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

3. vuosikerta N:o 1  - Tammikuu 2005
Ortodoksinen
seurakuntalehti

Nöyryyttä, tietoa ja
valkosipuliakin

Kuopion ikonimaalarit
40 vuotta

Ikoninäyttely 18.2. -
30.4.2005

Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa

Karjalankatu 1, Kuopio

Museo auki

1.1. - 30.4. ma - pe 12 - 15, la - su 12 - 17

19.3. - 28.3. joka päivä 12 – 17

Ikonimaalauksen työnäytöksiä museossa lauantaipäivinä

26.2.  12.3.  2.4.  16.4.  klo 13 - 15.

Näyttelyyn liittyvät luennot torstaisin klo 18.00

Kuopion ortodoksisella seurakuntatalolla, Snellmaninkatu 8

Luentojen järjestämisessä mukana ortodoksiakerho.

3.3.   Jurij Jarin: Mosaiikkien historiasta ja erikoispiirteistä

17.3. KS Joensuun piispa Arseni: Parantavat ikonit

7.4.   Nunna Kristoduli: Naispyhät rukouksen esikuvina

21.4. TM  Aino Nenola:  Kun sanasta tulee kuva - kirkon

opetus ikoneista

Arkki-
mandriitta
Arseni
apulais-
piispaksi
Arkkimandriitta Arseni vihittiin piis-
paksi Kuopiossa Pyhä Nikolaoksen
katedraalissa. Piispan vihkimisen
toimittivat arkkipiispa Leo, metro-
poliitta Ambrosius sekä metropo-
liitta Panteleimon.

Virkaanasettamisen juhlapu-
heessan arkkimandriitta Arseni sa-
noi, että piispan viran keskeisim-
piä velvollisuuksia on opettaa hen-
gellistä laumaa sekä opastaa ja tu-
kea kirkon työntekijöitä heidän teh-
tävissään.

Hänen mielestään piispan vel-
vollisuuksiin kuuluu myös kirkon
perinteen ylläpitäminen ja siirtämi-
nen tuleville polville.

Arsenin mukaan tämä ei tarkoi-
ta vain olemassa olevan säilyttä-
mistä, vaan koko kirkon perinteen
jatkuvaa opiskelua ja soveltamista
oman aikamme tarpeisiin. Isä
Esipaimenen haastattelu s. 3.

Salissa kuuluu hiljaista puhetta
miellyttävänä taustahurinana.

Jos tarkkaan kuuntelee, jossa-
kin naisääni pohtii, voiko ikonissa
olevaan ruohoon lisätä kukkasia.

Joku puhuu englantia amerik-
kalaisella korostuksella.

Kuopion ikonipiiri on kokoon-
tunut seurakuntasalille maalaa-
maan. Koska tänä iltana mukana
on pyörätuolissa oleva piiriläinen,
kokoontuminen on yläsalilla, jon-
ne on helpompi tulla.

Sulo Halla on maalannut

ikoneita jo kohta neljän vuosikym-
menen ajan. Ikonimaalauksen hän
aloitti Rovaniemellä, kun palveli
siellä kanttorin virassa.

- Rovaniemellä minulla oli koto-
na ikonimaalaukseen oikein oma
huone. Siellä minä maalasin ja maa-
lasin. Joskus aamuyöstä vaimo Lii-
sa tuli huoneeseen ja kysyi, enkö
aio tulla ollenkaan nukkumaan,
Sulo Halla kertoo.

- No, aloittelijana meni yhtä yk-
sityiskohtaa maalatessa monta
tuntia.

Kuopiossa Halla on ollut Tuu-
likki Likitalon lisäksi japani-
laissyntyisen ikonimaalausgurun
Petros Sasakin oppilaana.

- Sasakilla oli mukavia sanonto-
ja. Kun käytti paljon keltuaista
maaleissa, hän sanoi, että työ on
aika munakas.

Kerrankin Sasaki kehui muuatta
Hallan ikonia. Sitten guru tarttui
oppilaansa työhön ja vähän korjaili
sitä.

- Teki sen ihan erilaiseksi, Halla
naurahtaa.

Marjatta Pulkkinen aloitti ikoni-
maalauksen vasta viime syksynä.
Hän maalaa ikoneita tulevaan
tsasounaansa, jonka on määrä val-
mistua kesäpaikalle Karttulaan.

Se, että Pulkkinen tuli ikoni-
piiriin, on kummitädin Pirkko
Anufrijeffin ansiota.

- Pirkko kysyi aina, miten olen
edistynyt ikoneiden maalaamisen
aloittamisessa ja lopulta etsi Liki-
talon Tuulikin puhelinnumeron.

Marjatta Pulkkinen on siirtynyt
isänsä kirkkoon aikuisiällä.

- Isä oli kotoisin Salmista ja mi-
nun kotitsasounani pyhitetään
Pylväskilvoittelija Simonille, kuten
isän kotikylän Rajaselän tsasouna.
Simon on aika harvinainen
pyhäköissä, mutta Rajaselässä on
tietojeni mukaan joskus ollut joku
Simon - hyvä ihminen, kuten
pylväskilvoittelija.

PIA SORJONEN

Maalasin ja maalasin

Marjatta Pulkkinen maalaa ikoneita tsasounaansa. Taustalla
Kuopion ikonipiiriläisten puheenjohtaja Anna-Liisa Vainionpää.

Kuva: Pentti Potkonen
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Eri uskonnoissa on erilaisia nä
kemyksiä ihmisen tekojen
seuraamuksista. Näkemys-

eroja on myös kristillisten kirkko-
jen – ja suuntien välillä.

Hindulaisuutta ja
buddhalaisuutta voidaan pitää toi-
sena ääripäänä. Näissä uskonnois-
sa on oppi jälleensyntymisestä, jo-
hon vaikuttaa karman laki.

Karman lain mukaan ihmisen elä-
mä on edellisen elämän tekojen
vuoksi sellainen kuin on. Hyvin
elänyt ja hyviä tekoja tehnyt ihmi-
nen saa aloittaa uuden elämän pa-
remmista lähtökohdista kuin huo-
nosti toiminut. Ihmisen teot ratkai-
sevat onko tie nirvanaan,
pelastukseen pitkä vai lyhyt.

Protestanttisten suuntien armo-
oppi edustaa toista ajatustapaa.
Sen mukaan ihminen ei voi omilla
teoillaan vaikuttaa pelastukseensa,
koska se on mahdollista vain Ju-
malan armossa.

Samalla myönnetään että elävä
usko Jeesuksen pelastussanomaan
synnyttää hyviä tekoja. Niitä ei
vain tahdota korostaa, ettei
anekaupan varjo lankea uskovan
ylle.

Ortodoksisen kirkon opetus hy-

Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

A j a t u k s i a  t ä s t ä  p ä i v ä s t ä

vistä teoista ja ihmisen
pelastumisesta perustuvat evanke-
liumin kohtaan, jossa puhutaan vii-
meisestä tuomiosta  ”…kaiken min-
kä te olette tehneet yhdelle näistä
vähäisistä veljistäni, olette tehneet
minulle.” (Mt 25:40)

Uskon pitäisi aina näkyä käytän-
nön elämän ratkaisuissa. Tähän liit-
tyen kirjailija Tito Colliander onkin
todennut: voiko teoreettinen kris-
tillisyys olla uskottava?

Collianderin ajatusta voisi jat-
kaa: onko Suomi teoriassa kristilli-
nen maa ja onko sen kristillisyys
uskottavaa?  Ehkä on rohkeaa ja
nenäkästä puhua
teoreettisuudesta, onhan lähes 90
prosenttia suomalaisista virallisesti
joko evankelisluterilaisen tai orto-
doksisen kirkon jäseniä.

Luulisi noin suuren kristittyjen
määrän heijastuvan suoraan yh-
teiskunnan arvoihin, tapa-
kulttuuriin ja etiikkaan. Vai onko
pienellä vähemmistöllä suurempi
ääni kuin valtaväestöllä?

Lehdistössä keskustellaan us-
konnon pakkosyötöstä kouluissa.
Kenelle  uskontoa pakko-
syötetään?

Elämänkatsomusopetus on

vaihtoehtona kirkkoon kuulumatto-
mille, eikä lapsia viedä väkisin kirk-
koon. Pyhäpäiviin liittyvät liike-elä-
män rajoitukset koetaan
holhouksena. Luetteloa voisi jatkaa
loputtomiin.

Yhtenä konkreettisena esimerk-
kinä voisi ottaa sen kuinka suhtau-
dumme hädänalaisiin ihmisiin.
Koen suorastaan nolona sen, että
Matteuksen evankeliumin kehotus-
ta lähimmäisen auttamisesta, ovat
noudattaneet kaikkein
uskollisimmin Thaimaan
buddhalaiset.

Aasian katastrofin aikana jotkut
antoivat ainoan kenkäparinsakin,
jotta turistin olisi helpompi liikkua
tuhoalueella.

Länsimaat ovat keränneet suu-
ria summia Aasiaan. Se kaikki on
ollut vapaaehtoista ja rahaa on tul-
lut enemmän kuin vastaavanlaisis-
sa keräyksissä yleensä.

On kirjoitettu julkilausumia,
vetoomuksia ja ministereitä on käy-
nyt tuhoalueella jakamassa lohtua.
Vertailun vuoksi on hyvä muistaa,
että me annamme liiastamme, em-
mekä oikeasti luovu mistään.

Kuinka moni länsimaalainen kris-
titty olisi valmis uhraamaan kahden
kuukauden palkan ulkomaalaisen
puolesta? Usea thaimaalainen teki
niin lainatessaan puhelimensa, jot-
ta turistit saivat viestin kotiin.

Aasian tapahtumat asettivat
monet asiat kyseenalaiseksi: turval-
lisuuden, ihmisen vaikutusmahdol-
lisuuden luonnonmullistuksiin ja
ihmisen uskon hallita omaa elä-
määnsä. Se toi esille myös länsimai-
sen ihmisen ahneuden ja
suhteellisuudentajun puutteen.
Eräiden suurin huoli oli, korvaako
vakuutus kadonneet merkki-
vaatteet?

tä, jotka keräävät rahaa Aasiaan,
jossa ortodokseilla on omat
kanavansa humanitäärisen avun
jakamiseen. Keräyksiin ei tarvitse
laittaa kuukauden palkkaa, pienis-
täkin avustussummista kertyy pal-
jon.

Lähimmäisen huomioonottami-
nen kuuluu paastoajan vahvaan
perinteeseen. Hyvien tapojen ja
henkisen avun lisäksi, voimme an-
taa myös konkreettista, aineellista
apua silloin, kun sitä tarvitaan.

Avustuskohteita on monia. Hy-
vät teot pitää rohkeasti nostaa esiin
etiikan opetuksessa. Ei lähimmäi-
sen auttaminen tee matkaa
pelastukseen ainakaan pidemmäk-
si.

SIRPA OKULOV

Moni suomalainenkin teki pyy-
teettömästi hyviä tekoja loukkaan-
tuneiden ja kadonneiden hyväksi.
Suomalaiset sukeltajat nousivat
sankarirooliin Khao Lakissa.

Täällä kaukanakin on mahdollis-
ta auttaa apua tarvitsevia.
Keräykset jatkuvat. Me voimme
auttaa vuorostamme tuhoalueen
ihmisiä, jotka eivät voi lähteä len-
nolla pakoon tilannetta.

 OrtAid on yksi niistä järjestöis-

Hyvät teot

O
lemme uskovana kansana
laskeutuneet Suuren ja
Pyhän paaston aikaan.

Pyhän ortodoksisen kirkkomme sy-
välle ihmisyyden sielun
tuntemuksiin luotaava hengellisen
elämän opetus näkee hyväksi erilai-
set ja eritavoin meihin vaikuttavat
kirkkovuoden kierron vaihtelut.
On aikoja, jolloin riemuitaan ja iloi-
taan, syödään ja juodaan ja on aiko-
ja, jolloin laskeudutaan hiljaisuuteen,
katumukseen – paastoon.

Uskon elämä on yksilöllistä, mut-
ta se on ennen kaikkea myös yhtei-
söllistä. Yksilöllinen uskon elämä to-
teutuu henkilökohtaisessa rukous-
elämässämme, hyvissä töissämme,
tunteissamme, rakkaudessa ja
rakastetuksi tulemisessa.
Yhteisöllinen uskonelämä toteutuu
yhteisissä rukouksissa, jumalanpal-
veluksissa ja uskovan kansan toimin-
nassa. Paasto ja paastoaminen on
niinikään yksilöllistä, mutta myös eri-
tyisen yhteisöllistä

Yksityinen paasto toteutuu siinä,
mitä syömme tai juomme, miten
rukouselämä syventyy, miten katu-
muksen mieliala koskettaa sisintäni.
Se toteutuu siinä, miten rakkauteni
lähimmäisiä kohtaan kirkastuu.

Yhteinen paasto toteutuu
koskettavimmin yhteisissä paaston
ajan jumalanpalveluksissa ja paaston
kokemusten jakamisessa toinen tois-
temme kanssa. Yksilöllinen paasto
lähes aina kaipaa ympärilleen
paastoavan uskovien yhteisön.

Paaston ajan jumalanpalvelukset,
joita kirkoissamme toimitetaan run-
saasti, ovat paastohenkeä hehkut-
tavia ja paastoon kaipausta luovia.
Andreas Kreetalaisen katumus-
kanoni, ennenpyhitettyjen lahjain li-
turgia – paastoliturgia, akatistospal-
velukset ja sunnuntai liturgioiden
erityisteemat koskettavat sielua, pu-
huttelevat sydäntä, herkistävät mie-
len ja suorastaan kutsuvat paas-
toamiseen.

Voi melkein sanoa, että paasto ja

paastoaminen kaipaa, suorastaan
janoaa paastohengen jumalanpal-
veluksia. Paastoajan palvelukset
ovat paastoamisen elävöittäviä läh-
teitä. Niinpä tahdomme kirkossa
kannustaa ja rohkaista uskovia
osallistumaan kirkoissamme ja
tsasounissamme yhteisiin jumalan-
palveluksiin, yhteisölliseen koke-
mukseen.

Paasto – mahdollisuus. Mahdol-
lisuus mihin ja kenelle? Paasto on
todellinen mahdollisuus uskon-
elämän ”kohentamiseen”, rukous-
elämän syventämiseen.

Paasto on mahdollisuus henki-
lökohtaisten ominaisuuksiemme
itsetarkkailuun. Miten on rakkau-
teni, onko se kylmentynyt, voisin-
ko sitä lämmittää, entä itsekkyys,
missä ovat hyväntekeväisyyteni
lahjat, nostaako ylpeys päätäni lii-
aksi pystyyn, inhimillistääkö
nöyryys olemukseni. Lukematto-
mat ovat paaston mahdollisuudet
inhimillisen ihmisyyteni tarkastelul-
le ja parantamiselle. Paasto on
parantavien voimien lähde. Yleises-
ti voidaan sanoa, että paastoaminen
sopii kaikille ihmisille. Paastoa-
misessa niin kuin kaikessa muus-
sakin elämän inhimillisyydessä pi-
tää kuitenkin aina muistaa kohtuus.
Ankara paasto sopii siihen jo tot-
tuneille. Aloittelevan paastoajan
on syytä edetä varovaisemmin, läh-
teä liikkeelle pienistä asioista ja
edetä kokemuksen karttuessa koh-
ti ankarampaa paastoa.

P a a s t o   on  s u u r i  m a h d o
l l i s u u s  - rakas ystävä.

Toivotan sinulle valoisaa Pyhän
ja Suuren paaston aikaa ja viikko-
jen kuluttua kirkastuvaa Kristuksen
ylösnousemusjuhlaa – pääsiäistä !

Isä Esipaimen Arseni !  Solean
lukijoiden puolesta toivotan Teille
korkeassa ja isällisessä
tehtävässänne Jumalan runsainta
siunausta ja Monia Armorikkaita
Vuosia!

ISÄ ELIAS HUURINAINEN

A
ina uudestaan ja uudestaan
joudun ihmettelemään sitä
maailmaa, joka meitä ympä-

röi tässä kotimaassammekin. Tä-
nään lehdet kertoivat päivän ja al-
kavan viikon merkityksestä kuinka
historiassa se tarkoitti paaston al-
kamista. Ne kertoivat ikään kuin en-
tisestä joskus kauan sitten ollees-
ta tavasta puhuen jonkinlaisesta
kulttuurihistoriallisesta ja uskonto-
tieteellisestä näkökulmasta.

Televisiossa tällaiset jutut ovat
hauskaa kevennystä uutisten jouk-
koon. Mäen laskemiset, rasvaiset
hernerokat ja pitkät pellavat nou-
sevat tärkeimmäksi sisällöksi. Sillä
paastoahan ei enää tiedetä olevan
eikä elämän pyhittämistä.

Mutta tätäkin on vielä. Vai
onko? Sehän riippuu meistä. Halu-
an uskoa, että hiljainen pyhityselä-
mä on todellista. Tiedän myös, että
niin on. Uskollisia ortodokseja löy-
tyy tästäkin maasta.

Lähden myös siitä, että seura-
kuntiemme jumalanpalveluselämä
tukee meitä uskollisuudessamme ja
että kaikilla seurakunnallisilla ate-
rioilla toteutetaan tarkasti paaston
ulkonaisesti näkyvää puolta.

Toivotan siunausta itse kunkin
henkilökohtaiseen parannuksen te-
koon. Olemme pyytäneet anteeksi.

Antakaamme myös. Ja yhdessä
rukoilemme, että Jumala armahtaisi.

Kirkossamme on ollut suuria
juhlia ja merkittäviä tapahtumia.
Apulaispiispa on valittu ja vihitty.
Iloitsemme hänestä. Kirkollis-
kokouksemme on antanut lausun-
tonsa lainsäädäntömietinnöstä.
Kaikki on tapahtunut rakentavasti
ja hyvässä hengessä.

Kirkon sisäisten säännösten te-
keminen on hyvässä alussa. Uskon,
että tämä kaikki on siunaukseksi
meille ja kirkkomme tulevaisuudel-

le. Osa tuota tulevaisuutta ovat
maahamme muuttaneet ihmiset.
Keskitymme nyt erityisesti heidän
hyvään vastaanottamiseen ja
palvelemiseen kaikissa seurakun-
nissa.

Olen ohjannut uuden Joensuun
piispan Arsenin erityisesti autta-
maan seurakuntiamme tässä työs-
sä. Meillä on kaikki hyvät ja koko
ajan kehittyvät mahdollisuudet pal-
vella kunkin ymmärtämällä tavalla
ja kielellä uusia ystäviämme. Me
tarjoamme heille hengellisen kodin
tässä suomalaisessa ortodoksises-
sa kirkossa.

Kirkon julkaisutyö vaatii tehos-
tamista. Siihenkin olen kutsunut
esipaimen Arsenin.

Kirkkomme järjestöt ovat histo-
riassaan osoittaneet olevansa lah-
ja meille. Iloitsen niistä ja uutena
Ortaidista ja sen nopeasta kehityk-
sestä ja hyvästä vastaanotosta
Suomessa ja ulkomailla.

Ortodoksinen Lähetys jänte-
vöittää toimintaansa. Pyhäin Ser-
gein ja Hermanin Veljeskunnalla ja
Ortodoksisten Nuorten Liitolla
näen nyt todelliset uudistumisen
mahdollisuudet. Olemme keskus-
telleet näistä yhdessä.

Seurakuntakentässämme tapah-
tui muutoksia vuoden vaihtuessa.
Ne muutokset koskettivat erityises-
ti Pielavettä ja Kuopiota, Ilomantsia
ja Joensuuta. Unohtamatta muita
seurakuntiamme kiitän erityisesti
mainittujen seurakuntien jäseniä ja
hallintoa hyvästä hengestä muu-
tosten murroksessa. Kaikki jatkuu
turvallisesti. Suokoon Jumala sen.

Siunaten
ARKKIPIISPA LEO

Suuri mahdollisuus
Pyhittämisen aika

17.2. Kuopion ikonimaalarien 40
vuotisjuhlanäyttelyn avaus kirkko-
museossa 20.–23.2. Pietari, Vankila-
työseminaari 24.2. Helsinki, Neu-
vottelu ulkoministeriössä 25.–26.2.
Jyväskylä, liturgia, Ortodoksinen
lähetys ry:n hallituksen kokous ja
vuosikokous 27.2. Helsinki, Kato-
lisen hiippakunnan 50-vuotisjuhla
28.2.–1.3. Suolahti, ehtoopalvelus,
Valtran traktoritehdas 4.3. Joensuu
6.3. Lapinlahti, liturgia 7.3. Kuopio,
Kirkollishallituksen ja
piispainkokouksen istunnot 10.3.
Helsinki 12.–13.3. Oulu, vigilia ja li-
turgia, Karjalan Liiton hengelliset
päivät 14.3. Uusi-Valamo, Valamon
kansanopiston johtokunnan ko-
kous 15.3. Helsinki, Ortaid:n halli-
tuksen kokous ja vuosikokous
17.3. Helsinki, Suomen ekumeeni-
sen neuvoston kevätkokous 19.–
20.3. Kuopio, Palmusunnuntain
vigilia ja liturgia, Partiolippukunta
Kallan Kontiot 50-v 26.–27.3. Pie-
lavesi, Pääsiäisen aamupalvelus ja
liturgia 29.3. Kuopio, liturgia,
koululaisjumalanpalvelus
31.3. Kuopio, liturgia,
koululaisjumalanpalvelus

Arkkipiispan
paimenmatkat:
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P
iispa Arseni kulkee nyt
samoilla käytävillä kuin
o p i s k e l u a i k o i n a a n .
Kirkollishallituksen ti
loissa sijaitsi ennen or-

todoksinen pappisseminaari, jossa
opiskelijat opiskelujensa lisäksi
asuivat.

Suokadun piispantalossa hän
on myös tutuilla nurkilla, sillä
seminaarivuosinaan hänellä oli ta-
pana avustaa piispa Aleksia.

Pappistulokas kävi piispalle
kaupassa ja siivoamassa. Nyt sil-
loinen pappisseminaarilainen asuu
itse samassa piispan asunnossa.

Piispan
aloitteesta

Piispa Arseni mainitsee
piispanvihkimyksen juhlapuhees-
saan, että hänellä elämässään on
ollut neljä merkittävää hengellistä
opinahjoa: pappisseminaari, Hen-
gellinen akatemia entisessä Lening-
radissa, Ateenan yliopiston huma-
nistisen tieteen laitos sekä Vala-
mon luostari.

Kun Kuopion pappisopinnot
olivat lopuillaan, nuori
seminaarilainen Jorma Heikkinen
kulki opiskelukaupunkinsa kadulla
vastaan piispa Aleksia. Piispa sa-
noi nuorukaiselle, että tämän on
syytä jatkaa opintojaan ulkomailla.

- Vastasin hänelle, että en tässä
vaiheessa jaksa ajatella mitään sel-
laista, isä esipaimen kertoo.

Piispa tuumasi hymyssä suin,
että käy joka tapauksessa puhu-
massa asiasta arkkipiispa Paavalil-
le.

Seuraavana päivänä pappis-
kokelas marssi arkkipiispan puheil-
le.

- Eihän se piispa Aleksi siellä ollut
käynyt, mutta minussa oli yön ai-
kana kypsynyt ajatus Leningradiin
pyrkimisestä. Arkkipiispa pani asi-
an vireille.

Ulkomaalaiset
otettiin mukaan

Leningradin hengellisessä akatemi-
assa oli ensimmäisenä edessä kie-
len opettelu. Ummikkona akatemi-
aan tulleiden ryhmässä oli
bulgaareja, intialaisia ja japanilaisia.

Ulkomaiset opiskelijat asuivat
samassa asuntolassa venäläisten
kanssa. Kieli oli pakko omaksua ei-
vätkä ulkomaalaiset päässeet muo-
dostamaan keskinäisiä kuppikun-
tia.

- Muuten hengellinen akatemia
oli oma suljettu maailmansa, piispa
Arseni kertoo.

Suomalaisopiskelija vihittiin
munkiksi samaan aikaan kuin ny-
kyinen pietarilaisen Aleksander
Nevskin luostarin johtaja Nazari.

Arkkimandriitta Nazarista tulikin
neljänä akatemian vuotena piispa
Arsenille elinikäinen ystävä. Tämä
saapui Venäjältä muun muassa
apulaispiispan vihkimykseen Kuo-
pioon.

- Jos minua alkoi jokin painaa
opiskeluissa tai muussa elämässä
akatemian aikana,

Nazari tuki ja rohkaisi. Hän osa-
si ilmaista asioita leikin varjolla ja
järjesti minulle jotain muuta ajatel-

tavaa tarvittaessa.

Kaikki
vaiheet

Leningradissa suomalaisopiskelija
ehti elää maahanmuuttajan kaikki
kolme vaihetta.

Ensimmäinen vaihe on
hurmaantuminen, jolloin kaikki uu-
dessa maassa vaikuttaa upealta.
Hurmaantumista seuraa shokki ja
kaikki kullanhohtoinen muuttuu
vaivalloiseksi sekä valittamisen ai-

heeksi.
Sopeutuminen koittaa tavallises-

ti vasta shokkivaiheen jälkeen.
Ulkomaanvuosista on piispa

Arsenille hyötyä nykyisen työn
kannalta monessa mielessä. Uuden
apulaispiispan tärkeimpiin tehtä-
viin kuuluukin ortodoksisen kirkon
maahanmuuttajatyö ja ymmärtä-
mystä maahanmuuttajien vaikeuk-
siin löytyy häneltä omakohtaises-
ti.

- Maahanmuuttajatyötä olemme
jo miettineet. Sitä on tehty kirkos-
sa ja tehty hyvin. Nyt on löydettä-

vä toimintatapa, jolla saisimme työ-
alueen läpi tasalaatuisena koko
Suomessa.

- Maahanmuuttajat pitää
integroida kirkkoon ja muihin suo-
malaisiin. Esimerkiksi kirkon
liepeille ei ole syytä muodostaa
heille erillisorganisaatiota.

Maahanmuuttajille tulee tarjota
tilaisuuksia, joissa he voivat toimia
kirkon jäsenenä ghettoutumatta.

- Kirkolla on oltava varaa ja mah-
dollisuus olla tässä mielessä
elastinen.

Piispa Arseni ottaa esimerkin

Tampereelta, jossa kävi hiljattain
toimittamassa palveluksen. Tampe-
reella on kerran kuukaudessa
slaavinkielinen palvelus, neljä ker-
taa vuodessa romaniankielinen ja
kaksi kertaa vuodessa kreikan-
kielinen.

- Hyvää maahanmuuttajatyötä
on tehty myös Kuopiossa, hän sa-
noo.

Ateena
avarsi

Vuosi 1996-97 Ateenassa avarsi isä
Arsenin näkökulmaa entisestään.

Ateenan vuotena hän havahtui
huomaaman muun muassa sen, että
jos kuvitteli entisessä Neuvosto-
liitossa suorittaneensa byrokratian
perusopinnot, tuli asiasta Kreikas-
sa vähintään korkeakoulututkinto.

- Myös oman kirkon organisaa-
tio alkoi vaikuttaa ulkomaan
vuosieni perusteella hyvältä: siis se
miten hiippakunnat ja seurakunnat
on meillä järjestetty. En tässä tie-
tenkään tarkoita sitä, etteikö meillä
olisi ollenkaan parantamisen varaa.

Ateenan vuonna isä Arseni kir-
joitti ortodoksisen sanaston, jota
oli kirkkokunnan piirissä kaivattu
jo kauan. Kreikan kielen lähteillä
olemisesta oli paljon apua.

Hyvä ja
paha valtio

Mielenkiintoista oli myös se, mil-
laisena demokratiakäsitteen keksi-
neet kreikkalaiset kokevat nykypäi-
vänä valtion.

- Heillä ei lainkaan ole ajatusta
siitä, että valtio olemme me. Valtio
on muuttunut kovien koettele-
musten perusteella instituutioksi,
jota pitää koettaa joka käänteessä
huijata.

Koska valtiosta ei politiikan
käänteiden vuoksi aina ole ollut
apua, kreikkalaiset niin kuin
venäläisetkin tukeutuvat lähipii-
riinsä.

Kreikassa se vaikeutti maahan-
muuttajan integroitumista.

- Kreikassa perheestä ja suvus-
ta pidetään kiinni siinä määrin, että
ulkopuolisen on vaikea päästä si-
sään kreikkalaiseen elämään. Avoi-
mia turistimaassa ollaan vain tiet-
tyyn rajaan saakka.

Avoin
luostari

Apulaispiispaksi isä esipaimen tuli
kolmannesta hengellisestä opin-
ahjostaan Valamon luostarista. Va-
lamossa hän asui liki kaksikymmen-
tä vuotta ja toimi 15 viime vuotta
luostarin varajohtajana.

- Valamo on noina vuosina vah-
vistanut asemaansa ja se on saa-
vuttanut tavoitteet, mitä sille on
asetettu.

- Luostari on avoin ja tarkoituk-
sena on nimenomaan tehdä orto-
doksisuutta tunnetuksi Suomessa.
Piispanvihkimyksen jälkeisenä
pyhänseutuna olikin mukava toi-
mittaa palvelus Valamon luostaris-
sa.

- Olin ikään kuin kotikentällä,

piispa Arseni sanoo.
PIA SORJONEN

Apulaispiispan
opinahjot

Piispa Arseni nimeää tärkeimmiksi hengellisiksi opinahjoikseen Valamon luostarin, Ateenan
yliopioston, hengellisen akatemian entisessä Leningradissa ja Kuopion pappisseminaarin.

KUOPIOuopio
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Iisalmen seurakunta

Jumalanpalvelukset
Pr. Elian kirkko
La 19.2. klo 18 vigilia (synnin-
tunnustus) Pe 25.2.klo 18
parastasis La 26.2. klo 18 vigilia
(synnintunnustus) Pe 4.3. klo
18 akatistos Ke 9.3. klo 18
paastoliturgia La 12.3. klo 18
vigilia Pe 18.3. klo 18 parastasis
(synnintunnustus) La 19.3. klo
18 vigilia (synnintunnustus),
toim. KS piispa Arseni Su 20.3.
klo 10 liturgia (palmu-
sunnuntai), toim. KS piispa
Arseni, palveluksen jälkeen
paastoateria Evakko-
keskuksessa Ke 23.3. klo 18
aamupalvelus To 24.3 klo 9 li-
turgia Pe 25.3. klo 9 hetket,
ehtoopalvelus, liturgia Pe 25.3.
klo 18 aamupalvelus La 26.3. klo
23.30 pääsiäisyönpalvelus, pal-
veluksen jälkeen pääsiäisateria
Evakkokeskuksessa Su 27.3. klo
18 ehtoopalvelus To 31.3. klo
9.30 liturgia, koululaispalvelus
La 2.4. klo 18 vigilia La 9.4. klo
18 vigilia La 23.4. klo 18 vigilia

Kaikkien Pyhien kirkko, La-
pinlahti
Pe 18.2. klo 18 parastasis La 5.3.
klo 18 vigilia (synnin-
tunnustus) Su 6.3. klo 10 litur-
gia (Johannes Siinailaisen sun-
nuntai), toim. KP arkkipiispa
Leo, palveluksen jälkeen
paastoateria Jussinpihan
palvelukeskuksessa  Pe 11.3.klo
18 akatistos  Ke 16.3. klo 18
paastoliturgia To 24.3.
klo 18 aamupalvelus, 12
evankeliumijaksoa Kristuksen
kärsimyksistä
 Ma 28.3. klo 10 II
pääsiäispäivän liturgia La 16.4.
klo 18 vigilia Su 17.4. klo 10 li-
turgia, kiertokoulu, isä Arto
Leskinen

Varpaisjärven evl. srk-sali
Su 24.4.klo 10 liturgia

Alapitkän tsasouna
Ke 23.2. klo 18 paastoliturgia Su
13.3. klo 10 liturgia (Maria Egyp-
tiläisen sunnuntai) La 26.3. klo
9 liturgia

Sonkajärven tsasouna
Ke 2.3. klo 18 paastoliturgia Su
10.4. klo 10 liturgia

Sukevan tsasouna
Ke 16.2. klo 18 paastoliturgia
Su27.2. klo 10 liturgia
(Ristinkumartamisen sunnun-
tai) Su 3.4. klo 10 liturgia.

Salahmin tsasouna
Su 20.2. klo 10 liturgia (Grigorios
Palamaksen sunnuntai) Ma 21.3.
klo 18 paastoliturgia.

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. 040-590 5336.

tarja.vainio@ort.fi

Iisalmen tiistaiseura
Ti 1.3. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 15.3. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 5.4. klo 13 kirkon alasalissa

Lapinlahden tiistaiseura
Su 20.2.  klo 18 vuosikokous
kirkon alasalissa Ti 22.2. klo 18
virpovitsojen tekotalkoot kir-
kon alasalissa Ti 1.3. klo 18
virpovitsojen tekotalkoot kir-
kon alasalissa Su 6.3. palveluk-
sen jälkeen paastoateria
Jussinpihassa Ti 15.3. klo 14
virpovitsojen sitominen kirkon
alasalissa Su 20.3 klo 14
virpominen Haminamäen
palvelutalolla Su 3.4. klo 18
tiistaiseura Arja ja Aimo
Riepolla Su 24.4. klo 18 tiistai-
seura kirkon alasalissa  Su 8.5.
klo 14 äitienpäivän rukoushetki
ja kahvit kirkon alasalissa Pe
13.5. klo 16 kirkon ulko- ja
sisäsiivoustalkoot Pe 20.5. klo
16 kirkon ulko- ja sisä-
siivoustalkoot Su 22.5. juhla-
liturgian ja veden-pyhityksen
jälkeen kirkkokahvit alasalissa

Alapitkän tiistaiseura
Ti 22.2. klo 18 vuosikokous Aili
Pössillä To 10.3. klo 18 Ilona ja
Niilo Kuikalla

Sonkajärven tiistaiseura
Ma 14.3 klo 18 Riitta ja Matti
Nenolalla, Sonkalahdentie 23

Vieremän tiistaiseura
To 17.2. klo 18 Lyydia ja Pentti
Karjalaisella

Hirvijärven-Sukevan tiistai-
seura
Ma 21.2. klo 18 Pirjo ja Veikko
Torvisella
Kauppilanmäen tiistaiseura
To 24.2.  klo 18 vuosikokous
Raija ja Mika Kääriäisellä Ti
15.3. klo 18 Yrjö Mönttisellä
Ke 13.4. klo 18 Irja ja Erkki
Vaistelalla
Kalliomäen tiistaiseura
Ti 22.2. klo 13 vuosikokous Irja
Pyyllä

Lasten ja perheiden
virpomavitsojen

tekotalkoot
Lasten ja perheiden
virpomavitsojen tekotalkoot
pidetään Lasaruksen lauantai-
na 19.3.2005 klo 15 alkaen pro-
feetta Elian kirkon alasalissa.
Valmistetut virpomavitsat siu-
nataan samana iltana toimi-
tettavassa Palmusunnuntain
vigiliassa. Varaamme osallistu-
jille koristelutarvikkeet ja
pajunoksia sekä pienen välipa-
lan. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
virastosta puhelimitse 017-
816 441 tai sähköpostilla
iisalmi@ort.fi

Seurakunnanvaltuuston
jäsenet 2005-2007

Irja Tenhunen Iisalmi
Lauri Törönen Iisalmi
Aimo Saloranta Iisalmi
Jukka Häkkilä Iisalmi
Jyrki Ruutala Iisalmi,
Anna-Kaarina Kyyrönen

Lapinlahti
Arja Rieppo Lapinlahti
Erkki Mantsinen Lapinlahti,
Kristiina Koponen

Lapinlahti, Hannele

Eskelinen Sonkajärvi, Lea

Komulainen Sonkajärvi,
Toivo Jelkänen Vieremä

S
eurakuntamme on vuo
den alusta liittynyt mu
kaan kuuden seurakun
nan yhteistyöhön. Näky
vin merkki yhteistyöstä

on  jokaiseen ortodoksikotiin kuu-
si kertaa vuodessa ilmaisjakeluna
lähetettävä SOLEA- lehti.

Nyt helmikuussa ilmestyvä leh-
ti on vuoden 2005 ensimmäinen,
joka lähetetään myös Iisalmen seu-
rakunnan alueen koteihin. Lehdes-
sä on muutaman yleisiä asioita ker-
tovan sivun lisäksi myös yksi sivu
jokaiselle kuudelle seurakunnalle

Tällä sivulla kerromme
seurakuntamme jumalan
palveluksista ja muista

tapahtumista noin 2,5 kuukauden
ajanjaksoina. Olisi hyvä, jos voisit

laittaa talteen seurakunta-
ilmoitukset, sillä me joudumme su-
pistamaan muuta lehti-ilmoittelua
Iisalmen Sanomissa sekä Matti ja
Liisa lehdessä että Miilussa.

Yhteistoiminta ei rajoitu
vain Solea-lehden julkai
semiseen.

Olemme mukana muissakin kuu-
den seurakunnan yhteisissä ja erik-
seen sovittavissa toiminta-
muodoissa.

 Tällaisia toimintasektoreita ovat
mm. nuorisotyö, diakoniatoiminta
ja kiertokoulu.  Kiertokoulu tarkoit-
taa sitä, että kuutena viikonloppu-
na vuodessa seurakuntien kirkko-
herrat vaihtavat ”asemapaikkaan-
sa” ja vierailevat vuorollaan kaikis-
sa seurakunnissa.

Ohjelmaan kuuluu liturgia-
palvelus ja sen jälkeen luento-
tilaisuus kirkkokahvien keralla.

Näin meidänkin seurakunnassa
vierailevat Kuopion, Varkauden,
Mikkelin, Jyväskylän ja Rauta-
lammen kirkkoherrat kukin vuorol-
laan.

Kuuden seurakunnan yh
teistoiminta tulee avaa
maan uusia mahdolli-

suuksia seurakuntaelämän
vireyttämiseen.

Toivomme, että yhteistyö olisi
kaikin puolin hedelmällistä ja avai-
si laajenevia mahdollisuuksia
seurakuntaelämän rikastuttamisek-
si.

ISÄ ELIAS HUURINANEN

Mukana yhteistyössä

Helmikuun ensimmäisenä päivänä
aloitti  työnsä seurakuntamme uusi
kanttori Tarja Vainio.

Kanttori Vilho Huttu on menes-
tyksellisesti hoitanut seurakun-
tamme kanttorin tehtäviä neljän ja
puolen vuoden ajan. Vilho kanttori
siirtyy reserviin ja Tarja Vainio as-
tuu ”veisuun johtajaksi”.

Tarja on asunut jonkin aikaa
seurakuntamme alueella, Herne-
järvellä. Näin  hän voi luonnollisel-
la tavalla siirtyä uuteen tehtävään.
Viimeisimmät vuodet Tarja-kantto-
ri on työskennellyt kirkollishal-
lituksessa ATK-suunnittelijana.

Helmikuun 13. päivänä, orto-
doksisuuden sunnuntaina, vietäm-

me liturgiapalveluksen jälkeen
Evakkokeskuksessa Vilho-kantto-
rin läksiäisiä ja Tarja-kanttorin tulo-
juhlaa.

Pr. Elian kirkon kirkkokuorossa
laulaa nykyään 15 – 18 kuorolaista.
Kuoroon otetaan mielellään uusia
laulajia, eritoten miehiä kaivataan
mukaan.

Seurakuntamme on
saanut uuden kanttorin

Profeetta Eliaan kirkko kutsuu muun muassa uusia laulajia.

Tervetuloa laulamaan
kirkkokuoroon!

Kutsun kaikkia seurakuntamme
alueen ortodoksisesta kirkko-
laulamisesta kiinnostuneita naisia
ja miehiä laulamaan kirkkokuoroon.
Kuoroharjoitukset pidetään pro-
feetta Elian kirkossa joka maanan-
tai klo 18-20.

Lapinlahdella kirkkokuoron har-
joitukset pyritään käynnistämän jo
kevään aikana, mutta säännölliset
kokoontumiset on tarkoitus aloit-
taa ensi syystoimintakaudella.

Kirkkokuoron vuosikokous on
28.2.2005 profeetta Elian kirkossa.
Lisätietoja saa Tarja-kanttorilta
sähköpostitse osoitteesta
tarja.vainio@ort.fi ja puhelimitse
numerosta 040-590 5336.

LASTEN JA PERHEIDEN LUOSTARIRETKI

VALAMOON JA LINTULAAN 26.2.2005

Lähde mukaan lasten ja perheiden luostariretkelle!

Retkireitti on Iisalmi, kirkko - Lapinlahti, Matin ja Liisan

Asema - Alapitkä, 5-tien bussipysäkki koulun kohdalla -

Valamo - Lintula - Alapitkä, koulun pysäkki - Lapinlahti,

Matin ja Liisan asema - Iisalmi, kirkko.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset virastoon tiistaihin

22.2.2005 klo 15.00 mennessä puhelimitse 017-816 441

tai sähköpostitse iisalmi@ort.fi.
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Jyväskylän seurakunta

YLÖSNOUSEMUKSEN
KIRKKO, Rajakatu 39
Jyväskylä

Säännölliset palvelukset: Lau-
antaisin vigilia klo 18, sunnun-
taisin liturgia klo 10, keskiviik-
koisin ehtoopalvelus klo 17.30,
suuren paaston aikana IX hetki
ja paastoliturgia. Palvelukset
muina aikoina ja juhlina. La 26.2.
klo 9 liturgia (vainajien
muistelu), toimittaa arkkipiispa
Leo. La 12.3. klo 9 aamupalvelus,
akatistos ja liturgia. La 19.3. klo
9 aamupalvelus ja liturgia (La-
saruksen lauantai). Ma 21.3. klo
9 aamupalvelus, klo 18 paasto-
liturgia. Ti 22.3. klo 9 aamu-
palvelus, klo17.30 yleinen katu-
muksen sakramentti ja paasto-
liturgia. Ke 23.3. klo 9 aamu-
palvelus ja yleinen
sairaanvoitelun sakramentti, klo
18 paastoliturgia. To 24.3. klo 9
aamupalvelus, klo 17
ehtoopalvelus ja liturgia (eh-
toollisen asettaminen). Pe 25.3.
klo 9 aamupalvelus ja 12
kärsimysevankeliumia, klo 14
suuri ehtoopalvelus ja liturgia
(Kristuksen hautakuvan esille-
kanto ja Jumalansynnyttäjän il-
mestys), klo 19 palvelus hauta-
kuvan äärellä ja ristisaatto kir-
kon ympäri. La 26.3. klo 9
ehtoopalvelus suuren lauantain
liturgia, klo 21 Apostolien teko-
jen lukeminen, klo 23.30
puoliyöpalvelus, pääsiäisen
ristisaatto, aamupalvelus ja
juhlaliturgia. Su 27.3. klo 15 suuri
ehtoopalvelus. Ma 28.3. lasten
pääsiäisliturgia ja ristisaatto. Pe
1.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto
(Kirkas viikko).

Karstulan tsasouna
Ke 16.3. klo 18 paastoliturgia.

Saarijärven tsasouna
Ke 2.3. klo 18 paastoliturgia

Suolahden tsasouna
Ke 23.2. klo 18 paastoliturgia.
Ma 28.2. klo 18 ehtoopalvelus,
toim. arkkipiispa Leo. La 19.3. klo
18 juhlavigilia ja virpovitsojen
siunaus. Pe 25.3. klo 13 suuri
ehtoopalvelus ja Kristuksen
hautakuvan esillekanto. Ma
28.3. klo 10 juhlaliturgia ja
ristisaatto (II pääsiäispäivä).

Viitasaaren tsasouna
Pe 4.3. klo 18 paastoliturgia. Su
20.3. klo 10 juhlaliturgia ja
virpovitsojen siunaus.

Äänekosken tsasouna
Ke 9.3. klo 18 paastoliturgia. Pe
25.3. klo 10 aamupalvelus ja 12
kärsimysevankeliumia.

Lievestuoreen rukoushuone
Pe 11.3. klo 18 paastoliturgia.
Muualla: Pe 11.3. klo 18 paasto-
liturgia Pihtiputaalla Valorinteen
kerhohuoneessa. Ma 21.3. klo 18
paastoliturgia Kivijärvellä Lat-
valan kodissa, Matinpolku 5. Ti
22.3. klo 18 paastoliturgia
Kyyjärvellä Veera Aurolahden
kodissa, Tuliharjuntie 42 Ke
23.3. klo 18 paastoliturgia
Haapamäellä Laina Halvarin ko-
dissa, Pyörötie 1.

S
eurakuntamme  on Opus-
projektin myötä saanut
uutta tuulta purjeisiin.
Tämä on näkynyt erityi
sesti iltatoiminnan lisään-

tymisenä.
Arki-iltaisin monet kerhot ja piirit
kokoontuvat seurakunnan tiloissa
ja uusia tapahtumia ja kerhoja on
suunnitteilla.

Ajatus seurakunnasta hengel-
lisenä kotina ja kokoontu-
mispaikkana on yhä selkeämmin
hahmottumassa. Viime aikoina
olemme saaneet  tiedottamiseen liit-
tyvää palautetta.

Jotkut tahot haluaisivat meidän
kiinnittävän huomiota siihen, että
seurakunnan toiminnasta kerrottai-
siin paremmin. Parantamisen varaa
varmasti aina on ja siksi tässä kir-
joituksessa kerrataan mistä tuota
tuiki tärkeää tietoa on saatavilla.

On tätä päivää, että tiedo
tuksessa otetaan huomi
oon eri kanavat. Tärkein

näistä on luonnollisesti kädessä
oleva Solea-lehti joka putkahtaa jo-

Kysyvälle vastataan aina
kaisen seurakuntalaisen kotiin kuu-
si kertaa vuodessa.

Lehteä kannattaa lukea myös
omien kotisivujen ulkopuolelta. Ta-
kasivulla on usein ilmoituksia, jot-
ka saattavat koskea omaa seura-
kuntaa.

Kirkkokunta ylläpitää erin
omaisia Internet-sivuja.
Jokaisella seurakunnalla

on niissä omat kotisivunsa. Niihin
pääsee aloitussivulta (www.ort.fi)
klikkaamalla kuvaketta Seurakun-
tien kotisivut ja sieltä edelleen Jy-
väskylään.

Nettisivujen etuna on se, että
niiden välityksellä on mahdollista
ilmoittaa viime hetken muutoksista
tai muista yllättävistä käänteistä.

En varmaankaan osu kovin pa-
hasti harhaan jos väitän, että Jy-
väskylän seurakunnan nettisivut
ovat koko kirkkokuntamme parhai-
ten päivitettyjen kotisivujen jou-
kossa.

Suosittelen lämpimästi kirkko-
kunnan ja seurakunnan
kotisivuihin tutustumista. Papiston

kesken olemme lisäksi sopineet sii-
tä kuinka voisimme entistä parem-
min paneutua sunnuntailiturgian
yhteydessä tapahtuvaan tiedotta-
miseen.

Joka perjantai valmistuu al
lekirjoittaneen avulla sisäi
nen ns. perjantaiposti, joka

sitten luetaan kirkossa sunnuntai-
sin. Tämän postin tarkoituksena on
informoida kirkkokansaa tulevan
viikon tapahtumista.

Ei kannata myöskään unohtaa
ilmoitustauluja seurakunta-
keskuksen lämpiössä tai kirkon
ulko-oven vieressä erinomaisina
infopisteinä. Jos vielä jää epäsel-
vyyksiä asiassa kuin asiassa, voi
tietoa janoava tarttua luuriin ja soit-
taa jollekulle seurakunnan työnte-
kijälle.

Vuorovaikutteinen seura
kunta on visionamme ja
pyrimme jatkomassa to-

teuttamaan tätä visiota myös tie-
dottamisessa.

ISÄ MATTI WALLGRÉN

Myös Jari Tuononen ja Sakari Riissanen olivat mukana Opuksen palautekeskustelussa.

Laskiaissunnuntaina pidettiin litur-
gian jälkeisillä kirkkokahveilla
OPUS-projektin palautetilaisuus.

Tilaisuudessa esiteltiin seura-
kuntalaisten aiemmin esittämiä toi-
veita ja ideoita seurakuntatyön ke-
hittämiseksi ja yhteisöllisyyden ja
yhteisvastuullisuuden kasvattami-
seksi.

Runsaastakin ideoinnista ja toi-

veista nostettiin työn alle kolme
toimintamuotoa.

Toimintamuotojen suunnittelua
päätettiin jatkaa  edelleen ja samall
kartoittaa seurakuntaisten haluk-
kuutta osallistua toimintoihin.

Nämä kolme toimintamuotoa
ovat: vanhusten ja yksinäisten
parissa tapahtuva ystävätoiminta,
kirkkokyydityksen tarjoaminen

Kirkkokyytejä ja ystäviä
ja maahanmuuttajaperheiden pa-
rissa tapahtuva ystäväperhe-
toiminta.

Mikäli olet kiinnostunut osallis-
tumaan toimintaan, voit ilmoittau-
tua laittamalla nimesi ja yhteystie-
tosi listaan, joka on kirkossa isän-
nöitsijän pöydällä ja viraston
ilmoitustaululla.

Jyväskylän
Tiistaiseura
ti 1.3. klo 18 isä Matti luennoi
aiheesta Suuri viikko,
la 19.3. mukana Lasaruksen
lauantain toimintapäivässä klo
10-14. Tervetuloa!

Jyväskylän seudun
suojärveläiset
Kevään 2005 kokoontumiset:
to 24.2. luento, to 17.3. vuosi-
kokous, to 28.4. tarinailta, to
26.5. Hyvää kevättä!  Tilaisuu-
det alkavat klo 18.00
seurakuntakeskuksen vanhas-
sa salissa. Tervetuloa mukaan!

Ruokajärjestelyt
Jyväskylän diakoniatoimikunta
järjestää kiertokoulujen ruoka-
järjestelyt 20.2., 17.4. ja 29.5.
lähetystapahtuman ruokailut
26.-27.2., on mukana Lasaruk-
sen lauantain toiminta-
päivässä, järjestää retriitin
Pyhäkankaalla 7.5. ja retken
Saarijärven praasniekkaan 12.6.

Maalattujen
pääsiäismunien
myyntinäyttely
on 19.-26.3. seurakunnan juh-
lasalissa. Avoinna joka päivä
klo 10-14.
Tervetuloa tutustumaan eri
tekniikoin koristeltuihin
pääsiäismuniin.

“Maria du
pist gegrüsset.”
hengellisiä lauluja keskiajalta
varhaisbarokkiin. Sirpa Toiva-
nen laulu ja Pekka Toivanen
harput, ortodoksisen seura-
kunta-keskuksen juhlasalissa,
Rajakatu 39,  sunnuntaina
20.2.2005 klo 16.00.
Liput 8/ 6 € (jäsenet), sis. kah-
vi/teetarjoilun. Tervetuloa!
Järj. Ortodoksisen Kulttuurin
Ystävät ry.

Ortodoksiapiiri
Ke 23.2. Kirkkorakennus ja sen
teologinen opetus, ke 16.3.
Suuri Viikko  ja Herran
Pääsiäinen, ke 20.4. “Kruunaa
heidät kunnialla ja arvonan-
nolla.” Avioliiton sakramentti.
Tilaisuudet alkavat juhlasalis-
sa klo 18.00. Tervetuloa!

Solovetskin
lasten
piirustusnäyttely
seurakunnan vanhassa salissa
7.-28.2.2005 , avoinna jumalan-
palvelusten ja muun toiminnan
aikana. Näyttelystä on mahdol-
lisuus lunastaa töitä 10 euron
hintaan. Tuloilla  tuetaan las-
ten pyhäkoulutoimintaa
Solovetskissä. Tervetuloa! Järj.
OKY

Solean viime numeron jutus-
ta, jossa julkaistiin seura-
kunnan vaalitulokset, jäi
pois kaksi Jyväskylän seu-
rakunnan valtuutettua.  He
ovat Helinä Koskinen Kars-
tula, Johanna Lasonen Jy-
väskylä ja Raija Kauppinen
Petäjävesi.

LÄHETYSTAPAHTUMA
JYVÄSKYLÄSSÄ
la 26.2.2005 klo 9 liturgia
Ylösnousemuksen kirkossa,
toimittaa KP arkkipiispa Leo ja
papisto, klo 11 lounas
juhlasalissa ja klo 12 Lähetys
ry:n vuosikokous juhlasalissa
(os. Rajakatu 37) Kaikki

lämpimästi tervetulleita!

JYVÄSKYLÄN PÄÄSIÄINEN
· Lasaruksen lauantain toimintapäivä 19.2. klo 10-14 seurakunta-
keskuksessa.  Myyntinäyttely avautuu, myyjäiset, kahvila, kirkko-
laulua, virpovitsapaja ym.
· Palmusunnuntaina virpojaiset kirkolla
· Pääsiäisaamun varhaisateria 27.3. liturgian jälkeen klo 3.00 juhla-
salissa. Aterian järjestää diakoniatoimikunta ja kaikki ovat sinne
tervetulleita.
· Lasten pääsiäinen toisena pääsiäispäivänä 28.3. Liturgian ja
ristisaaton jälkeen ruokailu ja ohjelmaa juhlasalissa. Ruokailu 10
€/perhe ja 5 €/hlö.
· Käsinmaalattujen ja koristeltujen pääsiäismunien myyntinäytte-
ly 19.-26.3. juhlasalissa. Avoinna joka päivä klo 10-14.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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M
atkaan olisi pi-
tänyt lähteä
aikaisemmin
Kirkon oven
aukaistessani
huomasin jou-

tuneeni keskelle pientä juhla-
hetkeä. Päähenkilöinä olivat äiti,
hänen lapsensa ja perhe siinä lä-
hettyvillä.

Hän liukui eteenpäin vauva
sylissään. Rauhallisenä lepäävä
lapsi, hymyilevä nuori nainen.

Pappi tuli vastaan, juhlavan
viitan alla musta yksinkertainen
kaapu. Täydellinen vastakohta
äidin kukkivalle hedelmällisyy-
delle.

Rukoukset, nainen seisoi var-
muutta ja tyytyväisyyttä huoku-
en, lapsi käsivarsillaan.

Pappi otti sen varoen syliin-
sä - maallisesti ajattelin miten
pappiskoulutukseen kuuluu var-
masti vauvojen käsittely, ehkä
apuna iso nukke?

Työ tuo sitten lisää varmuut-
ta ja monilla oma perhe.
Vauva ei hämmenny, ei kitise vie-

raassa sylissä. Aistiiko poika ehkä
miten pappi julistaa hänen nimen-
sä kolmesti edetessään kohti
soleaa?

Lopuksi vauva lasketaan helläs-
ti maahan kuninkaanovien eteen.

Pieni vaalea nyytti punaisella
matolla, rauhallisena ja hyväksy-
vänä, samalla kovin pienen ja hau-
raan oloisena. Nainen seuraa tätä
samoin rauhallisena ja hiljaa hy-
myillen.

Viimeiset rukoukset, pappi ku-
martuu nostaa lapsen käsivarsil-
leen ja tuo sen takaisin äidille.

Vauva palaa yhtä tyytyväisenä
tuttuun syliin. Ei ole mitään epä-
varmuutta, hellyys ja huolenpito on
itsestään selvää, imeväisen kaikki-
en tarpeiden tyydyttäminen.
Vieraskin huomaa kuinka lapsen
perusturvallisuudelle on laskettu
vankka pohja.

Tämän jälkeen perhe tiivistyy
taas yhdeksi ryhmäksi ystävineen,
vauva siirtyy isän syliin.

Liturgia alkaa. Sen huipentuessa
ehtoolliseen uusi seurakunnan jä-
sen osallistuu ensi kerran pyhiin

lahjoihin äitinsä sylissä. Lopuk-
si hymyilevä perhe lähtee yhdes-
sä kotiin tai ehkä isovanhempien
luo.

Tapahtuma oli kirkottaminen.
Se voi tapahtua joko ennen
kastetta tai sen jälkeen.

Sekä lapsen että äidin puoles-
ta lausutaan rukoukset. Lapsi
aloittaa matkansa kristittynä ja
kristillisen yhteisön jäsenenä.
Kirkottaminen ei tarkoita äidin
puhdistamista mistään epäpy-
hästä, synnytyshän kuuluu ih-
miselämään.

Se mikä jäi pysyvästi mieleen:
pieni nyytti rauhallisena matolla
kuninkaanovien edessä.
Äärimmäisen selkeä vertauskuva
ihmisen ja jumaluuden välisestä
suhteesta, kirkkaudessaan läpi-
tunkeva.

Olla lapsen kaltaisena, hauras,
avuton, silti turvallinen heik-
koudessaan jonkun käsittämättö-
män suuren edessä.

LEENA ORRO

Lapsen kaltaisena

KUUTOSSEURAKUNTIEN
KIERTOKOULU

Seurakunnat jatkavat kiertokoulua. Mukaan tulee myös Iisalmi.

Kevään aikataulu on seuraava:

aika Iisalmi    Jkylä      Kuopio    Mli           Rlampi      Varkaus

20.2.    Iisalmi    Jkylä       Kuopio    Mli 13.2.  Rlampi       Varkaus

17.4.    Jkylä      Kuopio    Mli          Rlampi     Varkaus      Iisalmi

29.5.    Kuopio   Mli         Rlampi     Varkaus    Iisalmi       Jkylä

Perinteinen Vienan hiihto järjeste-
tään 27.3. 2005 18. kerran Suomen
vienankarjalaisten kylien Kuiva-
järven ja Hietajärven sekä
erämaisen Murhisalon luonnon-
suojelualueen maisemissa.

Hiihtoreitti on tänä vuonna ai-
van erityinen: Hiihtäjät pääsevät
yhdessä käymään Vuokkijärven
Kalmosaaressa, joka sijaitsee aivan
Suomen ja Venäjän rajalla.

Pääsiäiseen Kuivajärvellä kuu-
luvat tänä vuonna myös rukous-
hetki tsasounassa kello 16 lanka-
lauantaina, esitelmät hiihdon jäl-
keen sunnuntaina sekä illanvietto
sunnuntai-iltana Domnan pirtillä.

Pääsiäsiyön palvelus toimite-
taan  Suomussalmen Ämmän-
saaressa noin 70 km:n päässä.

Kuivajärvellä on hyvät mahdol-
lisuudet majoittua Domnan Pirtillä
ja Onttoni Miihkalin leiri-

XVIII   VIENAN HIIHTO  : Yh-
teislähtö Domnan Pirtiltä klo 11
Reitit: I Hiihdetään yhdessä väli
Domnan Pirtti - Vuokkijärven
Kalmosaari, jossa paikan esittely.
Rajavyöhykkeeltä palattua on tau-
ko- ja evästelypaikka Hietajärvellä.
(Oma muki mukaan!)

Paluu DomnanPirtille. Reitin pi-
tuus  n. 15 km

II Mahdollisuus jatkaa Murhi-
järven Saunasaareen, missä toinen
taukopaikka ja mehu ja edelleen
Domnan pirtille. Koko reitti n. 20
km.

III Umpihankihiihtoryhmä hiih-
tää omia reittejään ympäristöä tark-
kaillen. Käy Vuokkijärven Kalmo-
saaressa. Reitin pituus noin 20 km.

Osallistumismaksu: Aikuiset 10
€, lapset: alle 12 v. 5 €, alle koulu-
ikäisiltä ei maksua

Runsas iltateepöytä n 10€ aikui-
silta, 5 € lapsilta.

Lisätietoja tapahtumasta: Mat-
ti Vainio 0400-295 794 tai Kauko
Seppänen 0400-312 169 Majoitus,
ruokailu, sauna, illanvietto: Suvi
Tauriainen 040-595 4117 tai Jussi
Väliaho 040-557 1977, Kimppa-kyy-
dit Suomussalmelta: Matti Vainio
0400-295 794 Kuljetus Kajaanin rau-
tatie- ja lentoasemilta: Veikko Heik-
kinen 040-722 5677 Lapsiparkki (tie-
dustelu ja varaukset): Petri
Mäkeläinen 0400-295 359

Lähde Kuivajärvelle hiihtoretkelle

Pääsiäistä voi
viettää myös
ortoksihenkisesti
suksilla

keskuksessa. Hiihdon jälkeen on
mahdollista saunoa ja syödä
Domnan pirtillä. Lastenhoidosta
hiihdon aikana on sovittava. Alla
yhteystietoja.

OHJELMA Lankalauantaina
26.3. Klo 16.00 Kuivajärven Tsa-
sounan esittely ja rukoushetki En-
simmäisenä pääsiäispäivänä  27.3.
2005 klo 15:30  Domnan Pirtillä.

Lönnrotin reitit Kainuussa,  fil.
lis. Helinä Romppanen

Vienalaiskylien maisema-alue
kuvin ja sanoin, suunnitelman laa-
tija Suvi Tauriainen

Klo 18:00 Domnan Pirtillä Illan-
vietto Esitelmä: Toarie Huovisen
arvoitus, fil. tri Heikki Rytkölä

Diaesitys: Valokuvaaja Petri
Karttimon uusia kuvia Kuivajärven
ja Hietajärven kyliltä  Musiik-
kia:Perinteentaitaja Jussi Huovinen
ja mahdollisesti muita esiintyjiä

Eräänä tammikuun iltapäivänä
puhelin soi. Kohtelias ja rau
hallinen naisääni tiedusteli,

voisiko hän osallistua jumalanpal-
velukseen viikonvaihteessa kirkos-
sa?

Hämmästelin kysymystä ja ky-
syin asiaa tarkemmin. Sain kuulla,
että keskustelin sisar Jevgenian
kanssa. Hän oli käymässä Suomes-
sa vanhempiensa luona Siilinjärvel-
lä.

Hän toivoi voivansa tulla Suo-
meen juuri nyt kun täällä on talvi.

Kirkossa oli mukanamme novi-
isin asuun pukeutunut sisar
Jevgenia niin vigiliassa kun
liturgiassakin sinä viikonvaihteena.
Kirkkokahveilla kysyin voinko lait-
taa hänestä pikku jutun lehteemme
ja sain luvan.

Hän on ollut monia kertoja nuo-
rempana Lintulassa ja Valamossa.
Olin hänet tavannutkin Lintulassa
mutta en sitä muistanut. Hän oli sil-
loin siellä talkoolaisena.

Nyt hän elää Guatemalassa pie-
nessä Pyhän Kolminaisuuden
nunnaluostarissa, jossa heitä on
kuusi nunnaa. Pääsiäisen jälkeen
2004 sisar Jevgenia matkusti sinne
ja on nyt hoitamassa 150 lasta, joi-
ta luostariyhteisö kouluttaa ja jois-
ta he huolehtivat.

Heidän piispansa elää Meksi-
kossa ja he kuuluvat Antiokian pat-
riarkaatin alaisuuteen.

Tapaamisemme oli miellyttävä
keskusteluhetki palveluksen jäl-
keen.

Jäin miettimään kuinka Jumala
lähettää meitä suomalaisiakin ym-

Tiedossa olevia kiertokouluaiheita: Isä Elias Iisalmesta luennoi
Karjalan kirkollisen ja hengellisen elämän kehityksestä, Isä Timo
Rautalammilta perheestä muuttuvassa maailmassa ja isä Markku
Mikkelistä katumuksesta ja synnintunnustuksesta.

päri maailmaa huolehtimaan kirkon
tehtävistä ja lähimmäisenrakkauden
töistä.

ISÄ MIKKO

Guatemalan sisar Kuopiossa

“... mutta jos minulla ei olisi rakkautta,
en minä mitään olisi....”
Kaikki haluamme olla jotakin, mutta
jos tärkein puuttuu
“.. .en minä mitään olisi...”

PRISCILLA

Kun on nähnyt syntymisen ja kuo-
lemisen ihmeen,
elämä ei näytä enää entiseltä.

PRISCILLA
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LAPSI- JA  NUORISOTYÖTOIMISTO
TIEDOTTAA!!!

KERHOT:
Perhekerho maanantaisin klo 10-11.30 päiväkerhotilassa.

Siilinjärven junnukerho (5-12-v.) parittoman viikon maanantaina klo 18-19 seurakuntatalolla.

Päiväkerhot pyörivät tuttuun tapaan maanantaisin Juankoskella klo 13-15.30 (luterilaisen srk:n

päiväkerhotila), tiistaisin Siilinjärvellä klo 9-11.30 (seurakuntasali) ja keskiviikkoisin Kuopiossa klo 9-

11.30 ja 13.30-16 (päiväkerhotila) ja torstaisin Kuopiossa klo 9-11.30 (päiväkerhotila). Junnukerho (5-

12-v.) kokoontuu joka tiistai klo 18-19.15 Kuopion päiväkerhotilassa. Ponomarikerho parittoman

viikon keskiviikkoisin klo 17 katedraalissa.

Nuorten iltaan ovat tervetulleita kaikki yli 13-vuotiaat nuoret. Kokoonnumme joka torstai klo 18

alkaen nuorisotilassa Kuopion seurakunnan alakerrassa.

TAPAHTUMAT:
19.3. Lasaruksen lauantain toimintapäivä Kuopion päiväkerhotilassa klo 10-14. Tule koko perheen

voimalla askartelemaan virpovitsoja ja pääsiäiskoristeita. Paikalle voit saapua klo 10-13.30 välillä

milloin sinulle parhaiten sopii.

28.3. Lasten pääsiäinen Kuopiossa. Juhla alkaa liturgialla klo 10, jonka jälkeen kokoonnumme

seurakuntasaliin maistelemaan pääsiäisherkkuja ja laulamaan ja leikkimään yhdessä.

1.-3.4. Leirinohjaajien peruskurssi Puroniemessä.

22.-24.4. Ortodoksisten nuorten liiton Vuosijuhlat Hki/Espoo. Kuopiosta järjestetään yhteiskyyti eli

muista ilmoittautua juhlaan suoraan seurakuntaasi Piritalle niin hän ilmoittaa sinut sitten

Vuosijuhlille.

MUISTUTUS:
II Kristinoppileirille mahtuu vielä!!! Leiri järjestetään 1.-9.7. Pyhäkankaalla. Hinta Kuopion

seurakuntalaisilta 50 € (sis. matkan, majoituksen, ruokailut, opetuksen ja retken). Ilmoittautumiset

Piritalle!!!

LEIRINOHJAUKSESTA KIINNOSTUNEET:
Kuutoset järjestävät ensi kesänä neljä leiriä joille tarvitsemme reippaita ja oma-aloitteisia ohjaajia.

Olethan käynyt kriparin ja näin ollen olet yli 15-vuotias. Toivoisimme myös, että olet käynyt

leirinohjaajakurssin, jos näin ei ole niin ehdit vielä tänä keväänä osallistua sellaiselle, ONL.n järjestää

leirinohjaaja kurssin Puroniemessä 1.-3.4. (kurssille voit ilmoittautua Piritalle). Srk maksaa

osallistumismaksun!!! Jos leirinohjaaja työ kiinnostaa niin laadi vapaamuotoinen hakemus (sis.

Oman nimen, yhteystiedot, kuvaus itsestäsi, miksi juuri sinä olisit hyvä leirinohjaaja ja tietenkin

milloin olet käytettävissä) ja lähetä se Piritalle viim. 31.3. mennessä!!!

Lisätietoja kerhoista ja tapahtumista saat Lapsi- ja nuorisotyötoimistosta p. 017-2882 303 tai Piritta

Jetsulta p. 050-5251 752 tai piritta.jetsu@ort.fi.

Teitä kaikkia kerhoihin ja tapahtumiin odottavat Piritta Jetsu ja Anniina Jauhiainen

Kyllikki Susi
LOISTOKKAAT
LASI-IKONIT

näyttely
15.2.-31.4.2005

Evakkokeskus Iisalmi

Partiolippukunta Kallan Kontiot on
elänyt monenlaisia vaiheita. Sen
toiminta lähti ripeäsi liikkeelle. Sen
ensimmäinen johtaja oli opettaja
Vilho Mäkirinta, joka kirjoittaa al-
kuaikojen toiminnasta näin:

“Vuonna 1953 heräsi meissä jo
silloin vanhoissa parroissa ajatus,
että on saatava ortodoksisen kir-
kon piirissä aikaan partiotoimintaa.
Kuitenkaan asia ei ollut niin yksi-
selitteinen kuin luultiin.

Kaskena kannossa oli se, että
meitä ei aiottu hyväksyä Suomen
Partiopoikajärjestöön siitä syystä,
että olimme ortodokseja. Onneksi
oli Vapaa Partioryhmä, johon
meidätkin, kaikkien muiden eri us-
koa tunnustavien lailla hyvin mie-
lellään hyväksyttäisiin.”

Ja niin vaan kävi, että koitti päi-
vä, jolloin Kallan Kontiot -niminen
lippukunta perustettiin Kuopion
ortodoksiseen seurakuntaan

Siitä kaikki lähti alkuun.”
Kallan Kontioiden 50-vuotista

taivalta juhlistetaan Palmu-
sunnuntain liturgian jälkeen seura-
kuntasalissa. Tervetuloa!

Kallan
Kontiot
juhlivat

IPOKURSSI KUOPIOSSA
Pyhän Johannes Teologin ja
Kar jalan Valistajien kirkossa
22.2 . -15.3.2005.

Ipodiakonit avustavat piispan
toimittamissa jumalanpalveluksis-
sa.

Heillä on palveluksissa usein
varsin näkyvä rooli. Käytännössä
heidän vastuullaan ovat yleensä
piispan jumalanpalveluspuvut ja
muut palveluksessa tarvittavat li-
turgiset esineet.

Kuopiossa toimitetaan piispal-

lisia jumalanpalveluksia varsin
usein ja niihin tarvitaan päteviä
avustajia. Kevään ipodiakonikurssi
järjestetään keskustalon kirkossa
(Karjalankatu 1) tiistaisin
22.2.–15.3.05 klo 16–17:30. Mukaan
toivotaan vähintään 12-vuotiaita
nuorukaisia. Tervetuloa!

Lisätietoja: Ylidiakoni Kimmo
Kallinen, puh. 050 356 0135,
sähköp. kimmo.kallinen@ort.fi
Puhelin: (017) 287 2230 Faksi: (017)
287 2231 Sähköp.:
karjalan.hiippakunta@ort.fi

Minustako ipo?

Ipodiakonit avustavat piispan toimittamissa jumalanpalveluksissa.

IKONIT Pyhiä kuvia 7 tekniikalla

Näyttelyn aiheena ovat valmistustekniikat, joilla ikonin alkukuvaa on
tulkittu. Teosten valmistusaineet ja työvälineet muodostavat näyttelyn
tekniikkaosan. Ikoneita ovat valmistaneet tunnetut ikonimaalarit sekä
ikonikurssien opettajat ja oppilaat. Savonlinnan maakuntamuseo
18.2.-3.4.2005 Tiedustelut: Irmeli Soininen p. 015-5714718

Vähintä - ja suurinta - mitä voi

lähimmäisensä puolesta tehdä

on rukoilla.

PRISCILLA
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Kuopion seurakuntaJumalanpalvelukset
Keskeinen alue

Kuopion Pyhän Nikolaoksen

katedraali: Säännölliset
palvelukset katedraalissa ovat
lauantaisin klo 18 vigilia ja
sunnuntaisin klo 10 liturgia.
23.2 klo 17 slaavinkielinen
paastoliturgia, 2.3 klo 17
paastoliturgia, 9.3 klo 17
katumuskanoni, laulaa
Veljeskuoro, 10.3 klo 18
paastoliturgia, 11.3 klo 18
akatistospalvelus, 12.3 klo 10
slaavinkielinen liturgia, 16.3
klo 17 paastoliturgia 19.3 klo 9
englanninkielinen liturgia 19.3
klo 18 Vigilia ja virpovitsojen
siunaus, 21.3 klo 9
aamupalvelus klo 18
paastoliturgia, 22.3 klo
aamupalvelus, klo 18
paastoliturgia, 23.3 klo 9
aamupalvelus klo 18 yleinen
sairaanvoitelu, 24.3 klo   9
aamupalvelus, klo 18
Ehtoopalvelus ja Pyhän
Basileios Suuren liturgia, 25.3
klo 9 XII kärsimysevan-
keliumia, klo 14 Suuri
ehtoopalvelus ja Johannes
Krysostomoksen liturgia 26.3
klo 9 aamupalvelus (Hautaus-
palvelus) klo 14 ehtoo-
palvelus ja Pyhän Basileios
Suuren liturgia, 26.3 klo 23.30
puoliyöpalvelus ja pääsiäis-
yön liturgia, 27.3 klo 16 suuri
ehtoopalvelus, 28.3 klo 9.30
aamupalvelus ja klo 10 liturgia,
ristisaatto, lasten pääsiäinen
2.4 klo 10 slaavinkielinen
liturgia, 4.4 klo 18 Parastasis
5.4 klo 9 Liturgia, vainajien
pääsiäinen

Läntinen alue Petrun kirk-

ko, Pielavesi: 26.2 klo 18
Vigilia, 27.2 klo 10 Liturgia 4.3
klo 18 Paastoliturgia 9.3 klo 18
Katumuskanoni 12.3 klo 18
Vigilia 13.3 klo 10 Liturgia 19.3
klo 18 Vigilia ja virpovitsojen
siunaus 21.3 klo 9 Aamu-
palvelus ja yleinen sairaan-
voitelu 22.3 klo 18 Paasto-
liturgia 24.3 klo 17 Ehtoo-
palvelus ja Pyhän Basileios
Suuren liturgia 25.3 klo 14
Ehtoopalvelus ja Pyhän
Johannes Krysostomoksen
liturgia 26.3 klo 23.30
Puoliyöpalvelus ja Pääsiäis-
yön liturgia 27.3 klo 16 Suuri
ehtoopalvelus1.4 klo 18 Suuri
ehtoopalvelus 5.4 klo 10
Liturgia, vainajien pääsiäinen.

Siilinjärvi: 5.3 klo 18 Vigilia
6.3 klo 10 Slaavinkielinen
liturgia 10.3 klo 18 Paasto-
liturgia 19.3 klo 18 Vigilia ja
virpovitsojen siunaus 21.3 klo
18 Paastoliturgia 23.3 klo 9
Aamupalvelus ja yleinen
sairaanvoitelu 25.3 klo   9 XII
kärsimysevankeliumia 26.3 klo
23.30 Puoliyöpalvelus ja
pääsiäisyön liturgia 28.3 klo 10
Liturgia ja ristisaatto, lasten
pääsiäinen , Siilinjärven
palvelukset jatkuvat vii-
dennellä palstalla...

jatkoa Siilinjärvi...: 31.3 klo 18
Suuri ehtoopalvelus 2.4 klo 18
Vigilia 3.4 klo 10 Liturgia

Arsenin kirkko Keitele: 19.2
klo 18 Vigilia 20.2 klo 10
Liturgia 23.2 klo 18 Paasto-
liturgia 1.3 klo 18 Ehtoo-
palvelus ja tiistaiseura 11.3 klo
18 Akatistospalvelus 20.3 klo
10 Liturgia 22.3 klo 9
Aamupalvelus ja yleinen
sairaanvoitelu 26.3 klo 10
Aamupalvelus (Hautaus-
palvelus) 29.3 klo 18 Suuri
ehtoopalvelus ja tiistaiseura
4.4 klo 18 Parastasispalvelus

Haatalan tsasouna: 1.3 klo 10
Paastohetket ja tiistaiseura 2.3
klo 18 Paastoliturgia 15.3 klo
10 Paastohetket, hetkipalvelus
ja tiistaiseura 16.3 klo 18
Paastoliturgia ja virpovitsojen
siunaus 24.3 klo 9
Aamupalvelus 29.3 klo   9
Liturgia ja tiistaiseura

Käärmelahden tsasouna: 25.2
klo 18 Paastoliturgia 18.3 klo
18 Paastoliturgia ja
virpovitsojen siunaus 23.3 klo
18 Paastoliturgia 28.3 klo 18
Suuri ehtoopalvelus

Muualla tiistaiseurojen

yhteydessä toimitettavia

jumalanpalveluksia:

22.2 klo 13 Paastohetki
Siilinjärvi srk-Sali 22.2 klo 18
Ehtoopalvelus Pielavesi,
paikka ilmoitetaan myöhemmin
8.3 klo 13 Paastohetki
Siilinjärvi srk-sali 8.3 klo 18
Ehtoopalvelus Pielavesi,
paikka ilmoitetaan myöhemmin
30.3 klo 18 Suuri ehtoopalvelus
Maaninka Tapani ja Maria
Hietamäki

Läntisen alueen kirkko-

kuorojen harjoituksia:

24.2 klo 19 Maaninka
Kunnantalo 3.3 klo 19
Siilinjärvi srk-Sali 17.3 klo 18
Pielavesi Ristintupa  7.4 klo 18
Pielavesi Ristintupa
Itäinen alue, Juankosken

kirkko : 5.3 klo 17 Vigilia 6.3
klo 10 Liturgia 10.3 klo 17
Paastoliturgia 21.3 klo 17
Paastoliturgia 24.3 klo 17
Liturgia 26.3 klo 23.30
Puoliyöpalvelus ja Pääsiäis-
yön liturgia
Nilsiän kirkko: 25.2 klo 17
Paastoliturgia 27.2 klo 9
Liturgia 9.3 klo 17 Katumus-
kanoni 12.3 klo 17 Vigilia 13.3
klo 10 Liturgia 16.3 klo 17
Paastoliturgia 22.3 klo 17
Paastoliturgia 24.3 klo 10
Aamupalvelus

Parastasispalvelus 5.4 klo 10
Liturgia, vainajien pääsiäinen

Muuruveden tsasouna

20.2 klo 10 Hetkipalvelus
23.2 klo 17 Paastoliturgia
4.3 klo 17 Paastoliturgia
11.3 klo 17 Akatistospalvelus
19.3 klo 17 Vigilia ja virpovitsojen
siunaus 20.3 klo 10 Liturgia
26.3 klo 10 Hautauspalvelus
2.4 klo 17 Vigili
 3.4 klo 10 Liturgia

Luikonlahden tsasouna

18.2 klo 17 Paastoliturgia
2.3 klo 17 Paastoliturgia
25.3 klo 17 Suuri ehtoopalvelus ja
Johannes Krysostomoksen
liturgia 28.3 klo 10 Liturgia

Tuusniemen kirkko 26.2 klo 17
Vigilia 27.2 klo 10 Liturgia 18.3 klo
17 Paastoliturgia 23.3 klo 17
Aamupalvelus ja yleinen
sairaanvoitelu 25.3 klo 10 XII
Kärsimysevankeliumia 4.4 klo 17

JUMALANPALVELUSTEN
JATKOA

Seurakuntamme on jaettu Pielave-
den ortodoksisen seurakunnan liit-
tymisen myötä kolmeen toiminta-
alueeseen: keskiseen, itäiseen ja
läntiseen.

Alueiden henkilöstön yhteys-
tiedot löydät internetistä tai kirkko-
kalenterista.

Kaikki niin henkilöstön kuin
tilojenkin varaukset tulee tehdä
Kuopion viraston kautta.
Alueellamme on käytössä tiloja
seuraavasti: Kuopion srk-sali ja
alasali, Siilinjärven srk-sali, sekä
Ristintupa Pielavedellä.

Aamupäivät on varattu asiakas-
palvelua ja kävijöitä varten, iltapäi-
visin hoidamme muita kanslian töi-
tä.

Kuopiossa teemme oman seu-
rakuntamme lisäksi Lieksan, Mik-
kelin ja Rautalammin ortodoksisten
seurakuntien virkatodistukset.

Muistutamme vielä, että seura-
kuntamme ajankohtaiset uutiset,
tapahtumat ja jumalanpalveluslistat
löytyvät.

Solean lisäksi myös nettisivuilta
osoitteesta www.ort.fi, klikkaa kirk-
ko palvelee, seurakunnat, Kuopio.

Savon Sanomien seurakunta-
uutisissa torstaisin ilmoitamme
erityispalvelukset, sekä palvelus-
listaan tulleet muutokset.

SEURAKUNNASSA ON
NYT KOLME ALUETTA

KIRKKOKAHVIT

KUOPIOSSA
20.2.2005 Lähetystoimikunta
27.2.2005 Veljeskuoro
6.3.2005 Puijonsarven tiistaiseura
13.3.2005 Ortodoksia-kerho
20.3.2005 Partio, Palmusunnuntai
ja Kallan Kontioiden 50-vuotis-
juhlat
28.3.2005 Lapsi- ja nuorisotyö-
toimikunta, II pääsiäispäivä

3.4.2005 Diakoniatoimikunta

Kuopion
päiväpiirin
maaliskuun

kokoontumiset:
klo 13.00 Kuopion
seurakuntatalon  alasalissa

03.03, 17.03, 31.03

Jumalanpalvelukset
Pyhän Johannes Teologin
ja Karjalan valistajien kirkossa
os. Karjalankatu 1
Maanantaiaamuisin klo 8:45
kirkollishallituksen työviikon alku-
rukoushetki
Saturday February 19  9 a.m.
Liturgy in English, ke 23.2. klo 7
aamupalvelus, ke  2.3. klo 7 aamu-
palvelus, pe 4.3. klo 15 mahdolli-
suus katumuksen sakramenttiin, klo
18 ennenpyhittetyjen lahjain litur-
gia, ke 9.3. klo 7 aamupalvelus, ke
16.3. klo 7 aamupalvelus, Saturday
March 19  9 a.m. liturgy in English,
ke 30.3. klo 7 liturgia, 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 liturgia, Kan-
sallinen veteraanipäivä, ke 11.5. klo
7 liturgia, ke 18.5. klo 7 liturgia,
Saturday May 21 9 a.m. liturgy in
English, ke 25.5. klo 7 liturgia

Perinteiset
Pääsiäismyyjäiset

Kuopion ortodoksisen
srk:n

seurakuntasalissa.
(Snellmaninkatu 8)

lauantaina
19.3.2005

klo 11 alkaen

Myytävänä
perinteisiä

pääsiäisleivonnaisia:
pashaa, kulitsaa,

rahkapiirakoita, kakkuja
ym. ym.

sekä  Virpovitsoja

Järjestää:
Lähetystoimikunta

Tiistaiseura
Konevitsan Ystävät
ym. toimintapiirit

Pääsiäismyyjäiset
Siilinjärven ortodoksisessa

seurakuntasalissa

(os. Harjamäentie)

Lauantaina 19.3.2005
klo 10 alkaen

Myytävänä piirakoita
ja pääsiäisleivonnaisia

Järjestää:
Siilinjärven Tiistaiseura

Pihtisalmen tsasounan sisäre-
monttityöt alkavat helmikuun aika-
na. Esimerkiksi ikonostaasi uusi-
taan niin, että entiset ikonit jäävät.
Tilatuista  uusista ikoneista voit
kustantaa haluamasi ikonin tai use-
amman.
Pyhäkön tekstiilejä lisätään ja uu-
sitaan seurakunnan käsityötai-
toisten naisten voimin. Keväällä on
lisäksi tarkoitus jatkaa tsasounan
pihatöitä. Remontin on määrä val-
mistua temppelin vuosi-
juhlapäiväksi marraskuun alussa.
Silloin vietetään tsasounan  kirkok-
si vihkimisen juhlaa. Tule mukaan
tukemaan rakennus-projektiamme.
Yhteyttä voit ottaa Heikki Ruto-
seen   puh. 0400 984806 tai voit an-
taa  lahjoituksen  pankin kautta  ti-
lille Maaningan Op 525407-224654.

Pihtisalmen tsasouna

K
evättä kohti menem
me. Paastokin on jo
hyvässä alussa meil
lä.

Tässä laitan joitakin tietoja ly-
hyesti teille.

Katedraalin keräys tuotti valta-
kunnallisesti 7 500 euroa ja koko
keräys kaikkiaan 29 400 euroa. Ha-
luan kiittää teitä kaikki, jotka olitte
mukana antamassa panoksenne
katedraalin kaunistamiseksi.

Työ jatkuu kun nyt olemme saa-
neet laajemmat ympyrät ja uudet
pyhäköt toimintaamme varten.
Maaningan Pihtisalmen Karjalan
valistajien pyhäkön remontti on al-
kanut helmikuun puolivälin aikoi-
hin.

Nyt meidän pitäisi keskit
tyä sen kaunistamiseen
ja kunnostamiseen. Val-

takunnallinen keräys on menossa

tämänkin temppelin hyväksi.
Meidän on nyt panostettava sii-

hen, että saisimme senkin remon-
tin onnistumaan hyvin ja voimme
olla tyytyväisiä sitten kun työ on
valmis.

Kevään aikana meillä on
uusia valintoja
seurakuntamme työn-

tekijöiksi.
Kolmannen papin ja kolmannen

kanttorin paikat ovat haettavina.
Vaalit ovat edessä loppukeväällä.
Kesän alusta toivoisin, että meillä
olisi uusi työpari töissä keskittyen
läntisen alueen hoitamiseen. Kant-
torin viran palkkausta varten saim-
me kirkkokunnalta avustuksen,
joka auttaa saamaan tämän paikan
täytetyksi ja hoidetuksi.

Pian lumet alkavat sulaa ja
aurinko lämmittää. Valoi
saa paaston taivalta teille

kaikille.
ISÄ MIKKO

Työt jatkuvat
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Mikkelin seurakunta

J u m a l a n p a l v e l u k s e t
Jumalanpalveluskalenteriin tu-
levista muutoksista tiedote-
taan paikallislehtien seura-
kuntapalstoilla.

Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4
Helmikuu La 26.2. klo 18 Vigilia.
Su 27.2. klo 10 Liturgia.
Maaliskuu La 5.3. klo 10 Litur-
gia, vainajien muistelupäivä. La
12.3. klo 10 Akatistos. Ke 16.3.
klo 18 Paastoliturgia. La 19.3.
klo 18 Vigilia. Su 20.3. klo 10
Liturgia. Ma 21.3. klo 9 Aamu-
palvelus. Ti 22.3. klo 9 Aamu-
palvelus. Ke 23.3. klo 18
Paastoliturgia. To 24.3. klo 9
Ehtoopalvelus ja liturgia. To
24.3. klo 9 Aamupalvelus, klo
18 Ehtoopalvelus ja liturgia. Pe
25.3.klo 9 Aamupalvelus ja kak-
sitoista evankeliumijaksoa
Kristuksen kärsimyksistä, klo
14 Ehtoopalvelus ja liturgia. La
26.2. klo 23.30 Puoliyöpalvelus,
aamupalvelus ja liturgia. Su
27.3. klo 15 Ehtoopalvelus
(radiointi Yle Radio 1).
Huhtikuu La 2. 4.  klo 18 Vigilia.
La 9.4. klo 18 Vigilia. La 16.4.
klo 18 Vigilia. Su 17.4. klo 10
Liturgia.

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 18
Ti 22.2. klo 18 Ehtoopalvelus.
Ke 23.2. klo 18 Paastoliturgia.
Ti 1.3. klo 18 Ehtoopalvelus. La
5.3. klo 18 Vigilia. Su 6.3. klo 10
Liturgia. Ti 8.3. klo 18
Ehtoopalvelus. Ti 15.3. klo 18
Ehtoopalvelus. Ma 21.3. klo 18
Paastoliturgia. Ke 23.3. klo 9
Aamupalvelus. La 26.3. klo 9
Ehtoopalvelus ja liturgia. Ti
29.3. klo 18 Ehtoopalvelus. Ke
30.3. klo 10 Liturgia. Ti 5.4. klo
18 Ehtoopalvelus.

Joutsa Ev.lut. srk-talo Ke 2.3.
klo 18 Paastoliturgia.

Juva Juvan ev.lut. srk-talon
takkahuone La 19.2. klo 10 Li-
turgia, vainajien muistelupäivä.
Su 13.3. klo 10 Liturgia. Su 3.4.
klo 10 Liturgia.

Kangasniemi Kangasniemen
ev.lut. srk-talon kappeli Ti
22.3. klo 18 Paastoliturgia. Su
22.5. klo 10 Liturgia.

Mäntyharju Ev.lut. srk-talon
uusi puoli  Ke 9.3. klo 18
Paastoliturgia. Ma 28.3. klo 10
Liturgia. Su 8.5. klo 10 Liturgia.

Sysmä Sysmän Osuuspankin
kerhohuone Su 20.2. klo 10 Li-
turgia. Su 10.4. klo 10 Liturgia.

Katuväen Ystävän ilta
Mikkelissä su 20.3. klo 17
Lähemäen seurakuntatalolla
Ohjelmassa: Ateria, puhetta,
musiikkia, arvontaa
Järjestäjät: Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta,
maaseurakunta, ort. srk,
helluntaiseurakunta sekä
Mikkelin toimintakeskus,
Raittiusyhdistys Uusi yritys
Kinnarin hoitokoti,
kaupungin ehkäisevä
päihdetyö
Tervetuloa!

 
Töitä nuorille

Seurakunta tarjoaa kesätyötä
nuorille.  Työhön kuuluu Mik-
kelin ortodoksisen seurakun-
nan pääkirkon valvonta ja esit-
tely matkailijoille sekä ortodok-
sisella hautausmaalla olevan
tsasounan valvonta ja
hautausmaastahuolehtiminen.

Työpäivät ovat sunnuntais-
ta torstaihin ja päivittäinen työ-
aika on klo 11-15 kirkossa ja klo
15.15 - 18 hautausmaalla.  Kesä-
aika on jaksotettu kahden vii-
kon työjaksoihin, jotta
useammilla olisi mahdollisuus
päästä töihin.

Riippuen työnhakijoiden
määrästä, voidaan jaksoja yh-
distää tai henkilö voidaan pal-
kata joko vain kirkkoon tai vain
hautausmaalle.
 
Työjaksot ovat seuraavat:
1) 5.-16.6. 2) 19.-30.6.
3) 3.-14.7. 4) 7.-28.7.
5) 31.7.-11.8. 6) 14.8.- 25.8.
 
Palkkaus on 6,50 euroa/tunti. 
Lisäksi korvaus maksetaan
sunnuntaityöstä . Työntekijän
tulee olla 15 vuotta täyttänyt. 
Postita hakemuksesi kirkkoher-
ralle ja kerro, miksi juuri sinä
arvelet pystyväsi esittelemään
pyhäkköämme matkailijoille tai
huolehtimaan hautausmaasta.

Kerro myös, mikä jakso si-
nulle käy parhaiten ja mitä mui-
ta vaihtoehtoja on. Ilmoita li-
säksi, haetko töihin kirkkoon,
hautausmaalle vai molempiin.
Lähetä hakemuksesi 11.3. men-
nessä seurakunnan viraston
osoitteeseen: Mikkelin orto-
doksinen seurakunta, Paavalin-
katu 4, 50130 Mikkeli.

A
loitimme suuren paas
ton pyhän Andreas
Kreetalaisen opastuk
sella. Suuri katu-

muskanoni kehottaa meitä tutki-
maan itseämme, tunnustamaan vää-
rät valintamme ja etääntymisemme
Jumalasta.

Maanantaina luetussa kanonin
osassa pyhä Andreas herätteli
omaatuntoamme sanomalla: 

“Oi Vapahtaja, Aadam ajettiin
pois Eedenistä syystä, kun hän ei
noudattanut ainoata käskyäsi; mitä
onkaan kärsittävä minun, joka alati
hylkään elävöittävät sanasi.” 

Kanonitekstien vertaukset
ovat pelkistetyn yti-

mekkäitä ja niiden kielen kauneus
on puhutteleva: 

“Sielu, loppu lähenee, se lähe-
nee, mutta sinä et huolehdi etkä
valmistaudu; aika vähenee, havah-
du hereille, Tuomari on lähellä, ai-
van oven edessä; kuin uni, kuin
kukka häviää elämän aika, miksi
me turhaan touhuamme!” Tou-
huaminen on varsin kuvaava termi
meidän elämäntavallemme.

Me touhuamme työyhteisöissä,
kotona, tiedotusvälineissä, järjes-
töissä ja liike-elämässä. Kirkossa ja

Oppaana pyhä Andreas
seurakunnissakin me touhuamme.

Paastokin voi olla oman itsen
ympärille keskittyvää touhuamista.

Suuren paaston aika pysäyttää
meidän touhumme ja johdattaa mei-
dät kysymään, mitä evankeliumi on
saanut meissä aikaan?

Mitä tarkoittaa se, että olemme
Kristuksen seuraajia?  Näkyykö elä-
mässämme se, että olemme vastaan-
ottanut ilosanoman Kristuksen
ylösnousemuksesta?

Todistaahan apostoli
Paavalikin, että jos Kris
tus ei ole noussut ylös,

niin uskomme on pohjaa vailla (1.
Kor. 15:17). Turhaa on silloin
touhuamisemme.

Pyhä Andreas kuvaa selkeästi
elämämme ainutkertaisuuden ja
peruuttamattomuuden - sen, kuin-
ka aika kuluu nopeasti ja kuinka
olemme niin hitaita parannukseen
ja katumukseen. 

Pyhä Andreas itse ei kuitenkaan
ryhdy tuomariksi tai syyttäjäksi,
vaan opastaa  meille  paluutien ta-
kaisin Jumalan yhteyteen, kun hän
sanoo: 

“Oi sieluni, tikapuut, jotka mui-
noin näki suuri patriarkka, ovat toi-
meliaisuudessa kasvamisen ja hen-

gellisen kohoamisen esikuva; jos
siis haluat elää elämäsi työtä teh-
den, tietoa etsien ja mietiskellen,
sinun on uudistuttava.”

Paasto kutsuu ihmistä juuri
uudistumaan. Arki elämäm-

me keskelle kuuluu Pyhän Andre-
aksen huudahdus:

“Sieluni, sieluni, nouse, oi miksi
nukut!” Katumuskanoni kysyy, mi-
tä on se elämä, jota elät.

Mistä se saa sisältönsä ja
voimansa, mikä ajaa
sitä eteenpäin, mikä on

elämäsi päämäärä?  Omana aika-
naan 700-luvulla Pyhä Andreas
tunsi ihmismielen viehtymyksen
touhuamiseen. Siksi hän ohjaa mei-
tä kirkon perinteistä pedagogiikkaa
käyttäen - hän kehottaa meitä seu-
raamaan esikuvia:

“Sielu, tuon sinulle uudesta Raa-
matusta esikuvia, jotka johdattavat
sinut katumukseen. Seuraa innolla
vanhurskaita, mutta karta syntisiä; 
saavuta rukouksin ja paastoin,
puhtaudella ja vakavuudella Kris-
tuksen laupeus.”    

ISÄ MARKKU TOIVANEN

Pyhä pyyhe on
osa arjen historiaa

Mikkelissä on tilaisuus tutustua Pia Suorsan käspaikkoihin sunnuntaina 20.3. liturgian jäl-
keen.

Nykyisin käspaikka on monelle
tuttu kirkon ja seurakuntasalin iko-
nien päälle laskostettu, kauniisti kir-
jottu liina. Puhtaana ja pyhäisenä
se reunustaa ikonia myös koti-
alttarin yläpuolella.

- Käspaikan tehtävä on vuosi-
kymmenien saatossa ollut paljon
arkisempi: käsipyyhe pesukomuu-
tin yläpuolella, suojus nojatuolien
käsinojilla, näppipyyhe pitkän pöy-
dän ympärillä istuvien polvilla
ruokailun aikana

 Se kertoo meille pitkästä arjen
historiasta eritoten karjalaisessa ja
ortodoksisessa kulttuurissa.
Näin kertoi Pia Suorsa esitellessään
käspaikkoja Pieksämäen kirkossa
parillekymmenelle kiinnostuneelle
kuulijalle ennen joulua.

Monesti käspaikkaan on kirjot-
tu perheen murheelliset ja iloiset
tapahtumat. Kuvioihin ovat siirty-
neet monen naisen salatut kyyne-
leet ja rukoukset tai kiitokset. Onpa
joku kirjoitustaidoton vaimo

kirjonut käspaikkaan koko perheen
historian.

- Kun tiedän kenelle teen
käspaikkaa, voin ommellessani aja-
tella tätä ihmistä sekä hänen elä-
määnsä ja kirjoa joitakin mielikuvia,
kuten kukkia tai kyyneleitä,
käspaikkaan sekä samalla muistaa
häntä rukouksissa, kertoo Pia.

Kuulijalle tuli mieleen, että
käspaikan kirjonta on oikeastaan
myös rukoustyötä, kuten ikonin
maalaus.

- Kyllä niinkin voi sanoa, toteaa
Pia Suorsa. Käspaikan kirjojalla tu-
lee olla työskennellessään tyyni
mieli ja runsaasti kärsivällisyyttä.
Tuskastuneena tai hermostuneena
työstä ei tule mitään.

Pia Suorsa tietää, mistä puhuu.
Hän on kirjonut reilusti yli viisikym-
mentä ellei lähemmäs sata
käspaikkaa.

- Kaikki alkoi siitä, että halusin
tehdä jotain käsilläni todistaakseni
itselleni, etten ole niin tumpelo kuin

olin luullut. Ensin kirjoin feresin
alushameen ja siitä siirryin
käspaikkojen tekoon.

- Lintulasta sain äiti Marinalta ja
sisaristolta paljon tukea. Ollessani
Valamon talvikurssilla  oivalsin,
että käden taidoillaan voi palvella
kirkkoa ja seurakuntaa siinä kuin
muillakin armolahjoilla.

Pian Pia jo kirjoikin Lintulaan
paaston ajan käspaikat ja
analogiliinat.

Tilaisuudesta poistuessa oli -
ainakin allekirjoittaneella -
kosketettu olo; kuin olisi kuullut
ikiaikaista äitien hyräilyä ja saanut
mukaansa siunauksen.

Myös Mikkelissä on tilaisuus
tutustua Pian käspaikkoihin su
20.3., palmusunnuntain liturgian ja
kirkkokahvien jälkeen.

ANNIKKI LIMATIUS-T.

Vuodet vierii,
juhlat kierii...!
Vuoden alkupäivät merkitsivät
kolmelle seurakuntaaktiivil-
lemme juhlan aikaa.  Ensin juhli
Kristuksen kasteen juhlan yh-
teydessä merkkivuottaan Siiri
Keinänen, joka on kirkon isän-
nöitsijä Pieksämäellä.  Pari päi-
vää myöhemmin täyttyivät
pyöreät vuodet seurakunnan-
valtuuston varapuheenjohtajan
Raimo Jenun elämässä.  Ja taas
pari päivää myöhemmin juhli
merkkivuosiaan lukijamme ja
laulajamme Malcolm Hicks.
Monia armorikkaita vuosia!

Raimo Jenu

Malcolm Hicks

Siiri Keinänen
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Rautalammin seurakunta

JUMALANPALVELUKSIA
RAUTALAMPI: La 19.2. klo 17.00
ehtoopalvelus. Su 20.2. klo 10.00
liturgia ja kirkon kiertokoulu, isä
Timo. Pe 25.2.klo 18.00
pastoliturgia. La 26.2.klo 18.00
vigilia.Pe 18.3.klo 18.00 paasto-
liturgia. La 19.3.klo 18.00 vigilia ja
virpovitsojen siunaus. Ke 23.3. klo
13.00 yleinen sairaanvoitelu. To
24.3. klo 9.00 aamupalvelus ja klo
18.00 ehtoopalvelus ja liturgia, Eh-
toollisen asettaminen. Pe 25.3. klo
9.00 aamupalvelus, XII kärsimys-
evankeliumia. La 26.3.klo 23.30
puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja
liturgia, HERRAN PÄÄSIÄINEN.
La 9.4. klo 18.00 vigilia.La 16.4. klo
18.00 vigilia. Su 17.4.klo 10.00 li-
turgia ja kirkon kiertokoulu, isä
Martti.

SUONENJOKI: 18.3.klo 9.30
virpovitsojen siunaus! Su 20.3.klo
10.00 liturgia. Ke 23.3.klo 9.00
aamupalvelus ja klo 18.00
paastoliturgia.Pe 25.3. klo 18.00
aamupalvelus, hautauspalvelus.
Ma 28.3.klo 10.00 liturgia.

SYVÄNNIEMI: Ke 16.2.klo 18.00
paastoliturgia. Ke 2.3.klo 18.00
paastoliturgia. La 19.3.klo 10.00 li-
turgia, Lasaruksen la. Pe 25.3. klo
13.00 ehtoopalvelus ja liturgia.

VESANTO: Ke 23.2.klo 18.00
paastoliturgia. Ma 21.3. klo 18.00
paastoliturgia. Ti 5.4. klo 10.00 li-
turgia, Tuomaan tiistai.

KONNEVESI: Pe 18.2.klo 18.00
paastoliturgia, ev.lut.srk.salissa!
Su 10.4.klo 10.00 liturgia.

TERVO: Su 27.2. klo 10.00
liturgia.Ke 16.3. klo 18.00
paastoliturgia.La 26.3. klo 9.00
ehtoopalvelus ja liturgia.

HANKASALMI: Aseman srk.koti.
Ti 22.3. klo 18.00 paastoliturgia.

MUUTA MUISTETTAVAA !
Suonenjoen Tiistaiseura: Vuosi-
kokous ti 22.2.klo 13.00 tsasounan
alasalissa.
Rautalammin Tiistaiseura: Vuo-
sikokous ti 1.3. klo 12.00 alkavan
lounaan jälkeen srk.salissa.
Tervon Tiistaiseura: Vuosikoko-
us su 27.2.klo 10.00 alkavan litur-
gian jälkeen Tervon tsasounassa.
Vesannon Tiistaiseura: Ke 23.2.
klo 18.00 alkavan paastoliturgian
jälkeen Vesannon tsasounalla.
Karttulan Kerahmo: Ti 22.2. klo
18.30 Syvänniemen tsasounalla.

Rautalammin Lastenkerho: La
19.3. klo 17.00 virpovitsatalkoot
nuorisotilassa ja kerhot 9.4., 23.4.ja
14.5. Kerho alkaa klo 10.00 ellei
muuta ole ilmoitettu !

Nikolaos-kuoro: Harjoitukset
Syvänniemen tsasounalla klo
18.00 : to 17.2, to 3.3 myös kuoron
vuosikokous, to 17.3, ke 6.4, ke
13.4. Lisäharjoituspäivistä sovim-
me kuorossa. Tervetuloa!

VUOSILOMIA: Isä Timo ja kant-
tori Oili ovat vuosilomalla 4.-
14.3.2005. Jyväskylän papisto
lomittaa.

PÄÄSIÄISYÖN AGAPE
Diakoniatyötoimikunta järjes-
tää perinteisen pääsiäisyön-
aterian seurakuntasalissa ju-
malanpalvelusten jälkeen.
Tarjolla mm. paistia, salattia,
pashaa ja kulitsaa. Vapaaehtoi-
nen maksu diakoniatyön hy-
väksi! Tervetuloa !

M
eillä papeilla on
luontainen tarve
leikkiä kielikuvilla.
Niitä on mukavaa
käyttää ja joissain

harvoissa tapauksissa ne voivat
tuoda sanottavaamme
lähemmäksi ihmisten arkea.

Näin paaston alussa me olemme
aina puhuneet paastosta matkana.
Se on hyvä kielikuva valmistautu-
misesta, vaivannäöstä, halusta ko-
kea jotain uutta ja ennen kaikkea
perillepääsyn ihanuudesta.

Kaikki rimmaa oikein hyvin.
Matkakohde pääsiäinen on aina
valoa täynnä, ymmärtäväinen ja
anteeksiantava ja mitäpä muuta sitä
tarvitseekaan.

Kun vielä luvataan, että
pöytä on ruokia täynnä,
niin ei muuta kuin mat-

kaan. Matka pääsiäiseen ei ole
seuramatka, ei liioin seikkailumatka,
mutta ryhmämatkalta se kyllä vai-
kuttaa.

Suuren paaston alussa me
hankkiudumme matkalle yhdessä.
Ketään ei laiteta matkalle yksin eikä
valmistautumattomana. Me saam-
me turvaa toinen toisiltamme ja us-

kallamme ehkä eksyttyämmekin
palata taas toisten joukkoon.

Kukaan ei syytä aiheutuneesta
vaivasta ja ”matkajohtajamme” jak-
saa olla aina vaan ystävällinen ja
todeta, että juuri sinua olemme täs-
sä odotelleet.

Tämän paaston aikana toivoisin
näkeväni mahdollisimman monia
seurakuntalaisiani. Olemme varan-
neet suuren joukon jumalanpalve-
luksia, joihin toivotamme sinut ter-
vetulleeksi. Matkaa on yksin ikävä
tehdä.

Olen kai tulossa
turhamaiseksi, mutta
olen alkanut taas

haikailla ja kaivata ihmisiä enem-
män kirkkoon ja jumalanpalveluk-
siin. Meissä kaikissa elää tarve olla
hyödyksi ja hyväksyttyjä.

Tämän lisäksi olisi mukavaa
myös tuntea onnistumisen ja jaka-
misen hetkiä.

Inhimillinen puoli minussa kai-
paa teitä jakamaan myös
pyhittymisen ja ilon kokemuksia
yhteisessä jumalanpalveluksessa.
Paaston haasteeksi annan teille
kaikille pyrkimyksen käydä ainakin
kerran jumalanpalveluksessa nyt

elettävän paaston aikana.
Muitakin haasteita voisi esittää.

En saa paastota itsekkäistä syistä,
vaan minä opettelen ajattelemaan
toisia ja tekemään jotain toisen hy-
väksi.

En paastoa säästääkseni rahaa
itseäni tai tulevia suuria hankinto-
ja varten. Paaston säästö tulee koh-
distaa niille, jotka rahaa kipeimmin
kaipaavat.

En myöskään paastoa sen
vuoksi, että laihtuisin,
näyttäisin paremmalta tai

elämässä menestyneeltä.
Ruuassa paastoan sen vuoksi,

että ymmärrän paremmin ruuan elä-
mää ylläpitävänä voimana – en mie-
lihyvän tai herkuttelun lähteenä.
Paljon on tehtävää.

Tuleva ajanjakso on sitä varten,
että me kaikki oppisimme näkemään
elämän aineettomat ja tärkeät asiat.
Ei aina ostamista, lisää haluamista
vaan aitoa luopumista toisen hy-
väksi.

Paaston peilissä oman kuvan
sijaan näkyvät lähimmäisen kasvot!

ISÄ TIMO

Kielikuvia

Huippu-
urheilu
ja Kuopion
Kseniat
Joulukuinen Kuopion
Kseniapiirin kokoontuminen
tuli harvojen tietoon.

Monien yhteensattumien ja
kömmähdysten vuoksi, vain
kourallinen ihmisiä pääsi kuu-
lemaan pastori Leena Huovisen
esitystä.

Leena Huovinen on sekä
Helsingin Yliopiston että huip-
pu-urheilijoiden sielunhoitaja.
Koska kaitsettavien määrä on
suuri, työn rajaus on ensiarvoi-
sen tärkeää. Urheilupuolella
Huovinen oli ensimmäistä ker-
taa Suomen olympiajoukkueen
tukena Ateenan kisoissa viime
kesänä.

Hänen työsarkaansa ovat
nuoret ihmiset, joilla on tähtäin
korkealla. Suorituspaineet ovat
kovat. Yliopistomaailmassa pä-
tee samat lainalaisuudet kuin
huippu-urheilussakin.

Ihmiset kamppailevat sa-
moista määrärahoista, menes-
tymisestä ja harvoista viroista.
Yliopistossa taistelu on
peiteltyä, vaikka kilpailu on ar-
motonta.

Huovinen pitää hurskas-
teluna puheita siitä, ettei kilpa-
urheilua tulisi sallia. Kilpailu
sinänsä ei ole pahasta.

Huippu-urheilussa tavoite
on selvä. Tieteessä ovat muka-
na samat säännöt, ja sama
vinoutuneisuus kuin urheilus-
sakin. Yhteiskunnan tila näkyy
molemmissa ja joskus päämää-
rään pyritään keinoja kaihta-
matta.

Itsekin urheilu-uran uima-
rina tehnyt Huovinen sanoo,
ettei urheilijan eikä yliopisto-
opiskelijan tarvitse papin edes-
sä miettiä vaatimuksiaan. Kes-
ken kisan tai opiskelupaineen,
papin luota voi löytää lepohet-
ken.

Huovinen liikkuu siellä mis-
sä ihmiset ovat. Hän ei ole
kirjoituspöytäpappi, joka istus-
kelee vain vastaanottoaikana
ihmisiä odottelemassa.

Hän kuvaili etenkin nyky-
naisia sekä yliopisto-
maailmassa että urheiluareen-
alla itsevarmoiksi ja luot-
tavaisiksi. Hän toivoi nuorille
hiukan nöyryyttä lisää. Se on
kadoksissa.

Valamossa
ja Lintulassa

Tammikuun luentopaikaksi
oli valittu Valamon luostari.
Bussillinen piiriläisiä suuntasi
matkansa luostarin liturgiaan.

Isä Johanneksen sairastumi-
sen vuoksi varsinainen luento
jäi pitämättä. Igumeni Sergei
otti piiriläiset vastaan luostarin
edustustiloissa ja kertoi omas-
ta luostaritaipaleestaan sekä
luostarin historiasta.

Saimme viettää mukavan
kahvihetken vanhassa pää-
rakennuksessa. Se oli monille
uusi ja avartava kokemus.

Kotimatkalla piipahdimme
vielä Lintulan sisariston luona.
Nunna Kristoduli esitteli kirk-
koa ja matkalaiset saivat tilai-
suuden tehdä ostoksia luosta-
rin matkamuistomyymälässä.
Sovimme, että tammikuun
luostariretkestä tehdään perin-
ne.

SIRPA OKULOV

Vale, emävale

ja tilasto
Rautalammin viime vuoden tilasto
oli pitkästä aikaa ilahduttavaa luet-
tavaa. Viime vuosi toi
seurakuntamme 12 jäsentä lisää ja
vuodenvaihteessa meitä oli 1047.
Miinuspuolella ovat 25 kuollutta, 1

Rautalammin tiistaiseura
kokoontuu joka toinen viikko
Rautalammin seurakuntasalilla
kello 13.

Nikolaos-kuoroa
Sovintosunnuntain
ehtoopalveluksessa
Rautalammilla. Lisää miehiä
kuorotoimintaan kaivataan!
Kuoroa johtaa kanttori Oili
Mäkirinta.

kirkosta eronnut ja 19 muualle
muuttanutta. Plussapuolelta löytyy
8 kastettua, 9 kirkkoon liittyjää ja
41 (!!!) seurakuntaan muuttajaa.
Tervetuloa joukkoon kaikki vuon-
na 2004 seurakuntaan muuttaneet!
Suurin joukko ortodokseja löytyy
Suonenjoelta 314 ja pienin
Konnevedeltä 43.  Konnevedellä oli
muuten vuonna 1950 44 ortodoksia,
joten se on seurakuntamme kunnis-
ta parhaiten pitänyt ”puosa”.

ISÄ TIMO
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Varkauden seurakunta

Jumalanpalvelukset:
VARKAUDEN KIRKKO Relan-
derinkatu  5
HELMIKUU: 16. 2. klo 17. Paasto-
liturgia (= EPL);  19. 2. klo 18.
Vigilia;  20. 2. klo 10. Liturgia, Li-
turgian jälkeen SRK-koulu  ja Piek-
sämäen Tiistaiseuran vierailu Var-
kaudessa.
MAALISKUU: 5. 3. klo 18.  Vigilia;
6. 3. klo 10. Liturgia;  9. 3. klo 17.
Paastoliturgia (= EPL);   10. 3. klo.
17.  Andreas Kreetalaisen Suuren
Katumuskanonin lukeminen.   12.
3.  klo 18  Vigilia;  19. 3.  klo 9.
Liturgia ( Lasaruksen lauantai);  ja
klo 18.  Vigilia ja Virpovitsojen siu-
naus (Jeesuksen Jerusalemiin
ratsastamisen muisto);  20. 3. klo
10.  Liturgia  (Palmusunnuntai)
perheiden kirkkopyhä. Liturgian
jälkeen Virpojuhla ja ruokailu srk-
salissa;  ja klo 18. Suuren Maa-
nantain Aamupalvelus;  22. 3. klo.
9.  Paastoliturgia (= EPL);  23. 3.
klo 18.  Suuren Torstain  Aamu-
palvelus;  24. 3. klo 17.  Suuren
Torstain Liturgia (P. ehtoollisen
asettamisen juhla)  25. 3. klo 14.
Suuren Perjantain  Ehtoopalvelus
ja Liturgia (N.M) (Kristuksen
ristiltä ottamisen muisto); ja klo 18.
Suuren Lauantain Aamupalvelus
(Kristuksen hautaamisen muisto);
26. 3.  klo 9.  Suuren Lauantain
Liturgia (Tuonelaan laskeutumi-
sen muisto);  ja klo 23.30
Pyoliyöpalvelus, Ristisaatto,
Aamupalvelus, pääsiäishetket ja
Liturgia. HUHTIKUU: 2. 4. klo 18.
Vigilia;  3. 4.  klo 10.  Liturgia;  9. 4.
klo. 18.  Vigilia;  15. 4. Sairaala-
hartaus Varkauden Aluesairaa-
lassa. 30. 4. klo 18. ehtoopalvelus.
TOUKOKUU: 1. 5. klo 10. liturgia;
4. 5.  klo. 18. Vigilia;   5. 5. klo. 9.00
Pieni vedenpyhitys ja Liturgia
(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
HELMIKUU:  23. 2. klo 17.  Paasto-
liturgia (= EPL);  MAALISKUU:
13. 3. klo 10. Liturgia;  18. 3. klo 17.
Paastoliturgia (= EPL); 21. 3.  klo
18. Suuren Tiistain Aamupalvelus;
25. 3. klo 9. Suuren Perjantain
Aamupalvelus ja 12 kärsimys
evankeliumijakson lukeminen.
HUHTIKUU: 10. 4. klo. 10.  Litur-
gia TOUKOKUU:  8. 5. klo. 10.
Liturgia. 28. 5. klo 10. liturgia ja
ristisaatto.

SAVONLINNAN RUKOUS-
HUONE Erkonkatu  11.
HELMIKUU: 25. 2. klo 17.  Paasto-
liturgia (=EPL);  26. 2. klo 18.
Vigilia;  27.2. klo 10. Liturgia.
MAALISKUU: 4. 3. klo 18.
Akatistos - palvelus;  11. 3. klo 18.
Akatistos - palvelus;  16. 3. klo 17.
Paastoliturgia (= EPL); 19. 3.  klo
18.  Vigilia ja Virpo- vitsojen siu-
naus (Jeesuksen Jerusa-lemiin
ratsastamisen muisto);  20. 3. klo
10.  Liturgia  (Palmusunnuntai);
22. 3.  klo 18. Suuren keskiviikon
aamupalvelus; Jumalanpalveluk-

set jatkuvat sinisellä palstal-
la...

Jumalanpalvelukset jatkuvat...

Savonlinnan rukoushuone:
24. 3. klo 17.  Suuren  Torstain
Liturgia (P. ehtoollisen asetta-
misen juhla);   25. 3. klo 9.  Suu-
ren Perjantain Aamupalvelus ja
12 kärsimys evankeliumi-jakson
lukeminen.; ja  klo 14. Suuren
Perjantain  Ehtoopalvelus ja Li-
turgia (N.M) (Kristuksen ristiltä
ottamisen muisto);  26. 3.  klo 9.
Suuren Lauantain Aamu-
palvelus (Kristuksen
hautaamisen muisto);  ja  klo
14. Ehtoopalvelus ja Suuren
Lauantain Liturgia (Tuonelaan
laskeutumisen muisto);  ja klo
23.30 Pyoliyöpalvelus,
Ristisaatto,  Aamupalvelus,
pääsiäishetket ja Liturgia.

HUHTIKUU:  1. 4. klo.  9. Litur-
gia (Lasten pääsiäinen, Kaikki
koululaiset mukaan);   4. 4.  klo
18.  Parastasis – palvelus ( Vai-
najien muistopalvelus);  16. 4.
klo 18.  Vigilia;  17. 4. klo. 10.
Liturgia;  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 (Vainaji-
en 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

MUUALLA SEURAKUNNAN
ALUEELLA:
KERIMÄKI: 18. 2.  klo 17.
Paastoliturgia (= EPL); 18. 3. klo
17. Paastoliturgia (= EPL);
SORSAKOSKI: ev.lut. srk-
Sali:  2. 3. klo  17.   Paastoliturgia
(= EPL);
SULKAVA:  4. 3.  klo  17.  Paasto-

Kirkkokuorot:
VARKAUDEN KIRKKO-
KUORO
Kuoroharjoitukset tiistaisin klo
18. srk-salissa seuraavasti:
HELMIKUU: 22. 2.; MAALIS-
KUU: 1. 3.; 8. 3.; 15. 3.; 20. 3.
Laululeiri srk-salissa Liturgia-
palveluksen jälkeen.  HUHTI-
KUU: 5. 4.; 12. 4.; 19. 4. TOU-
KOKUU: 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:
HELMIKUU: 23. 2.; MAALIS-
KUU: 2. 3.; HUHTIKUU: 6. 4.;
13. 4.; 27. 4. TOUKOKUU: 4. 5.;
11. 5.; 18. 5.
Harjoitusten lisäksi kuorolai-
set osallistuvat jumalanpalve-
luksiin.

Perhetapahtuma
Varkaudessa
Varkauden ortodoksinen
diakoniatoimikunta järjestää
palmusunnuntaina 20.3. yhtei-
sen perhetapahtuman Virpo-
juhlan merkeissä liturgian jäl-
keen ort. srk- salissa.
Ruokailun (4 euroa) jälkeen
keskustellaan karjalaisesta vir-
pomisperinteestä ja siihen liit-
tyvistä tavoista. Diakonia-toi-
mikunta toivoo mahdollisim-
man monen perheen osallistu-
van palmusunnuntain tapahtu-
miin.

O
lemme aloittaneet val
mis-tautumisemme
hengellisellä matkal
lamme, joka johtaa
meidät Kristuksen

kärsimyshistorian kautta hiljenty-
mään ja pohtimaan oman elämän-
vaelluksemme tilaa.

Paasto- ja rukouskilvoitusten
kautta meitä kutsutaan yhteen, tu-
kemaan toinen toistamme ja
vahvistumaan omassa uskos-
samme. Kristuksen jalanjälkiä seu-
raten saamme kokea kärsimystien
tuskan ja ahdistuksen.

Meille tarjotaan aitoa ja
vilpitöntä katumusta,
oikeaa nöyryyttä koh-

Hengellisellä matkalla
data lähimmäisemme Jumalan kuva-
na ja kaltaisena.  Mutta muistakaam-
me, ettei kohdallamme riitä se, että
”puhdistamme vain ulkokuoren”.

Meidän tulee huolehtia myös
oman sielumme syvyyksien puhdis-
tamisesta niin, että saisimme elää
Kristuksen Ylösnousemuksen sa-
noman omalla kohdallamme.

Monessa mielessä olem
me uusien haasteiden
edessä. Itse kunkin

meidän on otettava vastuu siitä
työstä tai tehtävästä joka meille on
annettu hoidettavaksi.

Olemmeko valmiit kantamaan
esirukouksia toistemme puolesta, ja
antamaan oman tärkeän panoksen-

sa seurakuntiemme rakentamisek-
si? Olemmeko valmiit uhraamaa
omasta ajastamme pienen hetken
lähimmäisellemme?

Yhteistyössä tehdyistä
pienistä asioista kasvaa
suuri virta, joka ohjaa

meidän ajatuksemme, mielemme ja
tunteemme lähimmäisen rakkauden
palvelutehtävän toteuttamiseen
Jumalan kunniaksi sekä koko kirk-
kokuntamme parhaaksi.

Toivotan kaikille seurakuntamme
alueella asuville Jumalan siunaamaa
Suuren Paaston aikaa ja Kristuksen
ylösnousemusjuhlan ilon ja riemun
kokemista.

ISÄ  MARTTI PÄIVINEN

Jyväskyläläisen Heikki Pentikäi-
sen pronssi-ikoneja ja lasimaala-
uksia on esillä Varkauden kaupun-
ginkirjaston lasivitriinissä aikuis-
ten osastolla.

Pronssi-ikoneissa on käytetty
perinteisiä ikoniaiheita, jotka on
valettu pronssiin. Viimeistely-
vaiheessa taiteilija on työstänyt
pronssia haluamallaan tavalla.
Kehykset ovat joko samaa prons-
sia niin, että itse ikoni on kuin
syvennyksessä tai puuta, mahon-

kia tai tammea, joka kolmiosaisena
ja kauniisti muotoiltuna pitää iko-
nin hyvin pystyssä.

Näyttelyssä on muun muassa
seuraavia ikoniaiheita: Jumalan-
äidin suojelus, Esirukouksen
Jumalanäiti, Kärsimyksen Jumalan-
äiti, Pyhä Kolminaisuus, Kristo-
foros.

Lyijylasitöitä on kolme:
Käsittätehty Kristus, Jugend-
aiheiset Pitsinnyplääjä Ritarihuo-
neella ja Apilapuutarha. Isokokoi-

nen Apilapuutarha on näyttely-
tasanteella isossa ikkunassa. Pen-
tikäinen on hankkinut taidelasit
Puolasta, joukossa on muun mu-
assa kaunista kuplamaista antiikki-
lasia.

Näyttelyä voi käydä katsomas-
sa kirjaston aukioloaikoina (ma-to
10-20, pe 10-18, la 10-15, su 13-17)
ja se on esillä 13.3.2005 asti.

PIRJO RAITTILA

Ikoneita, lyijylasia

Heikki Pentikäisen lasi-ikoineita on nähtävillä Varkauden kirjastossa.

VARKAUDEN TIISTAISEURA
VIRIKE puh.johtaja  Jouko Parvi-
ainen, puh. työ:  017 – 2 882 360,
koti: 017 – 2 882 362. Kokoontuu
joka toinen viikko tiistaisin klo 13.
srk.-salissa seuraavasti:
 Su 20. 2. klo 10. Pieksämäen Tiis-
taiseuran vierailu Varkaudessa;  ti
22. 2., ti 8. 3. ti 5. 4. ti 19. 4. ti 3. 5. ti
17. 5. Poikkeuksellisista kokoon-
tumisista ilmoitetaan Warkauden
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa.
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh.
017 – 5 542 529 Ma 21. 2. klo14 vuo-
sikokous  ort. rukoushuoneessa
Muista kevään kokoontumisista
ilmoitetaann myöhemmin paikalli-
sissa lehdissä.

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa. Ke-
vään kokoontumisista ilmoitetaan
myöhemmin paikallisissa lehdissä.

Puh.johtaja: Silja Majuri. puh. 017
– 5 543 493.
VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa. Ke-
vään kokoontumisista ilmoitetaan
myöhemmin paikallisissa lehdissä
Puh. johtaja:  Lyydia Tuomela,  puh.
017 – 588 153
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.
015 – 534 604 Kokoontuu joka toi-
nen viikko klo 17. srk.-salissa seu-
raavasti: Tiedossa ovat seuraavat
esitelmät: MAALISKUU: 1. 3. (Kir-
si-Maria Hartikainen : Paastonajan
veisut);  15. 3. (i. Tuomas Kallinen:
Käytännön teologiaa);  29. 3.
(Lähetyssihteeri Soili Penttonen:
ortod. lähetystyö) HUHTIKUU:12.
4. ( PSHV:n toiminnanjohtaja  Jaa-
na Pössi: Veljeskunnan uudet
suunnitelmat);  26. 4.  (TM  Vladi-
mir Sokratilin luento);     TOUKO-
KUU: 10. 5.  Tiistaiseuran toiminta-
kauden päättäjäiset. Muutoksista
ilmoitetaan  ITÄ-SAVO –lehdessä
kirkollisissa ilmoituksissa.

Muista
verotuksesta
Jokainen palkansaaja on saanut
omalta verotoimistoltaan lahjan.

Lahja on uusi Verokortti, mutta
kuinka moni meistä on malttanut
tarkistaa omasta viimeksi toimi-
tetusta verotustiedoista sen, min-
ne hän maksaa veronsa.

Tämä on erityisen tärkeä toimen-
pide Teille, jotka olette vuoden
2004 aikana liittyneet omasta va-
paasta tahdostanne ortodoksisen
kirkon jäsenyyteen.

Eräiden liittyneiden verotusta
koskevat tiedot eivät ole
päivittyneet oikein. Heidän tulois-
taan kannettava kirkollisvero on
mennyt siihen seurakuntaan, jos-
ta he ovat siirtyneet ortodoksisen
seurakunnan jäseniksi.

Tarkastakaa siis omat
verotustietonne ja jos havaitsette
kirkollisverossa virheen, niin otta-
kaa yhteys oman alueenne vero-
toimistoon ja pyytäkää verotuk-
senne oikaisua.
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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

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:

Elias Huurinainen

p. 0500 271163

elias@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 13. Siihen tarkoitettu

aineisto tulee jättää kanslioihin

tai päätoimittajan sähköpostiin

liitetiedostona POIKKEUKSEL-

LISESTI  pääsiäisen vuoksi jo

14.3. mennessä. 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

Romanian pääsiäismatka  25.4.-5.5.2005

Matka on suunnattu erityisesti ortodoksisesta pääsiäisestä ja
luostareista kiinnostuneille.Meno Helsinki- Budapest- Bukarest-
Málevilla

Majoittuminen  hotelli Viiloriin – 2 yötä Bukarestissa 25.-27.4.2005
Ma. Lyhyt kiertoajelu Bukarestissa – illallinen Caru cu bere‘- ra-

vintolassa
Ti 26.4. Bukarestin  ymp. luostarit ja Ceausescun ” Palatsi ”
Ke 27.4  Matka Bukarestista Karpaattien yli.Tutustumme Sinaiaan

ja Pelesin linnaan ja Brasovin kauniiseen kaupunkiin. 2 yötä  Brasovin
lähellä Ilienin ekumeenisessa keskuksessa.

Pe 29.4  Siirtyminen  Bistritan luostariin Costenin kylään
perjantaina.Bistritan luostari on peräisin 1500-luvulta ja on Unescon
suojelukohde hotellitas. majoitus.

La 30.4  teemme päiväretken Tirgu Jiu‘n kapunkiin ja tutustumme
Constantin Brancusin ” Elämäntie”- ympäristötaideteokseen.    Orto-
doksista pääsiäisyön palvelukseen voivat halukkaat osallistua
lauantaitaiyönä: Pääsiäisyön palvelus alkaen  klo 23.30 lauantaina ja
kestää

klo 4.30 suaamuun.
Su 1.5.matka jatkuu  Transilvanian kukkuloille ja Sibiun kaupun-

kiin
 – vapaata ohjelmaa. Su- ti  Transilvanian puolella.
Timisoara on  vanha keski- eurooppalainen kaupunki ja sen puis-

tot ja rakennuskulttuuri ovat viimeinen kohteemme. ti-to Kotimatka
tapahtuu lentäen Timisoara - Budapest- Helsinki

Paluu Helsinkiin klo 22:10 torstai-iltana

Matkan kesto yht. 11 pv
Hinta  kork. 990 euroa
( hintoja ei vahvisteta vielä tässä vaiheessa).
hintaan kuuluu lennot, majoitukset Bukarestissa, kiertomatkan ai-

kana ja sekä matkanjohtajan palvelut  alustavat ilmoittautumiset 28.2.
mennessä

LEIRIOHJAAJAKSI
PYHÄKANKAALLE?

Kuutosseurakuntien leirit järjestetään Pyhäkankaalle.
Laadittuja toimintasuunnitelmia toteuttamaan tarvitsemme

leireillemme ohjaajia.
Ohjaajan tulisi olla vähintään 15- vuotias, reipas ja työtä
pelkäämätön. Ohjaustyöstä maksetaan pientä korvausta
kokemusta riippuen sekä täysi ylläpito leirin ajan.
Leiriajankohdat: I-kristinoppileiri 10.-18.6., lastenleiri 20.-
23.6., varhaisnuortenleiri 28.6.-1.7., II-kristinoppileiri 1.-9.7.

Vapaamuotoiset hakemukset maaliskuun loppuun
mennessä alla oleviin osoitteisiin.  Ilmoita hakemuksessa
mille leirille haluat ohjaajaksi.  Leirinohjaajakoulutus (esim.
ONL:n kurssi) katsotaan eduksi.

Piritta Jetsu Sirkka Jaamalainen-Lönn
Kuopion ort. srk. Jyväskylän ort.srk.
piritta.jetsu@ort.fi sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi

LÄHDE KANSSAMME
ONL:n VUOSIJUHLILLE!

Hei sinä Kuutosalueen nuori!
Lähde kanssamme Ortodoksisten Nuorten Liiton
vauhdikkaille ja suositulle vuosijuhlille Espooseen/
Helsinkiin 22.-24.4.2005. Bussi kulkee reittiä Pielavesi-
Maaninka-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

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

Opettajat ja opiskelijat huom!
SOOLin kevätpäivät Joensuussa 2.4.2005

Aiheena: Uusmediat ja etiikka.
Luennoitsijoina kirjailija Torsti Lehtinen ja TM Vladimir Sokratilin.

Päivä sopii veso-päiväksi. Tarkempia tietoja myöhemmin.

Ortodoksinen Lähetys ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa,
Rajakatu 39, Jyväskylä,

la 26.2.2005 klo 12
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle

määräämät asiat ja näiden lisäksi johtokunnan ehdotus
yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.

Ortodoksinen Lähetys ry:n johtokunta

Ortodoksiset jumalanpalve-
lukset Yle Radio 1 -kanaval-
la
Helmikuu:
Su 27.2. Liturgia, klo 11-12 Jo-
ensuu, Ortodoksinen semi-
naari, Johannes Teologin kirk-
ko, rovasti Rauno Pietarinen
Radioitavat ortodoksiset
aamuhar-taudet joka kolmas
lauantai Yle Rado 1-kanavalla
kello 6.15. ja 7.50.
26.2. Rovasti Olavi Matsi, Pie-
lavesi, 19.3. Kirkkoherra Pentti
Hakkarainen, Kajaani, 30.3.
Metropoliitta Ambrosius, Hel-
sinki, 1.4. Metropoliitta
Ambrosius, Helsinki, 9.4. Pas-
tori Timo Tynkkynen, Imatra,
21.5. Arkkimandriitta Sergei,
Uusi-Valamo, 11.6. Munkki-
diakoni Serafim, Helsinki
Radiotavat ortodoksiset
iltahar-taudet lähetetään joka
kuukauden kolmas tiistai Yle
Radio 1-kanavalla kello 18.50.
15.3.  Arkkipiispa Leo, Kuo-
pio
19.4. Rovasti Rauno Pietari-
nen, Ilomantsi  17.5. Pastori
Markku Toivanen, Pieksämä-
ki, 21.6. Apulaispiispa Arseni,
Kuopio
Året 2005
25.1. Radio Vega, kl. 19.20,
fader Sergius Colliander
27.1. Radio Vega, kl. 19.20,
fader Sergius Colliander
31.1. Radio Vega, kl. 8.53, fader
Sergius Colliander

Radio ja tv


