kristityn elä-
mässä joka päivä. Se on elämän
ehtymätön voimavara ja
pelastuksemme lähde!

Riemullista
Pääsiäistä !

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

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

JUMALANPALVELUKSIA

RAUTALAMMIN KIRKKO:
La 2.4. klo 18.00 vigilia. Su 3.4.
klo 10.00 liturgia. La 9.4.klo
18.00 vigilia. La 16.4. klo 18.00
vigilia. Su 17.4. klo 10.00 litur-
gia ja kirkon kiertokoulu
srk.salissa. La 23.4. klo 18.00
vigilia. La 30.4. klo 18.00 vigilia.
Ke 4.5. klo 18.00 vigilia, Hela-
torstai. Pe 13.5. klo 18.00
parastaasi. La 14.5. klo 18.00
juhlavigilia. Su 15.5. klo 10.00
liturgia, litania paadella,
ristisaatto koulun rantaan ja
vedenpyhitys, Kevät-
Miikkulan praasniekka. La
21.5. klo 18.00 ehtoopalvelus.

SUONENJOEN TSASOUNA:
Ma 28.3. klo 10.00 liturgia ja
ristisaatto. La 7.5.klo 18.00
vigilia. Su 8.5. klo 10.00 litur-
gia  ja äitienpäivän rukous-
hetki. La 28.5. klo 18.00 vigila.
Su 29.5.klo 10.00 liturgia ja kir-
kon kiertokoulu.

SYVÄNNIEMEN
TSASOUNA:
Su 24.4. klo 10.00 liturgia. La
14.5. klo 10.00 liturgia,
vainaijien muisto.

VESANNON TSASOUNA:
Ti 5.4.klo 10.00 liturgia, Tuo-
maan tiistai. Su 1.5.klo 10.00 li-
turgia.

TERVON TSASOUNA:
Ke 20.4. klo 10.00 liturgia,
keskijuhla. Su 22.5.klo 10.00 li-
turgia.

KONNEVESI, SRK.TALON
RYHMÄTILA :
Su 10.4.klo 10.00 liturgia

HANKASALMI, ASEMAN
SRK.KOTI:
To 5.5. klo 10.00 liturgia, Hela-
torstai.

MUUTA MUISTETTAVAA...
RAUTALAMMIN
LASTENKERHO
La 9.4. , 23.4. ja 14.5. klo 10.00
nuorisotilassa.

KARTTULAN KERAHMO
To 31.3. klo 18.30 Syvänniemen
tsasouna, slaaviminen ja alus-
tus aiheesta �Herran
pääsiäinen�

NAISPIIRI
Ti 5.5. klo 19.00 srk.salissa
Rautalammilla

HANKASALMEN
TIISTAISEURA
Pe 8.5.klo 12.00 Liukkusella.

EKUMEENINEN TILAISUUS
RAUTALAMMILLA
Ti 29.3.klo 18.30 rukoushetki
kirkossa ja yhteinen ilta Kirjas-
ton Kivijalassa. Mukana Rau-
talammin ev.lut srk. ja Rauta-
lammin Helluntaisrk. Charm of
Russia esiintyy tilaisuudessa.

RAUTALAMMIN
TIISTAISEURA
29.3. klo 13.00 ja aina kuukau-
den parittoman viikon tiistai
srk.salissa.
SUONENJOEN
TIISTAISEURA
5.4. klo 13.00 ja aina kuukau-
den parillisen viikon tiistai tsa-
sounan alasalissa.

NIKOLAOS-KUORO
Kuoro harjoittelee seuraavas-
ti; ke 6.4. klo 18.00, ke 13.4. klo
18.00, ke 20.4. klo 18.00, ke
27.4. klo 18.00, to 5.5. klo 18.00,
to 12.5. klo 18.00 Syvänniemen
tsasounalla. Tervetuloa mu-
kaan laulamaan!

Helmikuun 1.pnä perustettiin
Rautalammille ortodoksinen
naispiiri.

Perustavassa kokoontumisessa
oli mukana kymmenkunta asiasta
innostunutta.

Perustamistilaisuudessa oli mu-
kana Sirpa Okulov Kuopiosta ker-
tomassa Kuopion Ksenia-piirin toi-
minnasta.

Toistaiseksi vailla nimeä oleva
piiri kokoontuu seuraavan kerran
5. huhtikuuta klo 19
seurakuntasalille. Tervetuloa

Naispiiri alkaa huhtikuussa
kokoontua Rautatalammilla

Rautalammin naispiiri kutsui luokseen kuopiolaisen Ksenia-piirin Sirpa Okulovin. Perustava kokous oli helmikuussa.

Piispa Arseni oli
ensivisiitiltä
Rautalammilla
10.2.2005. Piispa
toimitti Andreas
Kreetalaisen
katumuskanonin ja
osallistui
seurakuntailtaan.

Juhani Berg Rautalammilta
teki pääsiäismunia origami-
tekniikalla.
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Varkauden seurakunta
Kristus Nousi Kuolleista!

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

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

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

Uskonnonopettaja:
Tommi Kallinen, pastori
matkapuh.:  + 358 400 627 595.

Jumalanpalvelukset
VARKAUDEN KIRKKO
Relanderinkatu  5
HUHTIKUU: 2. 4. klo 18 Vigilia;
3. 4. klo 10 Liturgia;  9. 4.  klo 18
Vigilia;  15. 4. Sairaalahartaus Var-
kauden Aluesairaalassa; 17. 4. klo
10 Liturgia.
TOUKOKUU : 4. 5.  klo 18 Vigilia
; 5. 5. klo  9.30 Pieni vedenpyhitys
ja Liturgia johtaa KP arkkipiispa
Leo (Kirkon praasniekkajuhla);
7. 5. klo 18 Vigilia; 13. 5. klo 18
Parastasis � palvelus (Vainajien
muistelu);  14. 5.  klo. 18. Vigilia;
15. 5.  klo 10 Liturgia  ja Suuri
Ehtoopalvelus (Helluntai, Pyhän
Hengen vuodattamisen juhla);
21.5. klo 18 Ehtoopalvelus;   22.
5.  klo. 10. Liturgia

LEPPÄVIRRAN RUKOUS-
HUONE Rinnetie 9
HUHTIKUU: 10. 4. klo 10 Litur-
gia
TOUKOKUU:  8. 5. klo 10 Litur-
gia

SAVONLINNAN RUKOUS-
HUONE Erkonkatu 11
HUHTIKUU: 1. 4. klo 9 Liturgia
(Lasten pääsiäinen, Kaikki kou-
lulaiset mukaan); 4. 4. klo 18
Parastasis � palvelus (Vainajien
muistopalvelus); 16. 4. klo 18
Vigilia; 20. 4. klo 18 Akatistos -
palvelus; 23. 4. klo 18 Vigilia;  24.
4. klo 10 Liturgia

TOUKOKUU: 3. 5. klo 18
Ehtoopalvelus; 13. 5. klo 18
Parastasis � palvelus (Vainajien
muistelu); 14. 5. klo 18 Vigilia; 15.
5. klo 10 Liturgia ja Suuri
Ehtoopalvelus (Helluntai, Pyhän
Hengen vuodattamisen juhla);
28. 5. klo 18 Vigilia; 29. 5. klo 10
Liturgia

VARKAUDEN
TIISTAISEURA
VIRIKE:
puh.johtaja: Jouko Parviainen,
puh. työ:  (017) 288 2360,
koti: (017) 288 2362
Kokoontuu joka toinen viikko
tiistaisin klo 13. srk.-salissa seu-
raavasti: 5. 4.;  19. 4.; 3. 5.;  17.
5.
Poikkeuksellisista kokoontu-
misista ilmoitetaan Warkauden
Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa

LEPPÄVIRRAN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran
kuukaudessa jäsenten kodeis-
sa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy.
puh. (017) 554 2529
Kevään kokoontumisista ilmoi-
tetaan myöhemmin paikallisis-
sa lehdissä

SORSAKOSKEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran
kuukaudessa jäsenten kodeis-
sa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh.
(017) 554 3493
Kevään kokoontumisista ilmoi-
tetaan myöhemmin paikallisis-
sa lehdissä

VILJOLAHDEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran
kuukaudessa jäsenten kodeis-
sa
Puh. johtaja:  Lyydia Tuomela,
puh.  (017) 588 153
Kevään kokoontumisista ilmoi-
tetaan myöhemmin paikallisis-
sa lehdissä.

SAVONLINNAN
TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,
puh.  (015) 534 604
Kokoontuu joka toinen viikko
klo 17. srk.-salissa.
Tiedossa ovat seuraavat esitel-
mät:
HUHTIKUU :  12. 4. ( PSHV:n
toiminnanjohtaja  Jaana Pössi:
Veljeskunnan uudet suunnitel-
mat);  26. 4.  (TM  Vladimir
Sokratilin luento);
TOUKOKUU  10. 5.  Tiistaiseu-
ran toimintakauden päättäjäi-
set.
Muutoksista ilmoitetaan  Itä-
Savo �lehden kirkollisissa
ilmoituksissa.

VARKAUDEN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset tiistaisin klo
18 srk-salissa seuraavasti:
HUHTIKUU:  5. 4.;  12. 4.;
19. 4.
TOUKOKUU:  3. 5.;  10. 5. ;
17. 5.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset
osallistuvat toimitettaviin juma-
lanpalveluksiin Varkaudessa ja
Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKO-
KUORO
Kokoontuu keskiviikkoisin  klo
17 srk.-salissa  seuraavasti:
HUHTIKUU:  6. 4.; 13. 4.;  27. 4.
TOUKOKUU: 4. 5.; 11. 5.; 18. 5.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset
osallistuvat  jumalanpalveluk-
siin.

Hengellisellä matkallamme
olemme saaneet kokea
virkistäviä keitaita, joissa

matkamies on saanut hetken
levähtää ja ammentaa hengellistä
ravintoa.

Olemme saaneet kokea Kristuk-
sen ylösnousemisen juhlan tuo-
man siunauksen.  Ilo valtaa mie-
lemme ja sydämemme laulaa
ylösnousemisesi riemullista sano-
maa.  Kristus nousi Kuolleista,
Kuolemalla kuoleman voitti ja hau-
doissa oleville elämän antoi.

Tämä sama usko ja luottamus
Ylösnousseeseen Vapahtajaamme
on voitu kokea myös siinä suru-
viestissä, joka kosketti seura-
kuntamme vanhempaa väestöä.

Pitkäaikainen seurakuntamme
paimen ja hengellinen isämme ro-
vasti Aleksanteri Olanto kutsuttiin
Tuonilmaisiin.  Suurella kiitollisuu-
della muistelemme hänen suoritta-
maa rakentavaa palvelutehtä-
väänsä seurakunnassamme.

Eläessään Hän kantoi esiru-
kouksia kaikkien meidän puoles-
tamme Jumalan, Isän, eteen.

Ne olivat avoimin, vilpittömin
mielin kannettuja esirukouksia, joi-
den vaikutus näkyi kirkkaana siinä
työympäristössä, jossa Isä Alek-
santeri elämäntehtäväänsä toteut-
ti.

Meidän tehtävämme on jatkaa
sen perinteen vaalimista, jonka hän
on seurakuntamme jäsenistölle

omalla esimerkillään osoittanut ja
viitoittanut.

Kantakaamme esirukouksia Hä-
nen puolestaan, ja anokaamme että
Kuolemallaan kuoleman voittanut
ja haudoissa oleville elämän anta-
nut Ylösnoussut Kristus Jumala
saattaisi edesmenneen Jumalan
palvelijan isä rovasti Aleksanterin
sielun siihen Valoisaan,
viheriöivään ja raukalliseen paik-
kaan, missä ei ole kipua, ei surua
eikä huokauksia, vaan on loppu-
maton elämä.

�Ollos iäti muistettu Sinä autuu-
teen kutsuttu ja aina muistettava
paimenemme�

ISÄ MARTTI PÄIVINEN

�Ollos iäti muistettu Sinä autuuteen
kutsuttu ja aina muistettava
paimenemme Aleksanteri�

Vuonna 1914 Karjalan Kannaksel-
la Porajärvellä syntyi
pappisperheeseen poika, joka sai
nimen Aleksanteri. Nyt yli 90 vuot-
ta myöhemmin olemme täällä
saattamassa Aleksanteria viimei-
selle matkalleen.

Minä olen saanut kunnia-
tehtävän meidän lähiomaisten
puolesta muistella Isä Aleksante-
ria eli meille bunukoille niin rakas-
ta Sasu-ukkia.

Ukin elämää leimasi vahvasti
perinteinen kolmiyhteys �koti, us-
konto ja isänmaa�. Suomalaisuus
ja aivan erityisesti karjalaisuus oli
ukille todella tärkeää. Hän koki
myös vahvasti itsensä
sotaveteraanina, toimihan hän
sotilaspappina rintamalla sekä tal-
vi- että jatkosodassa.

Raskas evakkotaival ja sen jäl-
keinen jälleenrakennuksen aika
antoivat leimansa Sasun ja  Sima-
vaimon, sekä lasten Annelin,
Kirstin ja Kaijan elämään. Rakas
Karjala vaihtui ensin Pohjan-
maahan, sieltä Suonenjoelle ja
vuonna 1950 Varkauteen perusta-
maan uutta seurakuntaa.

Ortodoksinen usko oli vahvas-
ti läsnä perheen arjessa ja juhlas-
sa. Sasu -ukki siunasi yhteiset ate-
riat. Kaikkien lasten ja lastenlas-
ten kodit hän kävi siunaamassa.
Monet meistä hän myös kastoi ja
vihki avioliittoon.

Jo vauvasta lähtien olimme kaik-
ki bunukat mukana pääsiäisyön
palveluksessa. Kopassa, ja vähän

isompana penkillä, nukkuen ja vä-
hitellen jaksaen valvoa koko toimi-
tuksen. Olihan oma Sasu-ukki pal-
velusta toimittamassa.

Varkauden pappila oli koti, jota
leimasi karjalainen
vieraanvaraisuus. Ovet olivat aina
avoinna kaikkien tulla.

Sasu-ukin paras 50-vuotislahja
oli hänen omasta mielestään en-
simmäinen bunukka, eli minä.
Bunukat olivatkin ukille erityisen
tärkeitä. Hän oli kiinnostunut kaik-
kien elämästä - opiskeluista,
elämänkumppaneista ja
valmistumisista.

Ukilla oli upea lauluääni. Niinpä
hän iloitsi erityisesti lasten, lasten-
lasten ja lastenlastenlasten
musiikkiharrastuksista.

Hän oli myös taitava maalari.
Monet ukin maalaamat taulut ko-
ristavat kotejamme keskeisillä pai-
koilla ja muistuttavat hänestä.

Sasu-ukki oli intohimoinen
penkkiurheilija. Suomalaisten voit-
taessa pappilassa hypittiin, huu-
dettiin ja juostiin ympäri taloa niin,
että Bobi -koira painui kauhuissaan
piiloon sängyn alle. Vielä muutama
päivä ennen poismenoaan ukki
seurasi Obersdorfin kisoja televi-
siosta.

Lomilla ukin koko viisihenkinen
perhe ja kaikki tarvittavat tavarat
sullottiin mustaan Hillman-Minks-
merkkiseen autoon. Osa tavaroista
jouduttiin laittamaan katto-
telineelle.

Sopu sijaa antoi, kun yöt vietet-

tiin yhdessä pienessä teltassa. Jos-
kus aamulla koettiin yllätys, kun
lehmät kompuroivat teltan naruihin
ja koko teltta romahti. Paljon haus-
koja muistoja jäi perheelle noilta
retkiltä.

Mökkeily, kalastus, marjastus ja
sienestys olivat mieluista puuhaa
ukille. Me bunukat olimme innolla
mukana ukin ja mummin sieniretkillä
ja opimme tuntemaan ja arvosta-
maan metsän satoa. Kalaretkillä
ukki kävi innokkaasti muun muas-
sa Viki�veljensä kanssa. Kokipa
Mariannan perhe kerran kunnon
yllätyksen kotiin tullessaan, kun
postiluukusta pilkisti hauen pyrs-
tö.

Sasu�ukki oli armoitettu tarinan-
kertoja. Monet makeat naurut saim-
me elävästi kerrotuista
ortodoksipappien työhön liittyvis-
tä hauskoista sattumuksista. Aina
uudelleen halusimme kuulla kuin-
ka �pässi elää� tai �kalenterista
nousou Iivana�.

Iso tyhjä paikka on nyt jäänyt
keskellemme. Meille jäi suuri kaipa-
us ja toisaalta monet muistot loh-
dutukseksi. Iloitsemme siitä, että
vielä viime kesänä saimme yhdes-
sä juhlia Isä Aleksanterin, eli Sasu�
ukin, 90-vuotissyntymäpäivää. Tä-
nään voimme lähettää ukin mat-
kaan, niin kuin hän lukemattomia
kertoja lähetti meidät siunauksella
sanoen: �Jumalan haltuun.�

ANNELI-TYTTÄREN TYTÄR

JOHANNA KOUKKUNEN

�Lämpimät kiitokset Isä Esipai-
men metropoliitta Ambrosiukselle,
hautaustoimituksessa avusta-
neelle  papistolle, Helenan van-
hainkodille sekä kaikille  teille,
jotka kunnioititte isä Aleksante-
rin muistoa ja otitte osaa
suruumme.�

TYTTÄRET ANNELI, KIRSTI JA KAIJA

PERHEINEEN

Isä Aleksanteri Otamo saatettiin siunattuun kirkkomaahan
Helsingissä Lapinlahden hautausmaalla.
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Julkaisija: Iisalmen,
Jyväskylän, Kuopio, Mikkelin,
Rautalammin ja Varkauden
ortodoksiset seurakunnat.

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

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

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

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

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

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

Lehteen tarkoitettu aineisto
pyydetään jättämään
seurakuntien virastoihin.
Seuraava Solea ilmestyy
viikolla 21. Aineistopäivä on
16.5.

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

LÄHDE KANSSAMME
ONL:n VUOSIJUHLILLE!

Hei sinä Kuutosalueen nuori!
Lähde kanssamme Ortodoksisten Nuorten Liiton

vauhdikkaille ja suositulle
vuosijuhlille Espooseen/Helsinkiin 22.-24.4.2005.

Bussin alkuperäinen reitti on hieman muuttunut.
Bussi kulkee reittiä

Pielavesi-IISALMI-Siilinjärvi-Kuopio-
Rautalampi-Jyväskylä-Espoo.
Retken hinta selviää myöhemmin.

Nopeana ja reippaana ilmoittaudut jo ajoissa ja näin
varmistat paikkasi vuoden hauskimmille nuorten päiville!

Ilmoittaudu
Piritalle Kuopioon 050-5251 752, piritta.jetsu@ort.fi

tai Sirkalle Jyväskylään 0500-991 621,
sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi

Radio ja tvKokouskuulutus Kuopion
ortodoksisen seurakunnnan
kolmannen kanttorin vaalista:

Karjalan hiippakunnan piispa, Korkeasti Pyhitetty arkkipiispa
Leo on määrännyt seurakunnanvaltuuston esityksen
mukaisesti johdollani pidettäväksi ylimääräisen Kuopion
seurakunnan seurakunnankokouksen kolmannen kanttorin
vaalin toimittamista varten sunnuntaina 8. päivänä
toukokuuta seuraavasti:

8.5.2005 liturgiapalveluksen päätyttyä, ei kuitenkaan ennen
klo 11.30, Kuopion Pyhän Nikolaoksen kirkossa kokouksen
ja vaalitoimituksen aloitus. Vaalitoimitus keskeytetään klo
12.30 ja sitä jatketaan,

8.5.2005 klo 13.45 Siilinjärven Suurmarttyyri Georgioksen
kirkossa. Vaalitoimitus keskeytetään klo 14.15 ja sitä
jatketaan,

8.5.2005 klo 15.00 Pielaveden pyhien apostolien Pietarin ja
Paavalin kirkossa. Vaalitoimitus keskeytetään klo 15.30.

Vaalitoimitus päätetään 8.5.2005 klo 17.00 Kuopion Pyhän
Nikolaoksen kirkossa, jonka jälkeen äänet lasketaan, vaalin
tulos julistetaan ja annetaan valitusosoitus.

Samassa seurakunnankokouksessa toimitetaan myös
Kuopion seurakunnan III papin vaali.

Karjalan hiippakunnan piispa, Korkeasti Pyhitetty arkkipiispa
Leo on asettanut Kuopion seurakunnan kanttorin virkaan
ehdolle ensimmäiselle sijalle TM kanttori Laura Ahon,
toiselle sijalle TM kanttori Eija Honkaselän.

Seurakuntalaisten mahdollisuudesta esittää lisäehdokkaaksi
virkaan vaalikelpoista henkilöä on säädetty ortodoksisesta
kirkkokunnasta annetun asetuksen 45 §:ssä.

Iisalmessa 16. päivänä maaliskuuta 2005

Rovasti
Piirinvalvoja
Ylimääräisen seurakunnankokouksen
määrätty puheenjohtaja

isä Elias Huurinainen

KUUTOSTEN PERHELEIRI
MAAHANMUUTTAJILLE

29. � 31.7.2005
PYHÄKANKAALLA

Ilmoittautuminen oman seurakunnan kansliaan
31.5.2005 mennessä.

Lisätietoja leiristä voi kysyä myös oman
seurakunnan kansliasta.

Kuopion Tiistaiseuran
kevät 2005:
Kokoontumiset: 5.4.,
19.4., 1.5. (kirkkokahvit),
ja 3.5.
Seurakuntasalilla
klo 14-16,
poikkeukset ilmoitetaan
seurakuntauutisissa.

Jatkoa Kuopion seurakunnan ilmoituksille:

Kevään päiväpiirin
kokoontumiset:
Alasalissa klo 13.00
Kokoonnumme seuraavina
torstaipäivinä: 31.03; 14.04;
28.04; 12.05; 26.05
KRISTUS NOUSI
KUOLLEISTA � TOTISESTI
NOUSI!
Pääsiäisen riemua
Teille kaikille toivottaen
isä Andreas

�Syrjäseudun kirkosta katedraaliksi, Kuopion Pyhän
Nikolaoksen kirkon historiaa 1846-2000�

Sari Hirvosen kirjoittamaa katedraalin historiikkikirjaa
saatavana Kuopion ortod. seurakunnan kanslian kautta
hintaan 35 euroa, puh. 017-2882 300 ma-pe klo 9-12.

Radioitavat ortodoksiset ju-
malanpalvelukset YLE Radio
1 -kanavalla: Su 10.4. Liturgia,
klo 11-12.Turku, marttyyri-
keisarinna Aleksandran kirk-
ko, kirkkoherra Petri Ratilai-
nen.
Su 24.4. Liturgia, klo 11-12.Pol-
vijärvi, pyhän Johannes Kas-
tajan kirkko, pastori Pertti
Ruotsalainen.
Su 8.5. Liturgia, klo 11-12.Kiu-
ruvesi, pyhän Nikolaoksen
kirkko, kirkkoherra Antero
Petsalo.
Su 22.5. Liturgia, (valtakunnal-
liset kirkkolaulupäivät) klo 11-
12.Kajaani, Kristuksen kirkas-
tumisen kirkko.

Aamuhartaudet joka kolmas
lauantai Yle Rado 1-kanavalla
kello 6.15. ja 7.50.
1.4. Metropoliitta Ambrosius,
Helsinki
9.4. Pastori Timo Tynkkynen,
Imatra
21.5. Arkkimandriitta Sergei,
Uusi-Valamo
11.6. Munkkidiakoni Serafim,
Helsinki

Iltahartaudet joka kuukauden
kolmas tiistai Yle Radio 1-ka-
navalla kello 18.50.
19.4. Rovasti Rauno Pietari-
nen, Ilomantsi
17.5. Pastori Markku Toiva-
nen, Pieksämäki
21.6. Apulaispiispa Arseni,
Kuopio.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan diakonia-
toimikunta järjestää perinteisen Lapsiperheiden

virkistyspäivän Fontanellaan 1.5.2005.
Kokoonnumme klo 10 liturgia-jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen

nautimme lounaan srk-salilla, mistä siirrymme Fontanellaan.
Ilmoittautumiset 21.4.2005 mennessä kansliaan: 288 2300.

Tänä vuonna kiintiöt ent. Pielaveden srk:n alueen ja
Kuopion srk:n alueille (40 + 40 = 80).

Tervetuloa joukolla mukaan!


