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Iisalmi
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

Tsasouna
Lyyraa sydän hänen soittaa
Kävellä vanhalla sydämellä
jaksaisi vielä vähän matkaa
Tsasounan kello kutsuu jo. 
Miten kaunis tsasouna onkaan
vinoristi katolla, siihen
auringon valo loistaa
kuin kirkkaus Kristuksen
ylösnousemuksen taivaaseen.
Kristus riippuessaan verenpunaisena
kuollakseen vuoksi meidän syntisten
Tsasounan hiljaisuus
vain puhuu, tuohuksen valo
ja rukoilemme pois syntien
anteeksi saamiseen ja 
sydämen aidon uskon
tsasounassa tässä ylistämme
lyyran soitto sydämessä
ehtoollisvuoroa odotamme
puhtaana käymme Kristuksen eteen
ristiä suudellen.
Tsasounaan hän vielä hetkeksi 
rukoilemaan jää

Tarja Jelonen
Äänekoski

Syvänniemen rukoushuoneen kellotornin risti oli 
vinossa myrskyn jäljiltä ja se otettiin alas nosturin 
avulla. Torni itsessään osoittautui hyväkuntoiseksi, 
mutta ristin alaosan pallo on laho; se ainakin joudu-
taan uusimaan. Kuvassa rukoushuoneen isännöitsi-
jä Tuomo Tuovinen. (Kuva: Isä Harri Peiponen)

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa on nyt uudet 
kortit ja myös uudet suunnitelmat: kynttiläkorttien 
tuotto menee Pielaveden lasten analogiin. Lue lisää 
sivulta 6.

Kiristus syntyy - kiittäkää!
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Joulun sanoma on 
Jumalan rakkaus

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

Lasten kaltaisiksi

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

”Heidän siellä ollessaan tuli Ma-
rian synnyttämisen aika, ja hän 
synnytti pojan, esikoisensa. Hän 
kapaloi lapsen ja pani hänet sei-
meen, koska heille ei ollut tilaa 

majapaikassa.” (Luuk. 2:6-7)
Kuluneen vuoden aikana olemme 

tulleet enemmän tietoisiksi suomalaisen 
yhteiskunnan rasismista, syrjinnästä sekä 
ennakkoluuloista vähemmistöjä kohtaan. 
Vaiettu pelko ja epäluulo maahanmuut-
tajia kohtaan ovat nousseet julkiseen 
keskusteluun.

Muistissamme on myös menneiden 
vuosikymmenien esimerkiksi saame-
laisia ja karjalaisia kohtaan osoitettu 
syrjintä. 

Suomi on ymmärretty etnisesti ja 
kulttuurisesti hyvin yhtenäiseksi maaksi. 
Siksi etniset, kielelliset, kulttuuriset tai 
muut erityispiirteet ovat usein jääneet ja 
edelleen jäävät vaille riittävää huomiota 
ja kunnioitusta. Monikulttuuristumisen 
nopeutuessa syvälle juurtunut ahdistus 
ja ennakkoluuloisuus erilaisuutta kohtaan 
kalvavat suomalaisen mieltä. 

Kristus opettaa rakastamaan Jumalaa 
koko sydämestä ja lähimmäistä niin kuin 
itseä (Matt. 22:37, 39). Kautta aikojen 

ihmiset ovat rakastaneet toisiaan. Mitä 
uutta on siis tässä Kristuksen rakkauden 
käskyssä? 

Kristuksen opetuksen ydin on rak-
kauden syvyys. Silloin ihmisiä ei jaeta 
hyviin ja pahoihin, ylempi- ja alempiar-
voisiin tai kiinnostaviin ja tylsiin, vaan 
hänelle jokainen ihminen on täydellinen 
ja Jumalan mittaamattoman rakkauden 
luomus.

Jumala kutsuu meitä osallistumaan 
rakkauteensa ja rakastamaan samalla 
tavoin kuin hän rakastaa. 

Kirkon yksi tunnusmerkki on univer-
saalius. Kristuksen kirkko ei voi rakentua 
etniselle ja kielelliselle yhtenäisyydelle, 
vaan sen ykseyden mitta on usko kaiken 
yhdistävään Jumalaan, joka on rakkaus. 

Joulun evankeliumi kertoo Marian 
synnyttämisen tapahtuneen eläinten 
suojassa, koska Nasaretista Betlehemiin 
tulleelle perheelle ei ollut tilaa muualla. 
Heitä välteltiin ja syrjittiin, koska he 
olivat tuntemattomia ja ulkopuolisia 
Betlehemille. 

Kristuksen syntymä on Jumalan 
suuren rakkauden teko. Jumala tulee 
ihmiseksi, tuodakseen ihmiset takaisin 
rakkautensa yhteyteen. 

Paimenmatkoja

Lyhyen lyhyt päivä, pitkä hämärä, joka taittuu huomaamatta 
yöksi. Lumen puute lisää pimeyden nopeaa tuloa. Kello on 
puoli neljä, ulkona on lähes pimeä. Ajan taju heittää. Mitä 

olenkaan puuhaamassa keskellä yötä?
Jouluvalmistelut ja joulun markkinointi työntyvät kohti ton-

tunpunaisena ja kulkusten koristamana hyökyaaltona. Pikkujou-
lukausi on käynnissä, ja siitä ravintolayrittäjät ovat kiitollisia.

Myyjäisiä ja joulumarkkinoita avataan. Adventtikalenterit 
avataan kohta; tämän päivän Länsi-Savossa vertailtiin kahdeksan 
kalenterin suklaan laatua.

Tänä aamuna olin kansalaisopiston käsityöryhmässä. Puhe 
liikkui paljolti lapsille ja lastenlapsille tehtävissä joululahjoissa. 
Hyvin suosittuja olivat punaisesta ripsinauhasta taiteltavat 
tähdet. Niitä voi ripustaa koristeiksi tai käyttää pöydällä pan-
nunalusina.

Ei niin, että juhlan valmistaminen olisi jotenkin moitittavaa. 
Jouluna kiteytyy perheen yhdessäolo.

Monesti kuusen koristeet ovat kertyneet vuosien kuluessa, 
ja niihin liittyy paljon muistoja, yhteistä historiaa. Joulunvieton 
perinteet yhdistävät ja rauhoittavat, luovat lämpimän piirin, joka 
hetkeksi sulkee ulkopuolelle arjen paineen ja kiireen.

Toisaalta joulun lämmin valo voi heittää jyrkän varjon sen 
ulkopuolelle jääville. Kun on yksin, sairas, uupunut, keskellä 
surua. Kynttilä voi myös palaa loppuun. Yksinäisyys kirpaisee 
pahimmin pitkinä pyhinä.

Kunnioitan niitä, jotka malttavat pitää joulupaaston. Hiljaisuus 

ja valmistautuminen syventää juhlan kokemista. Kun odottaa 
hämärässä oven avautumista niin vihdoin sen auetessa sisältä 
hohtava valo antaa aavistuksen todellisesta kirkkaudesta.

Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa 
rauha ja ihmisillä hyvä tahto!

Siunaten

” Когда же они были там, наступило 
время родить Ей; и родила Сына 
своего Первенца, и спеленала Его, 

и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице.” (Лк. 
2:6-7)

За прошедший год мы больше 
узнали  о расизме, дискриминации и 
предрассудках, царящих в финляндском 
обществе в отношении меньшинств. 
Замалчиваемый страх и предубеждения 
в отношении переселенцев стали 
предметом общественного обсуждения. 
В памяти у нас еще свежа, например, 
дискриминация лопарeй и карелoв в 
прошедшие десятилетия.

В  этниче ском и  культурном 
отношении Финляндия считается 
однородной  ст раной .  По этому 
этнические, языковые, культурные и 
иные различия оставались и до сих 
пор  часто остаются без достаточного 
внимания и уважения. Стремительное 

ж е  р а з в и т и е  в  н а п р а в л е н и и 
многокультурности вызывает в сознании 
финна страх и предубеждение против  
любой инаковости.

Христос учит любить Бога всем 
сердцем и ближнего, как самого себя 
(Maтф. 22:37, 39). Веками люди любили 
друг друга. Что же нового в этой 
заповеди Христа о любви? 

Глубина учения Христа о любви. 
Люди не разделяются на плохих или 
хороших, более или менее уважаемых 
, интересных или скучных. Для Него 
каждый человек – это совершенное 
создание неизмеримой Божественной 
любви. Бог призывает нас принять 
участие в Своей любви и любить так, 
как Он любит.  

Ун и в е р с а л и з м  –   о д н а  и з 
отличительных черт Церкви. Церковь 
Христова не строится на языковом 
или этническом единстве. Мерилом ее 
общности и единства является вера в 

объединяющего всех Бога, Который 
есть любовь. 

С о гл а с н о  Рож д е с т в е н с ком у 
евангельскому чтению, Мария родила 
в пещере, где укрывали скот, потому 
что семье, прибывшей в Вифлеем из 
Назарета, не нашлось иного места. 
Их избегали и отвергали, потому 
что они были незнакомцы и чужие в 
Вифлееме. 

Рождество Христово –  дело 
великой любви Божией. Бог становится 
человеком, чтобы объединить всех 
людей в Своей любви. 

Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!

 

Архиепископ Карельский
и всея Финляндии 

 ЛЕВ

Суть рождественской вести – 
Божественная любовь

Pitkän hämärän kynnyksellä

Leena Orro

”Parempi elää vaatimattomasti ja palvelijatta kuin leveäs-
ti, mutta leivättä.” (Sananlaskujen kirja 12:9)
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Pyhä apostoli Paavali sanoo: ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne 
Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina 
elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan.” 

Kristuksen syntymäjuhlaa kutsutaan usein lasten juhlaksi. Tiedämme, että pieni 
lapsi on yhtä viaton kuin itse Jeesus Kristus. Mutta meidän aikuistenkin pitäisi tulla 
lasten kaltaisiksi - viattomiksi Jumalan karitsoiksi.

Jumala on antanut meille vapaa tahdon. Me itse saamme päättää, minkä suunnan 
otamme elämässämme. Jos me otamme suunnan kohti Jumalaa, hän tarttuu meidän 
käteemme ja ohjaa meitä eteenpäin. Juuri tänään, tällä hetkellä olemme lähellä Ju-
malaa.

Kun Kristuksen syntymäjuhlan päivänä astumme kirkkoon, me olemme Herran 
pyhän Ehtoollisen välityksellä lähellä taivasten valtakuntaa ja taivasten valtakunta on 
lähellä meitä. Syntynyt Vapahtajamme, Jeesus Kristus on meidän lunastusuhrimme.

Kun Jeesus Kristus syntyy, kuningas Herodes pelästyy, sillä hän ei ymmärrä, että on 
syntynyt taivaallinen Kuningas, joka ei uhkaa maallisen kuninkaan valtaa.

Liturgiassa pyhien Lahjojen siunaamisen jälkeen pappi lausuu:
”Vielä tuomme Sinulle tämän sanallisen palveluksen – valtakuntamme päämiehen 

edestä. Anna heille rauha hallita, että mekin saisimme viettää rauhallista ja hiljaista 
elämää kaikessa jumalallisuudessa ja kunniassa.”

Monessa muussakin kohdassa rukoilemme valtakuntamme päämiehen ja koko 
esivallan puolesta. Herodes siis turhaan pelästyi Kristuksen syntymästä. Kristus itse 
sanoo: 

”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu” 
(Luuk 20: 25).

Kristus ei tullut kumoamaan maallisia hallitsijoita, vaan elämään ja opettamaan 
meitä kaikkia, miten meidän tulisi elää periäksemme iankaikkisen elämän.

Kristuksen syntymäjuhlan päivänä meillä ortodokseilla on aihetta lausua kiitok-
semme Jumalalle. Meidän kirkkomme on kunnioitettu suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Me saamme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalallisuudessa ja kun-
niassa. Näin ei ole aina ollut. Kiittäkäämme Jumalaa myös kaikesta siitä hyvästä, mitä 
osaksemme on tullut. Erityisen kiitoksen aihe on se, että Jeesus Kristus syntyy maan 
päälle pelastaakseen meidät.

Kristuksen syntymäjuhlan sanoman tulisi koskettaa meitä niin, että hän olisi alati 
meidän sydämissämme. Meidän tulisi tuntea jumalanpalvelusten välityksellä lihaksi 
tuleen Jumalan sana; ottaa se kyynelsilmin vastaan niin, että hän olisi matkassamme 
niin kotonamme, työssämme tai missä kulloinkin olemme. Lihaksi tullut ja kuolleista 
noussut Jumalan Poika on aina kanssamme, jos tahdomme ottaa hänen vastaan. Hän 
kutsuu meitä nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Isä Johannes Hätinen

Arkkipiispa naapurissa
KP arkkipiispa Leo vieraili Ruotsin 
suomalaisen ortodoksisen seurakunnan 
vieraana Tukholmassa Karjalan valistajien 
juhlassa. 

Isä esipaimen toimitti juhlan pienen 
vedenpyhityksen ja jumalallisen liturgian 
Södermalmilla sijaitsevassa pyhän Niko-
laoksen kirkossa.

Seurakunta perustettiin vuonna 1958. 
Talvi- ja jatkosotien jälkeen Ruotsiin 
evakuoitujen karjalaisten lisäksi Ruotsiin 
muutti 1950-luvulla ja erityisesti 1960-70 
-lukujen taitteessa monia suomalaisia.  
Monen näiden nuorempien juhlaan osal-
listuneiden kotipaikka sijoittuu Pohjois-
Savoon.

Ruotsin suomalainen ortodoksinen 
seurakunta toimii koko Ruotsin alueella. 
Seurakunnan pääpaikka on Tukholma. 

Seurakunta kuuluu Ruotsin ja koko 
Skandinavian metropoliittakunnan kautta 
Konstantinopolin ekumeeniseen patriar-
kaattiin. Seurakunnan jumalanpalvelukset 
toimitetaan kaksikielisesti.

Seurakunnalla on 2 500 jäsentä ympäri 
Ruotsia, joista suurin osa asuu Tukholman 
alueella.  Seurakunnan kulttuurisuojatun 
temppelin, pyhän Nikolaoksen kirkon, 
on piirtänyt Ruotsin kansallisromantiikan 
arvostetuin arkkitehti Lars Israel Wahlman 
(1870-1952). Vuosina 2006-2009 kirkko 
entisöitiin laajamittaisesti yhteistyössä 
Ruotsin viranomaisten kanssa.

Arkkipiispa Leon seurueeseen kuului-
vat isä Harri Peiponen Kuopion ortodok-
sisesta seurakunnasta ja hallinnollinen 
sihteeri Kaj Appelberg Suomen ortodok-
sisesta kirkollishallituksesta.

Arkkipiispa Leon paimenmatkat
Tammikuu
6.1. Kuopio: Herran kasteen ja teofanian 
liturgia sekä vedenpyhitys, ehtoopalvelus 
ja vastaanotto, 11.1. Joensuu: Ortodoksi-
sen Kulttuurin Säätiön kokous, tapaamisia 
Ortodoksisella Seminaarilla
13.1. Helsinki: neuvottelu Opetusministe-
riössä, Kirkkomuseon säätiöimiskokous, 
14.–16.1. Turku: kulttuuripääkaupunki-
tapahtuma, 18.1. Kuopio: Arkkipiispalla 
vieraana jääkiekkovalmentaja Alpo 
Suhonen, 20.1. Helsinki: Kyproksen suur-
lähettilään tapaaminen; Puolustusvoimien 
kirkkojuhla, 21.1. Iisalmi: Evakkokeskuk-
sen kulttuuriprojektin neuvottelu,
23.1. Kuopio: Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikon jumalanpalvelus
25.1. Kuopio: Kirkollishallituksen kolle-
gion istunto, piispainkokouksen istunto
26.1. Kuopio: Liturgia, kirkkoherrojen 
hallintokoulutus 31.1. Joensuu: Viitosten 
kokous

Helmikuu
1.2. Kuopio: Herran temppeliintuomisen 
juhlan vigilia 2.2. Kuopio: Herran temp-
peliintuomisen juhlan liturgia
6.-8.2. Oulu: Ortodoksisten Pappien 

Liiton päivät ja vieraana Voloksen met-
ropoliitta Ignatios
9.2. Helsinki: Tapaamisia Eduskunnassa
12.2. Helsinki: Eldian kuuleminen
14.2. Joensuu: ”Tarvitaanko maaseutua?” 
-maaseutuseminaari
16.2. Helsinki: Kreikan suurlähettilään 
tapaaminen, tapaamisia eduskunnassa
18.2. Helsinki: Esitelmä Karjala-talolla
19.2. Kuopio: Salmi-säätiön kokous
21.2. Kuopio: Karjalan hiippakunnan 
säätiön kokous
22.2. Kuopio: Arkkipiispalla vieraana 
Aalto-yliopiston vero-oikeuden professori 
Heikki Niskakangas
23.-28.2. Vierailu Ekumeeniseen patriar-
kaattiin yhdessä arkkipiispa Kari Mäkisen 
ja piispa Teemu Sipon kanssa
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Kiuruveden tutut tutuilla tantereilla

Sunnuntaina 2.10. Jyväskylän or-
todoksisen seurakunnan kuoro 
vieraili Kiuruveden ortodoksisessa 

seurakunnassa kirkkoherra Timo Mäki-
rinnan ja kanttori Marja-Leena Kuglerin 
johdolla. 

Molemmat heistä ovat aikoinaan työs-
kennelleet Kiuruveden ortodoksisessa 
seurakunnassa, joten paikka oli heille 
entuudestaan tuttu. 

Sitä se oli minullekin, yhdelle matka-
miehistä, koska olen syntynyt ja aloitta-
nut koulunkäyntini siellä. 

Isä Antero, Kiuruveden ort. seu-
rakunnana kirkkoherra, oli vastassa 
toivottamassa meidät tervetulleiksi.  
Asettelimme nuottitelineemme paikoil-
leen ja valmistauduimme laulamaan 
liturgiassa. 

Minua kohtasi ylimääräinen huippu-
hetki, kun sain kunnian soittaa kirkon-
kelloja ennen palveluksen alkua.  En 
voinut mitenkään aavistaa tätä nuorena 
pojankossina, kun oikaisin saman kirkon 
pihan poikki yhteiskouluun päivittäin. 

Silloin vilkaisin vain syrjäsilmillä kir-
kon kellotorniin.  Nyt kumauttelin kutsua 
seurakuntalaisille alkavasta liturgiasta.  
Oli hieno tunnelma.

Isät Antero ja Timo toimittivat palve-
luksen.  Kanttorina oli tietenkin Marja-
Leena ja yhdessä kiuruvetisten kanssa 
lauloimme liturgian laulut niin hyvin 
kuin taisimme.  

Palveluksen jälkeen juhlasaliin oli 
katettu kirkkokahvit. 

Paikallinen piirakkamestari oli lei-
ponut rapeakuorisia ja suussa sulavia 
karjalanpiirakoita.  Isä Antero piti hienon 
puheen, jossa hän kertoili yhteistyös-
tään isä Timon ja Marja-Leenan kanssa 
Kiuruvedellä.  Isä Timo ja kanttorimme 
Marja-Leena muistelivat työaikaansa 
Kiuruvedellä. Kaikilla oli hyviä muistoja 
siitä ajasta.

Kahvitilaisuuden jälkeen isä Antero 
esitteli meille kirkkoa, sen ikonostaasia, 
ikoneita ja seinämaalauksia. Kiuruveden 
kirkko on entinen apteekki, joka sodan 
jälkeen jälleenrakennuskaudella - 50-lu-
vulla - muunnettiin kirkoksi.  Kirkko on 
kreikkalaistyylinen basilikakirkko.

Kirkon seiniä koristavat Jorma Heik-
kisen (nykyisin piispa Arseni), Jyrki 
Poudan ja isä Anteron maalaamat upeat 
freskot.

Isä Antero esitteli meille Suomessa ai-
nutlaatuisen tieikonin, joka on pystytetty 
Pyhäsalmi-Iisalmi tien risteykseen.  Tiei-
koni on yksi isä Anteron voimannäyte 
paikallisten yrittäjien avustuksella.  

Jyväskyläläiset Kiuruveden-retkeläiset paljastautuivatkin kiuruvetisiksi. (Kuva: 
Pekka Sankilampi)

Tie-ikonia on käynyt kunnioittamassa 
käynnillään myös Konstantinopolin pat-
riarkka Bartolomeos.

Yhdessä kiuruvetisten kanssa nautitul-
la lounaalla keskustelimme tämänkaltais-
ten seurakunta- vierailujen tärkeydestä.  
Nämä voivat toimia ortodoksisia ihmisiä 
lähentävinä pienoiskirkkopäivinä.  Vie-
railut virkistävät seurakuntaelämää ja 
palveluksia kirkossa. 

Keskustelemalla voidaan vaihtaa 
ajatuksia seurakuntatyöstä ja varmaan 
ne osaltaan aktivoivat kirkossa käymis-
tä.  Siksi syntyi heti ajatus kiuruvetisten 
vastavierailusta Jyväskylään.  Vierai-
luja muihinkin seurakuntiin voisi olla 
enemmän.

Vielä suuntasimme matkamme Kiuru-
veden hautausmaalle.  Erääseen kulma-
ukseen on rakennettu pieni ortodoksinen 
rukouskappeli. 

Vienossa syystuulessa puista leijaili 
kellastuneita lehtiä ortodoksisten ris-
tien ylle.  Kokoonnuimme niistä yhden 
äärelle. Haudassa lepää tuonilmaisiin 
siirtynyt Herran palvelija kirkkoherra 
Mikko Kuha.  Lauloimme yhdessä ”Ollos 
iäti muisteltu”.

Näin hartaasti päättyi hieno vierailum-
me Kiuruvedellä.

Pekka Sankilampi

Alapitkän tsa-
souna on saanut 
lahjaksi näyttä-
vän sisäänkäyn-
nin pihatien. Pi-
hatien kiveyksen 
lahjoittivat Seija 
ja Markku Kari-
vainio. Pihatien 
siunasi käyttöön 
kirkkoherra isä 
E l i a s  d i a k o n i 
Juha Pössin avus-
tamana 1.10.

Rovasti Martti Päivistä (vas.) muistettiin monin lahjoin ja puhein 16.10. hänen lähtöjuhlassaan. Tässä vuorossa savon-
linnalaiset. Juhla oli samalla myös uuden kirkkoherran Bogdan Grosun tulojuhla. Juhlaliturgiaa oli toimittamassa 
arkkipiispa Leo.

Joulupaasto loppuu Kristuksen 
syntymän juhlaan 24.12.

Jokaiselle ihmiselle kuuluu yhtäläin-
en arvo ja tasavertainen kohtelu 
niin suomalaisessa yhteiskunnassa 

kuin edustamissamme kristillisissä 
seurakunnissa. 

Huolestuneina olemme kiinnittäneet 
huomiota rasistiseen puheeseen, uhkai-
luun ja väkivaltaan Suomessa. Vihan ja 
halveksunnan lietsonta on vaarallista, 
sillä se tarttuu helposti ja muuttuu jopa 
fyysiseksi väkivallaksi.

Emme halua Suomesta taistelutan-
nerta, vaan Suomen tulee olla paikka, 
jossa kaikki ihmiset saavat liikkua ja 
elää turvassa ja pelotta riippumatta 
ihonväristä, etnisestä taustasta tai us-
konnosta.

Tuomitsemme fyysisen, henkisen, 
sosiaalisen ja hengellisen väkivallan 
ja haluamme rohkaista jokaista suo-
malaista puolustamaan ihmisiä, joita 
kohdellaan huonosti. Rasistinen huutelu 
ja väkivalta on kiusaamista, joka ei 
lopu ellei hiljainen enemmistö puutu 
siihen.

On niin sanotun kantaväestön tehtä-
vä suojella ja puolustaa ihmisiä, jotka 
ovat täällä uusia ja osoittaa heille näin 
hyväksyntää ja vieraanvaraisuutta. 
Olemme yhdessä vastuussa suomalai-
sesta ilmapiiristä. Vanha neuvo “niin 
kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, 
niin tehkää te heille” on edelleen ajan-
kohtainen. Kuka meistä haluaisi olla 
esimerkiksi ilkeän huutelun kohteena 
kaduilla, kaupoissa ja kouluissa?

Kaikkien tulee voida luottaa yh-
täläiseen kohteluun ollessaan joko 
rikoksen uhreja tai tekijöitä. Täten 
myös viranomaisilla on merkittävä osa 
tasa-arvoisen ja turvallisen Suomen 
rakentamisessa. 

Kristilliselle uskolle vieraanvarai-
suus ja muukalaisista huolehtiminen 
ovat ydinasioita, sillä palvelemme 
Jumalaa, joka jo Vanhan testamentin 
kuvauksen mukaan “ei katso henki-
löön” ja “rakastaa muukalaista.” (5 
Mooseksen kirja 10:17,18) Uusi tes-
tamentti opettaa ehdotonta tasa-arvoa:  
“yhdentekevää, oletko juutalainen vai 
kreikkalainen, orja tai vapaa, mies vai 
nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa 
te kaikki olette yksi.” (Kirje galatalai-
sille 3:28) 

Jos ihminen käyttäytyy huonosti 
toista ihmistä kohtaan, toimii hän Juma-

laa vastaan. Rasismi on syntiä.
Kristillisten seurakuntien tehtävänä 

on tarjota evankeliumia kaikille - niin 
maahanmuuttajille kuin heihin vihamie-
lisesti suhtautuvillekin.

Evankeliumin kautta ihminen voi 
avartua ymmärtämään erilaisten ih-
misten arvon. Kristillinen usko tarjoaa 
myös tukea ja lohtua halveksuntaa ja 
väkivaltaa kohdanneille. Jumala tietää 
ja tuntee ihmisten kärsimykset. Kärsivä 
Kristus kärsii kärsivien kanssa.

Kristittyinä sanoudumme irti ra-
sismista ja väkivallasta. Seurakuntina 
haluamme olla yhteisöjä, joissa kaikki 
ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi. 
Tuemme vihan kierteen katkaisemista 
uskon, anteeksiannon, rakkauden ja 
oikeudenmukaisuuden keinoin. “Se, 
joka vihaa veljeään on pimeydessä. 
Hän vaeltaa pimeässä eikä tiedä, minne 
on menossa, sillä pimeys on sokaissut 
hänen silmänsä.” (Ensimmäinen Jo-
hanneksen kirje 2:11) 

Meille on luovuttamatonta, että 
ihminen kohdataan ihmisenä eikä vain 
määrätyn ihmisryhmän edustajana, sillä 
kuulumme kaikki samaan ihmiskuntaan 
ja olemme samaa perhettä.

Jyväskylässä 1.12. 2011

Jyväskylän kristillisten seurakuntien 
yhteistyötoimikunta (JYKSY):
Kari Hämäläinen, seurakunnan johtaja, 
Jyväskylän vapaaseurakunta
Ansku Jaakkola, pastori, Jyväskylän 
adventtiseurakunta
Krystian Kalinowski, vt. kirkkoherra, 
Pyhän Olavin katolinen seurakunta
Raimo Laine, yhteisen seurakun-
tapalvelun vs. johtaja, Jyväskylän 
seurakunta
Aarno Malin, seurakunnan johtaja, 
Vaajakosken baptistiseurakunta
Timo Mäkirinta, kirkkoherra, Jyväsky-
län ortodoksinen seurakunta
Jorma Niittynen, vt. seurakunnan johta-
ja, Jyväskylän helluntaiseurakunta
Oscar Sinchi, kappalainen, Pyhän 
Olavin katolinen seurakunta
Kari Valkonen, kirkkoneuvoston var-
apuheenjohtaja, Jyväskylän seur-
akunta
Arto Viitala, vt. kirkkoherra, Jyväskylän 
seurakunta

Jyväskylän seurakunnat
yhdessä rasismia vastaan
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Kirkkoherra Bogdan Grosu
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0206 100 203
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TAPAHTUMAKALENTERI

Valtuustossa tuuletusta

Varkaus
Joulukuu:
Pe 16.12. klo 8 Koululaisliturgia
Su 18.12. klo 10 Liturgia
La 24.12. klo 16 Jouluaaton ehtoo-
palvelus
Su 25.12. klo 8 Joulupäivän aamu-
palvelus ja klo 9 liturgia. Herramme 
Jeesuksen Kristuksen syntymä.
Tammikuu:
Su 1.1. klo 10 Liturgia
La 7.1. klo 18 Vigilia
Su 8.1. klo 10 Liturgia
Ti 10.1. klo 18 Kuoroharjoitus srk-
salissa
Ke 11.1. klo 13 Tiistaiseura
Ke 11.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 11.1. klo 17.30 Ortodoksia-kerho 
srk-salissa. Iltatee.
La 14.1. klo 10 Perhekerho srk-sa-
lissa
Ke 17.1. klo 17 Kirkkolauluilta
Ke 17.1. klo 18.30 Kuoroharjoitus 
srk-salissa
La 21.1. klo 18 Vigilia
Su 22.1. klo 17 Ekumeenisen ru-
kousviikon rukouspalvelus. Risti-
saatto luterilaiselle kirkolle, jossa 
rukoushetken jälkeen iltatee.
Ke 25.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 25.1. klo 17.30 Ortodoksia-kerho 
srk-salissa. Iltatee.
Helmikuu:
Ke 1.2. klo 18 Vigilia
To 2.2. klo 9 Liturgia. Herramme 
temppeliin tuominen.
La 4.2. klo 18 Vigilia
Ti 7.2. klo 18 Kuoroharjoitus srk-
salissa.
Ke 8.2. klo 13 Tiistaiseura
Ke 8.2. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 8.2. klo 17.30 Ortodoksia-kerho 
srk-salissa. Iltatee.
La 11.2. klo 9 Liturgia. Sielujen 
lauantai. Vainajien muistopäivä.
Ti 14.2. klo 17 Kirkkolauluilta 
Ti 14.2. klo 18.30 Kuoroharjoitus 
srk-salissa
La 18.2. klo 18 Vigilia
Su 19.2. klo 10 Liturgia. Sovintosun-
nuntai.
Su 19.2. klo 18 Ehtoopalvelus. Suuri 
paasto alkaa.
Ma 20.2. klo 18 Katumuskanoni
Ke 22.2. klo 13 Tiistaiseura
To 23.2. klo 18 Katumuskanoni
Pe 24.2. klo 17 Ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia

Leppävirta
Joulukuu:
Su 25.12. klo 17 Joulupäivän ehtoo-
palvelus
Tammikuu:
Su 22.1. klo 10 Liturgia
Helmikuu:
Su 5.2. klo 10 Liturgia. Tuhlaajapo-
jan sunnuntai. 
Ti 21.2. klo 18 Katumuskanoni
Ke 29.2. klo 17 Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

Savonlinna
Joulukuu:
La 17.12. klo 17 Ehtoopalvelus ja 
puurojuhla
Ti 20.12. klo 8 Koululaisliturgia
La 24.12. klo 13 Jouluaaton ehtoo-
palvelus
Ma 26.12. klo 10 Toisen joulupäivän 
liturgia. Jumalansynnyttäjän juhla.
Tammikuu:
To 5.1. klo 18 Vigilia
Pe 6.1. klo 9 Liturgia. Teofania. Klo 
12 Ristisaatto museolta linnaan. 
Suuri vedenpyhitys.
Ke 11.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 11.1. klo 17.30 Tiistaiseura ja 
kuoroharjoitus
La 14.1. klo 18 Vigilia
Su 15.1. klo 10 Liturgia
Ke 18.1. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 18.1. klo 17.30 Kuoroharjoitus
Ti 24.1. klo 17 Ehtoopalvelus ja 
tiistaiseura
La 28.1. klo 18 Vigilia 
Su 29.1. klo 10 Liturgia. Publikaanin 
ja fariseuksen sunnuntai.
Helmikuu:
Ti 7.2. klo 17 Ehtoopalvelus ja 
tiistaiseura
Ke 8.2. klo 17 Kuoroharjoitus
La 11.2. klo 18 Vigilia
Su 12.2. klo 10 Liturgia. Tuomiosun-
nnuntai.
Ke 22.2. klo 18 Katumuskanoni
La 25.2. klo 18 Vigilia
Su 26.2. klo 10 Liturgia. Ortodoksi-
suuden sunnuntai.
Ti 28.2. klo 17 Kuoroharjoitus

Varkauden seurakunnan valtuusto 
vaihtui radikaalisti 6.11. järjeste-
tyssä vaalissa. Uudessa kymmen-

jäsenisessä valtuustossa istuu vain kaksi 
nykyistä valtuutettua, 

Varkauden pääkirkon isännöitsijä 
Antero Kudjoi ja Savonlinnasta dosentti 
Kari Ahonen (42 ääntä), joka on nykyisen 
valtuuston puheenjohtaja.

Vaalin ääniharavat olivat Antero Kud-
joi (60 ääntä) ja Valaman kansanopiston 

rehtori Sirpa Koriala (56 ääntä). 
Muut Varkaudesta valitut olivat Jarmo 

Ihalainen (45 ääntä), Tapio Mäkitalo 
(38), Irma Kolehmainen (37) ja Juhani 
Kirjavainen (32). Rantasalmelta valittiin 
Tapio Tuomela (42) ja Savonlinnan toise-
na valtuutettuna Fevronia Orfanos (35). 
Kirkkoherra on valtuuston itseoikeutettu 
jäsen.

Varajäseniksi valittiin Unto Tajakka 
(31, Varkaus), Markus Parkkonen (29, Sa-

vonlinna), Helena Kettu (29, Savonlinna), 
Ritva Aihala (27, Leppävirta) ja Seppo 
Karjalainen (26, Savonlinna).

Äänestysvilkkaus oli 12 prosenttia. 
Äänestäneitä oli 119.  Hyväksyttyjä äänes-
tyslippuja oli 114 ja hylättyjä 5. Valtuusto 
valittiin nelivuotiskaudeksi 2012-2015.

Valtuusto kokoontuu tammikuun lop-
puun mennessä valitsemaan muun muassa 
uuden neuvoston, kiinteistölautakunnan, 
tarvittavat toimikunnat ja isännöitsijät. 

Antero Kudjoi, Varkaus  Sirpa Koriala, Heinävesi Jarmo Ihalainen, Varkaus

Kari Ahonen, Savonlinna Esko Tuomela, Rantasalmi Tapio Mäkitalo, Varkaus

Irma Kolehmainen, Varkaus Fevronia Orfanos, Savonlinna Juhani Kirjavainen, Varkaus

Varkauden seurakunnan valtuusto  seuraavalla nelivuotiskaudella 2012-2015:

Kuntoarviot. Varkauden kirkosta, seu-
rakuntasalista sekä Leppävirran rukous-
huoneesta on valmistuneet kuntoarviora-
portit. Kuntoarvion teki varkautelainen 
yritys RMK-palvelu Ky. Arvioiden teke-
minen mahdollistui kirkollishallituksen 
avustuksen turvin, kiitos sinne.

Kaikissa rakennuksissa ja piha-alu-
eissa on korjattavaa useiden kymmenien 
tuhansien eurojen edestä. Kuntoarviot 
sisältävät viiden vuoden suunnitelman 
korjausten tekemiseen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-
2014. Valtuusto hyväksyi toimikautensa 
viimeisessä kokouksessa 15.11. toi-
minta- ja taloussuunnitelman kolmelle 
seuraavalle vuodelle. 

Toiminnalliset painopisteet ovat 
lapsi- ja nuorisotyön, diakoniatyön ja 
maahanmuuttajatyön vireyttämisessä. 
Jumalanpalvelusten määrä hieman nou-
see. Palveluksia toimitetaan useammin 

Uutispalat

Minun on ikävä Sirkkaa. Yllätyin 
itsekin siitä, että ikävä iski näin 

voimallisesti.
Tutustumisestamme lienee kol-

misenkymmentä vuotta; suunnilleen 
sama aika, minkä olen ollut ortodok-
sisen kirkon jäsen. Sirkka oli tuolloin 
Varkauden ortodoksisen seurakunnan 
kanslisti. Tuttavuutemme syntyi näis-
sä merkeissä – ja syventyi sittemmin 
ystävyydeksi.

Seurakuntaelämä ei ole aina yk-
sinkertaista eikä järin auvoista; siitä 
paholainen pitää huolen. Tätä asiaa 
usein pohdimme. Sirkan vilpitön, 
varaukseton usko opetti minulle koko 
joukon ortodoksisuudesta. Ja hänen 
uskollisuutensa ystävänä oli jotakin, 

mitä aineellisuutta arvostavan nyky-
maailman on ehkä vaikea oivaltaa.

Sirkan muistotilaisuudessa minulle 
valkeni myös, että hän on ollut sisarus-
parvessaan nuoremmilleen iso sisko, 
joka on aina jaksanut auttaa ja tukea.

Sekä lapsuuden perhe että myöhem-
min Sirkan oma perhe ovat kokeneet 
hänen uskonsa ja uskollisuutensa hy-
vin konkreettisesti kaikkina kuluvina 
vuosikymmeninä.

”Saata, oi Kristus, Sinun palvelijasi 
Sirkan sielu lepoon pyhien joukkoon, 
missä ei ole kipua, ei surua eikä 
huokauksia, vaan on loppumaton 
elämä.”

Oiti Kotamo

In memoriam Sirkka Laakso

monikielisenä. Ortodoksia-kerho tarjoaa 
ensisataman seurakunnan kiinnostu-
neille.

Taloudessa korostuu seuranta ja suun-
nitelmallisuus, jotta säästöjä syntyisi. 
Peruskorjaustoiveita ovat Varkauden 
seurakuntasalin katon maalaus ja korjaus 
sekä piha-alueilla vesien juoksutus. 

Leppävirran rukoushuoneella toi-
votaan salaojitusta, pihan maapinnan 
korjausta ja vesikaton korjausta. Näihin 
toimiin toivotaan kirkollishallitukselta 
avustusta.

Veroprosentti pysyy samana ensi vuon-
na kuin tänä vuonna (1,95). Verotulot 
muodostavat yli 95 prosenttia seurakun-
nan tuloista. Ensi vuoden verotuloiksi on 
arvioitu 270.000 euroa.

Tuohusten hinnat. Neuvosto on päät-
tänyt, että kirkkokynttilöiden hinnat 
pysyvat 0,50 ja 0,70 eurossa. Uutta on, 
että tuohusten myynnin nettotuloista 
seurakunta lahjoittaa lähetystyölle viisi 
prosenttia. Erilliset lähetystyön tuohukset 

jäävät pois myynnistä.

Kriparit maksuttomia. Neuvosto on 
päättänyt, että kristinoppileirit ja nuoret 
leirit ovat maksuttomia osallistujille ensi 
vuonna. Kuitenkin osallistujien tulee 
vastata kuljetuskustannuksista.

Sähkön kulutus tarkkailussa. Savon-
linnan kirkon ja Leppävirran rukoushuo-
neen sähkönkulutus on jatkuvasti noussut 
ja ylittänyt budjetoinnin.

Neuvosto on päättänyt, että passiivi-
aikana Savonlinnan kirkossa lämpötila 
voi olla 14 astetta ja Leppävirran ruko-
ushuoneessa 12 astetta. 

Varkauden kirkkoa ja seurakuntasa-
lia lämmitetään kaukolämmöllä. Myös 
näissä rakennuksissa energiaa pyritään 
säästämään mahdollisimman paljon. 

Videoprojektori, kauan kaivattu veko-
tin, hankitaan.

Se auttaa erilaisissa opetustehtävissä 
niin kirkkoherraa kuin vierailevia luen-
noitsijoitakin.

Aina ajan tasalla
ortvarkaus.net
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
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fax. (017) 814 941
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Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

JUMALANPALVELUKSET 1.12.2011 – 19.2.2012

Joulun ihme
Kyyhkyset olivat nälissään. Ne oli-

vat lentäneet pohjolasta pitkän 
matkan yli vuorten ja myrskyävän 

Välimeren. Suurena parvena ne laskeu-
tuivat pienen siirtolaiskylän talojen kat-
to-orsille. 

Kylän nimi oli Nasaret. Erään talon 
pihalla viikunapuun katveessa istui lasta 
odottava, viimeisillään oleva nuori kaunis 
neitonen, Maria. Maria heitteli vasusta 
jyviä pientareelle. Kyyhkyset pyrähtivät 
niitä ahneesti syömään.

Nasaretissa oli lämmintä. Erityisen 
lämmintä oli puusepän verstaan orsilla, 
missä osa kyyhkysistä vietti ensimmäisen 
yönsä pohjolasta saapumisensa jälkeen. 

Kyyhkyset kuulivat kuinka joku sanan-
saattaja verstaan ovella selitti puusepälle 
”Keisari Augustus haluaa suorittaa valta-
kunnassa väestönlaskennan.

Ja vaikka pienokaisenne saattaa syntyä 
minä hetkenä tahansa, on teidän lähdet-
tävä kotikaupunkiinne Beetlehemiin.” ” 
Lähdemme” vastasi Joosef, ”jahka saan 
valmiiksi tekeillä olevan suuren auran. 
Näethän, että sato on korjattu ja on pelto-
jen kynnön aika”.

Peltoaura valmistui ja niin lähti pyhä 
perhe matkalle. Aasin selkään oli pakattu 
matkaeväät: ruukullinen öljyä, oliiveja, 
viikunoita, juustoa ja pussillinen jauhoja. 

He suuntasivat askeleensa etelään, 
mutta Samarian kautta he eivät tohtineet 
kulkea. Samarialaisten ja juutalaisten 
välillä oli pitkään vallinnut tora, jonka 
syytä kukaan ei enää muistanut ja siksi he 
karttoivat toisiaan.

Pyhä perhe päätti kulkea Jordanin laak-
son kautta. Sitä paitsi tiekin oli parempi 
Jordan joen rantamilla kuin Samarian 
vuorilla ja mikä parasta, Jordanin virrassa 
sai vilvoitella matkasta väsyneitä jalkoja. 
Marialla jalat olivat jo muutenkin turpees-
sa lapsen odotuksen tähden. 

Kyyhkyset olivat tykästyneet Mariaan, 
joka oli niitä ruokkinut. Osa Kyyhkysistä 
oli lähtenyt seuraamaan pyhää perhettä 
heidän matkallaan.

Kyyhkyset eivät vielä tienneet matkan 
päämäärää ja sitä, mitä oli vielä tapahtuva. 
Muuten vaan perhettä, Mariaa ja Joosefia 
seurasivat. 

Joosef kiskoi aasia. Aasit ovat juku-
ripäitä. Tykkänään saattavat paikalleen 
asettua. Siksi niitä oli aika-ajoin tosissaan 
kiskottava. Joosef oli vahva nuori mies, 
voimansa tunnossa. Siksi aasin niskurointi 
kylläkin hidasti silloin tällöin matkan 
tekoa, mutta ei pystynyt sitä tykkänään 
estämään. 

Juudean autiomaassa Jerusalemin lähel-
lä oli tuohon aikaan paljon maantierosvoja. 
Syysmyrsky nousi yllättäen vuorten takaa, 
sade piiskasi Marian kasvoja.

He olivat aivan märkiä ja sateen tau-
ottua pysähtyivät, sytyttivät nuotion ja 
kuivattelivat kastuneita vaatteitaan.

Paitsi, että nuotion tuli lämmitti ja 
kuivatti vaatteet, se antoi myös suojan yön 
pimeinä tunteina susilta, jotka nälissään 
ulvoivat vuorten louhikkoisilla rinteillä, 
Maria ja Joosef torkkuivat, päät nyökähte-
livät, he toivoivat olevansa pian perillä. 

Jerusalemissa asui tuohon aikaan 25 
000 ihmistä. Se oli suuri kaupunki. Sinne 
Joosef ja Maria eivät poikenneet, vaan 
kulkivat sen muurien editse, ohittivat 
Raakkelin haudan ja saapuivat Beetlehe-
miin, Daavidin suvun kaupunkiin.

Daavidin suku oli suuri suku, siksi 
kaikki majapaikat kaupungissa olivat 
täynnä. Maria oli väsynyt, tietäähän sen, 
Raskauden aikana paino oli noussut tois-
takymmentä kiloa.

Liikkuminen oli vaikeaa. Lapsi syntyisi 
millä hetkellä hyvänsä. Lopulta Joosef 
löysi luolan, eläinten suojan. Sinne he 
asettuivat, pyhä perhe. Joosef levitti olkia 
Marialle vuoteeksi ja tyhjään  syöttö-
kaukaloon hän valmisti sijan syntyvälle 
lapselle.

Öljylampun liekin lepattaessa Maria 
hetkeksi nukahti.

Alhaalla, puolentoista kilometrin pääs-
sä, oli kedolla joukko paimenia nuotion ää-
rellä vartioimassa laumaansa. Noita näitä 

he keskustelivat, niin kuin olivat tehneet 
joka ilta ja yö vuodesta toiseen. Karjalan-
kielisessä joulun evankeliumin tekstissä 
sanotaan: paimenet kai pöllästyivät.

Pöllästyivät toden teolla, kun näkivät 
taivaalla kirkkaan valon, valossa liihoitti 
taivaalla joukko enkeleitä, enkelit lauloi-
vat, osa kyyhkysistäkin oli ehättänyt kedon 
ylle, onnellisina ne räpyttelivät siipiään. 

Paimenet kuulivat äänen: minä ilmoitan 
teille ilosanoman, menkää miehet, menkää 
paimenet ylös kaupunkiin, siellä te tapaatte 
vastasyntyneen Maailman Vapahtajan, hän 
on Kristus Herra.

Siltä istumalta he ryntäsivät juoksuun, 
nuorimmainen juoksi edellä, kaikkein 
kovimmin, vanhemmat kompastelivat. 
Öljylampun loiste ohjasi heidät majatalon 
taakse eläinten suojaan. 

Maria hymyili. Synnytyksen tuska 
poltteli vielä hänen ruumistaan. Joosef  
kuivasi ilon kyyneleen silmäkulmastaan. 
Syntyneen lapsen, joka oli kapaloituna 
seimessä, kasvoilla välkehti merkillinen 
kirkkauden kajo.

Paimenet polvistuivat. Osa kyyhky-
sistä, jotka olivat saapuneet Pohjolasta 
Nasaretiin ja seuranneet pyhää perhettä 
Beetlehemiin, kukersi tallin kurkiorren 
päällä. Rauhan ilo laskeutui kaikkialle. 
Maailmaan oli syntynyt Vapahtaja, Juma-
lan Poika.

Tuo rauhan ilo on tullut nyt myös 
tänne Pohjolaan, tähän hetkeen, meidän 
keskellemme. Tämä kirkko saa olla tässä 
hetkessä eläinten suoja, paikka, johon 
syntyy keskellemme Jumalan Poika.

Minun sydämeni saa olla seimi, johon 
Jeesus lapsi lasketaan.

Minun sydämessäni loistaa kirkas valo. 
Minun korvissani kaikuvat enkelten sanat, 
älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosano-
man, teille on tänään syntynyt Vapahtaja, 
hän on Kristus. Herra. 

Isä Elias Huurinainen

Iisalmi
ma 5.12. klo 18.00 vigilia
ti 6.12. klo 09.00 liturgia P. Nikolaok-
sen juhla, Itsenäisyyspäivä,  litania ja 
seppeleenlasku Karjalaan jääneiden 
muistopaadella
la 10.12. klo 18.00 vigilia
la 17.12. klo 18.00 vigilia
la 24.12. klo 15.00 suuriehtoopal-
velus 
la 24.12. klo 16.20 litania hautaus-
maalla
su 25.12. klo 08.00 Jouluaamun li-
turgia 
su 25.12. klo 18.00 joulupäivän eh-
toopalvelus
la 31.12. klo 23.00 Uuden Vuoden 
rukouspalvelus 
to 5.1. klo 18.00 ehtoopalvelus
pe 6.1. klo 09.00 liturgia Kristuksen 
kasteen juhla
la  7.1. klo 18.00 ehtoopalvelus
su 8.1. klo 09.00 hetkipalvelus
la 14.1. klo 18.00 vigilia
la 21.1. klo 18.00 vigilia
ke 1.2. klo 18.00 vigilia
to 2.2. klo 09.00 liturgia Kristuksen 
temppeliintuomisen juhla
la 4.2. klo 18.00 vigilia
la 11.2. klo 18.00 vigilia
su 12.2. klo 09.00 liturgia, perhekirk-
ko. Palveluksen jälkeen ruokailu ja 
perhetilaisuus kirkon alasalissa.
la 18.2. klo 09.00 vigilia

Lapinlahti
la 3.12. klo 18.00 vigilia
su 4.12. klo 09.00 liturgia
ma 26.12. klo 09.00 II joulupäivän 
liturgia
la 28.1. klo 18.00 vigilia
su 29.1. klo 09.00 liturgia

Alapitkä
su 18.12. klo 09.00 liturgia
su 5.2. klo 09.00 liturgia

Salahmi
su 11.12. klo 09.00 liturgia
su 15.1. klo 09.00 liturgia

Sukeva
su 22.1. klo 09.00 liturgia

Sonkajärvi
su 1.1.  klo 09.00 liturgia
su 19.2. klo 09.00 liturgia, sovinto-
sunnuntai

Iisalmen tiistaiseura
Iisalmen tiistaiseura kokoontuu v. 2012 edelleen

Pr. Elian kirkon alasalissa joka toinen tiistai alkaen 17.1.2012 klo 13.

Työttömien ja vähävaraisten jouluruokailu
ti 13.12.2011 klo 11 – 13.

Tervetuloa ruokailemaan ja laulamaan yhdessä!

Kirsi-Marian palsta, Kirsi-Marian palsta

Joulutauon jälkeen jatkamme kuoroa ja kerhoja seuraavasti:

Kuoroharjoitukset Iisalmessa kirkon alasalissa joka maanantai klo 17.30 
alkaen 9.1.

Musakerho Iisalmessa kirkon alasalissa joka maanantai klo 17 alkaen 9.1.

Bunukat-kerho joka toinen lauantai klo 12 Iisalmessa kirkon alasalissa alkaen 
7.1.

Lapinlahden lastenkerho joka toinen tiistai klo 17.30 kirkon alasalissa alkaen 
10.1.

Muuta toimintaa:

NuoretNuoretNuoret!
Mennään elokuviin ke 28.12. Ilmoita tulostasi Sutisen Joonalle puh. 040 823 
5844 viimeistään edellisenä päivänä. 

Kiinnostaako leirin- tai kerhonohjaus? Laitapa viestiä Kirsi-Marialle puh. 
054014798 tai kirsi-maria.hartikainen@ort.fi viimeistään 10.1. 

Perhesunnuntai Iisalmessa 12.2. 
Liturgia klo 9, ruokailu ja ohjelmaa. Jokainen perhe saa pienen yllätyksen ko-
tiinviemisiksi. Tervetuloa!

Vuoden 2012 kristinoppileiriläiset
Tapaaminen Iisalmessa kirkon alasalissa su 19.2. klo 16. Vanhemmat ovat myös 
tervetulleita kuulemaan, mitä siellä kripalla 15.-21.7. tehdään.

Evakkokeskuksessa tapahtuu 
Vieremän kyläkööri ja lauluryhmä Ilonpisarat esiintyvät ke 18.1. klo 18. Liput 
10e sisältää tarjoilun.

Blini-illat helmikuussa su 5.2. klo 14,  ke 8.2. klo 18, su 12.2. klo 14 sekä su 
15.2. klo 18. Ohjelmassa Anita Kulmalan kirjoittama ja Kati Rissasen ohjaama 
näytelmä Me kahvilassa istuttihin. Liput 20 e, hintaan sisältyy herkullinen 
blinitarjoilu. Tiedustelut ja varaukset puh. 050 4014798 tai evakkoteatteri@
gmail.com

Uusi ortodoksinen
nettikauppa

IKONIKAUPPA 

Olemme avanneet uuden netti-
kaupan, jonka nimi on

yksikertaiseseti Ikonikauppa. 
Nettikaupasta on saatavilla eri-
laisia kävin maalattuja ikoneja, 
painotyöikoneja, lampukoita ja 
muita kirkollisia tarvikkeita. 
Kaupan tarjonta lisääntyy ja
monipuolistuu kaiken aikaa.
Tämä on kätevä tapa ostaa
ikoneja ja muita kirkollisia

esineitä Suomessa.
Kauppamme löydät

nettiosoitteesta:
www.ikonikauppa.fi

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Sunnuntaina 30-10. Lapinlahden Kaikkien Pyhien kirkossa vietettiin perheta-
pahtumaa. Tapahtuma kokosi kirkkoon eri sukupolvia vauvasta mummoon.

Lapinlahden
Erkki Mantsinen

Iisalmen
ääniharavana

Iisalmen ortodoksisessa seurakunnassa 
seurakunnan valtuustovaaleissa ääniä 
annettiin yhteensä 106 kpl.  Äänestys-
prosentti oli 10,4.

Valtuustoon kaudelle
2012-2015 valittiin:

Erkki Mantsinen, Lapinlahti     61 ääntä
Antti Loimalahti, Iisalmi          52 ääntä
Aimo Saloranta, Iisalmi            50 ääntä
Erkki Shemeikka, Sonkajärvi   49 ääntä
Matti Vornanen, Jyrkkä            48 ääntä
Marja Hurskainen, Vieremä     48 ääntä
Jaana Suli, Pajujärvi                 46 ääntä
Mirja Köttö, Iisalmi                 44 ääntä
Jyrki Ruutala, Iisalmi               36 ääntä
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Kuopion seurakunta

EKUMEENINEN RUKOUSVIIKKO 18.-25.1.2012

ke 18.1. klo 18.00 Siilinjärvi: ristisaatto luterilaisesta seurakunnasta helluntai-
seurakuntaan, vapaakirkkoon ja Georgios Voittajan kirkkoon. Rukoushetki ja 
iltatee ort. seurakuntasalissa.

ke 18.1. klo 18.00 Karttula: rukoushetki Vapaakirkossa, Kirkkotie 21.

to 19.1. klo 18.00 Kuopio: ehtoopalvelus Pyhän Nikolaoksen katedraalissa  ja 
rukousviikon tilaisuus ja iltatee seurakuntasalissa. 

to 19.1. klo 18.00 Maaninka: rukoushetki Karjalan Valistajien kirkossa, ristisaat-
to luterilaiseen kirkkoon, iltatee kunnantalolla.

su 22.1. klo 15.00 Kuopio: rukousviikon pääjuhla Kuopion Tuomiokirkossa.

su 22.1. klo 18.00 Pielavesi: rukoushetki ja ekumeeninen tilaisuus Apostolien 
Pietarin ja Paavalin kirkossa (Puistotie 2). Iltatee.

ma 23.1. klo 18.00 Tuusniemi: ekumeeninen vaellus Tuusniemellä.  Rukoushetki 
Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkossa, ristisaatto helluntaiseurakuntaan ja 
luterilaiselle seurakuntakodille. Rukoushetki ja kirkkokahvit. 

ti 24.1. klo 17.30 Keitele: rukoushetki Arseni Konevitsalaisen kirkossa, ristisaat-
to luterilaiseen kirkkoon ja helluntaiseurakuntaan. Iltatee.

Lisätietoja: isä Harri Peiponen, p.0206 100 304, harri.peiponen@ort.fi

Ikonipiiri tiedottaa!

Aloittelija, oletko kiinnostunut ikonimaa-
lauksesta? Haluatko oppia maalaamaan 
perinteisellä  ikonimaalaustekniikalla. 
Opetus tapahtuu Suomen ikonimaalarit 
ry:n hyväksymällä opetus menetelmällä. 
Kevät kaudelle on mahdollista päästä 
mukaan joko päiväryhmään klo 14.30-17 
tai iltaryhmään klo 17.30-20
Kevään kokoontumispäivät: 9.1.,  23.1.,  
6.2.,  20.2.,  19.3.,  26.3.,  16.4.,  23.4.  
Ota yhteyttä Kirsi Lehtoon p. 0400 
859874 tai s-postilla kisile60(at)suomi24.
fi tai Anna-Liisa Vainiomäki p. 050 
3368353, s-posti anlii.vai(at)gmail.com 

Seurakunnat voivat toimia myös maallikkovoimin
Uusi seurakunnanvaltuusto on valittu 

toimikaudeksi 2012 - 2015. Edel-
lisessä valtuustossa olleita jäseniä 

valittiin kuusi ja uusia yhdeksän.
Kuopiosta valittiin 8 jäsentä ja muualta 

seurakunnan alueelta 7 jäsentä. Miehiä 
valtuutetuista on 8 ja naisia 7, joten tasa-
paino monessa suhteessa löytyy. Vaalien 
äänestysprosentti jäi alle kymmeneen 
prosenttiin (9,58 %). Uusi valtuusto pitää 
ensimmäisen järjestäytymiskokouksensa 

tammikuussa, jolloin valitaan myös uusi 
seurakunnanneuvosto. 

Seurakunnan voima on seurakuntalai-
set. Seurakuntaelämän keskus on liturgia, 
jota ei voida toimittaa ilman pappia, mutta 
seurakunnassa voidaan toimia ja toimitaan 
paljon myös maallikkovoimin.

Pielavedellä ja Kuopiossa aloitetaan 
säännölliset maallikkopalvelukset. Piela-
vedellä toimitetaan seurakuntalaisten 
voimin iltarukouksia, akatistoksia ja het-

kipalveluksia erikseen sovittuina torstai-, 
lauantai- ja sunnuntaipäivinä.

Rukousten jälkeen teen juonnin lomassa 
keskustellaan seuraavan sunnuntain evan-
keliumitekstistä. Kuopiossa toimitetaan 
kuukausittain Jeesuksen rukouspalvelus. 

Uusi kalenterivuosi tuo joitakin muu-
toksia jumalanpalveluksien aloitusaikoi-
hin. Kuopiossa keskiviikkoillan jumalan-
palvelukset alkavat jatkossa klo 17. Tämä 
aikaisempi aloitusaika palvelee paremmin 

keskiviikkona kokoontuvia kuoroja ja 
kerhoja. Muutos tulee myös keskustalon 
keskiviikkoaamun liturgioihin, jotka al-
oitetaan ensi vuonna kello 9. 

Valmistaudumme parhaillaan jouluun. 
Jouluna muistamme toisiamme lahjoin. 
Saatamme käyttää huomattaviakin summia 
lahjojen hankkimiseen.

Lahjat ovat osoitus välittämisestä 
ja toisen huomioonottamisesta. Toisen 
huomioonottaminen ja ajan antaminen 

toiselle ei maksa mitään ja on monesti 
paras lahja. 

Joulun sanomaa, Kristuksen syntymää, 
julistetaan joulun aikaan toimitettavissa 
jumalanpalveluksissa eri puolilla seur-
akuntaa, tervetuloa palveluksiin! Hyvää 
joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta. 

isä Timo Honkaselkä

Jeesuksen rukous -palvelukset
palaavat seurakuntaan

Kuopion katedraalissa totuttiin jokin 
aika sitten toimittamaan Jeesuksen 
rukous –palveluksia, mutta sitten 

ne jostakin syystä jäivät pois jumalanpal-
velusohjelmasta.

Viime keväänä seurakunnan yhteisen 
neuvottelupäivän yhteydessä  tuli esille 
toivomus näiden palvelusten jatkamises-
ta  ja se saa nyt toteutuksensa jokaisen 
kuukauden toisena tiistai-iltana alkaen 
joulukuusta.

Jeesuksen rukous perustuu apostoli 
Paavalin antamaan ohjeeseen: ”Rukoilkaa 
lakkaamatta.”  Käytännössä se merkitsee 
keskittymistä lyhyeen ja helposti toistetta-
vaan rukoukseen: ”Herra Jeesus  Kristus, 
Jumalan Poika, armahda meitä.” 

Tässä rukouksessa tunnustamme Jee-
suksen Jumalan Pojaksi,  taivaan ja maan 
Herraksi, jolle Isä on antanut kaiken val-
lan, myös vallan armahtaa meitä. Meidän 
osamme on pyytää jatkuvasti, jokaisena 

uutena hetkenä, Herraa Jeesusta armah-
tamaan meitä.

Miten Hän meitä itse kutakin sitten 
armahtaa, emme vielä tiedä, eikä meidän 
tarvitsekaan. 

Jeesuksen rukouksen ”koti”  on Athos-
vuori, ja sieltä rukous on kulkeutunut 
meidänkin hengelliseksi aarteeksemme 
– Valamon ja Lintulan luostareiden kautta  
ja omana aikanamme erityisesti  edesmen-
neen Arkkipiispa Paavalin opettamana.  

Jeesuksen rukouksen palveluksen kaa-
va löytyy esimerkiksi Valamon luostarin 
julkaisemasta teoksesta Jeesuksen rukous  
sekä netistä sivuilta Ortodoksi.net.

Toivon ja uskon, että voimme yhdessä 
rikastua hengellisesti tämän pyhän perin-
teen avulla. Palveluksessa lukijana voi 
halutessaan olla vuorollaan kukin läsnä 
oleva rukoilija.

Makarios Lehtimäki

Koko perheen joululiturgia

Kristuksessa rakkaat ystävät, 
Kristuksen syntymäjuhla on 
yksi Jumalan huolenpidon 

suurista salaisuuksista, jota todistamaan 
meidät kaikki on kutsuttu. Vaikka kirkon 
liturginen traditio onkin vanhaa ja vank-
kaa, joudumme seurakuntaelämässä teke-
mään usein kompromisseja ja karsimaan 
palveluksia.

Tänä vuonna joulun vieton suhteen 
saamme kuitenkin iloita siitä, että kiireistä 
huolimatta voimme toimittaa jouluaatto-
aamun liturgian katedraalissamme. 

Kuopiossa on perinteisesti toimitettu 
aaton ehtoopalveluksia koko seurakunnan 
alueella, mutta erityisesti keskusta-alueen 
lapsiperheiden kannalta palvelukset alka-
vat hieman liian myöhään.

Pienten ja isompienkin kannalta on 
tärkeää, että joulun sanoman olennaisinta 

asiaa ei unohdeta. Siksi teidät kaikki – isot 
ja pienet - on kutsuttu kanssamme litur-
giapalvelukseen pyhän Nikolauksen ka-
tedraaliin 24.12. klo 10 alkaen. Liturgian 
jälkeen nautimme yhdessä kirkkokahvit 
seurakuntasalissa. 

Muistattehan, että kirkko on meidän 
kotimme ja seurakunta on meidän per-
heemme. Siksi kenenkään ei tarvitse olla 
yksin! Kristuksen syntymää todistivat 
aikanaan paimenet ja enkelit. Nyt se on 
meidän tehtävämme. 

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa 
teille kaikille!

i timo Hi

P.S. Muut jouluajan palvelukset ovat 
omilla paikoillaan. Tiedot niistä löydät 
tämän Solean ilmoituksista.

Liturgian jälkeen mentiin seurakun-
tasaalille, jossa oli diakoniato-
imikunnan järjestämä ruokailu ja 

Fontanellassa käynti.
-Ollaan täällä toista kertaa, Luukas 

6 v. Kuopiosta kertoi. Luukas ja isoveli 
Johannes 9 v. kuulivat Suurmarttyyri Go-
ergios Voittajan kirkolla olleesta tapah-
tumasta äidiltä Marialta ja kaikki ovat 
odottaneet tätä päivää.

-Luukas heräsi jo 7.00 aamulla ja sanoi, 
että häntä jännittää, Maria kertoi.

-Johannes oppi uimaan viime kesänä ja 
Luukas osaa uida kellukkeiden kanssa. 

Maria odottaa kovasti höyrysaunaa, 
koska sitä ei ole kotona eikä Kuopion 

uimahallissa, jossa he käyvät yleensä 
uimassa. Johannes kävi viimeksi kirkossa 
koulun kanssa ja Luukas torstaina Pelit ja 
Leikit -kerhossa. Seija Saulamo ja Nana 
Sofia eivat sen sijaan ole aikaisemmin 
käynyt tällaisessa tapahtumassa.

-Nämä Fontanella-tapahtumat ovat 
todella kivoja. Tieto saatiin Soleasta ja 
ilmoittauduin heti, Seija kertoi.

Nana Sofia odottaa ehkä eniten uimista, 
mutta mummille kirkko oli tosi tärkeä. 
Viimeksi kirkossa kaksikko kävi isäin-
päivänä eli edellisenä pyhänä.

Toimittaja: Mikael Honkaselkä

Lasten juhlaa Siilinjärvellä
Luukas ja Johannes kuulivat marraskuisesta kirkkotapahtumasta äidiltä.

Valtuustoon valitut

Kynttiläkorttien tuotto
Pielaveden lasten analogiin

Kiitos kannustavasta palautteesta 
joulu- ja pääsiäiskorttejamme 
kohtaan. Tänä vuonna olemme 

tehneet joulukynttilöitä. Jokainen kynttilä 
on oman muotoisensa, samoin lepattava 
liekki sädekehineen. 

Lapset ja varhaisnuoret ottivat askar-
telun mieluisana vastaan. Alkuperäiset 
lasten työt pääsevät valaisemaan lasten 
koteja. 

Nyt kun katedraalin analogi on valmis 
ja itsenäisyyspäiväksi saamme uuden 
hellyyden ikonin siihen monin tavoin 
projektiamme tukeneiden avustuksella 
– voimme vain toivottaa jokaiselle Teille 
Isot Isot Kiitoksemme lämpöisen hala-
uksen kera! 

Uudet kortin ja myös uudet suunnitel-
mat: kynttiläkorttien tuoton keräämme 
Pielaveden lasten analogiin isä Timon 
ja toimikunnan hyväksyttyä saamamme 
hyvän vinkin. Kiitos vinkin esittäjälle!!! 

Tämä on ollut antoisaa, kun niin monet 

toimintapiirit ovat kanssamme taitelleet 
kortteja vuosi vuoden jälkeen.

Tässä on selvästikin sitä jaettua iloa, 
joka yhdessä vain kasvaa! Parasta kaikesta 
on kuitenkin huomata pienten kirkossa 
kävijöiden löytäneen analogilta hellyyden 
ikonin ja nähdä ne hellät suukot.  

Toivotamme kaikille lehdenlukijoille 
jouluiloa ja onnekasta uutta vuotta kynt-
tilöiden loisteessa!

Kuopion ortodoksisen seurakunnan
päiväkerhojen lapset ja ohjaajat

Tiistaiseurat tapaavat
Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
tiistaiseurojen tapaaminen Siilinjärvellä
lauantaina 28.1.2012. Paikkana suur-
marttyyri Georgios Voittajan kirkko ja 
seurakuntasali (Harjamäentie 2).

Ohjelma
10.00 Liturgia, KS piispa Arseni 
toimittaa
12.00 Lounas
13.00 Seminaari: ”Minä seurakuntalai-
sena”

Lisätietoja: isä Harri Peiponen, 0206 
100 304, harri.peiponen@ort.fi

Kuorolaiset!
Kuutosten yhteinen laululeiri Jyväsky-
lässä lauantaina 28.1.2012. Harjoitellaan 
kuutosten kevätpäivää varten. Kaikki 
mukaan! Ilmoittaudu omalle kuoron-
johtajallesi!

Naisten piiri
Pielavedellä

Pielaveden Ristintuvalla sunnuntaina 
15.1.2012 kello 16 naisten piiri. Kerho 
on n. 20-65-vuotiaille työssäkäyville/
työikäisille naisille tarkoitettu keskus-
telu- ja toimintapiiri, joka kokoontuu 
kerran kuussa sunnuntaisin. Toiminnasta 
ja kokoontumisajoista voidaan sopia 
tarkemmin ensimmäisellä kerralla, mut-
ta ajatuksena on, että kerhossa voidaan 
käsitellä mitä tahansa asioita ”maan ja 
taivaan väliltä”.

Mahdollisuuksien mukaan voimme 
kutsua vierailevia luennoitsijoita tai teh-
dä vierailuja itse. Tule mukaan luomaan 
näköistäsi kerhoa! Jos et pääse mukaan 
ensimmäisellä kerralla, mutta olet kiin-
nostunut tällaisesta, ota yhteyttä! Kerro 
ideoitasi tai kysy lisätietoja: Eija Honka-
selkä puh 050 411 9845 tai sähköposti: 
eija.honkaselka@ort.fi

 

Kirkkolaulupiiri
Siilinjärvellä

Siilinjärvellä alkaa uusi kirkkolaulupiiri 
kaikille ortodoksisesta kirkkolaulusta 
kiinnostuneille.  Piiri kokoontuu joka 
toinen torstai ja siellä lauletaan yksiää-
nisesti helppoja kirkkolauluja. Aluksi 
keskitymme uuden liturgiakirjamme 
uudistettuihin teksteihin ja säveliin. Ens. 
kok. Siilinjärven ortodoksisella seura-
kuntasalilla torstaina 12.1.2012 kello 
16.  Lisätietoja kirkkolaulupiirin vetäjältä 
Eija Honkaselältä puh 050 4119845 tai 
eija.honkaselka@ort.fi.    

Kuopion ortodoksisen seurakuntaan on valittu 
uusi valtuusto kaudelle 2012-2015. Äänioi-
keutettuja oli 3412 henkeä. Äänioikeuttaan 
käytti 327 henkeä  Äänestysprosentti oli 9,58. 
Hylättyjä ääniä oli 5 kpl.

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa 
seurakunnanvaltuustoon valitut vv. 2012-
2015:

Veijo Martikainen, Nilsiä  98 ääntä
Martti Kähkönen , Tuusniemi 93 ääntä
Heikki Suomala, Keitele  77 ääntä
Hannu Tarnanen, Kuopio  76 ääntä
Lea Huovinen, Kuopio  71 ääntä
Kari Koslonen, Kuopio  71 ääntä
Viktoriya Glubokova, Kuopio 71 ääntä
Arja Kalaitsidis, Siilinjärvi  62 ääntä
Marjo Palve, Kuopio  61 ääntä
Raimo Vepsä, Juankoski  58 ääntä           
Titta Himberg, Kuopio  57 ääntä
Pirkko Tenkama, Kuopio  57 ääntä
Jari Niemelä, Kuopio  51 ääntä
Olavi Savonsalmi, Pielavesi  48 ääntä
Aune Markkinen, Juankoski  48 ääntä

ENTISEN SUOJÄRVEN
PITÄJÄSSÄ SYNTYNEET

JA SUOJÄRVITAUSTAISET

Kuopiossa 10.1.2012 klo 15 alk.
on keskustelutilaisuus

ort. srk:n alasalissa
Snellmaninkatu 8:ssa.

Keskustelemme
suojärveläishenkisen

seuratoiminnan
tarpeellisuudesta savolaistuneen

siirtolaisväestön ja
heidän omaistensa keskuudessa.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita

eri kirkkoihin kuuluvat
tai kuulumattomat.

Olisi erinomainen asia, jos tämän 
uutiset lukijana välittäisit tietoa 

tuttavillesi ja yhdessä
suunnittelisitte matkaa
keskustelutilaisuuteen.

Rauhaisaa Joulujuhlaa ja Turval-
lista Vuotta 2012 Teille kaikille!
TapaamisiinHeikki Makkonen p. 

uh.0407226025, Sähköposti: heik-
ki.makkonen@dnainternet.net 

Mosaiikki-ikonikerho Petros 
kokoontuu Siilinjärven ort. kirkon 

alakerrassa seur. la klo 11-17:
21.1., 18.2., 17.3., 28.4., 12.5. 

Lukukausimaksu 50 €.
Lisätietoja Tuulikki Likitalo

puh. 050 371 7217.
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Jumalanpalvelukset 13.12.2011 – 19.2.2012
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan perjantain Savon Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

KESKINEN ALUE:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Joulukuu: 
13.12. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus, 14.12. klo 18 akatistos 
Pt. Trifon Petsamolaiselle, 21.12. klo 9 liturgia, koululaiset, klo 
18 ehtoopalvelus, 24.12. klo 10 liturgia, 24.12. klo 17 suuri 
ehtoopalvelus, AP Leo, 25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, 
Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä
26.12. klo 10 liturgia, 28.12. klo 18 ehtoopalvelus, 31.12. klo 
18 Uuden vuoden rukoushetki, radiointi
Tammikuu:
1.1. klo 10 liturgia, Basileos Suuren liturgia, 4.1. klo 17 aka-
tistos, 5.1. klo 18 vigilia, 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
Teofania, 10.1. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus, 11.1. klo 17 
ehtoopalvelus, 18.1. klo 17 panihida, 19.1. klo 18 ehtoopalvelus, 
25.1. klo 17 ehtoopalvelus
Helmikuu:
1.2. klo 18 vigilia, 2.2. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen temppeliintuominen, 8.2. klo 17 ehtoopalvelus, 10.2. 
klo 18 parastasis, 14.2. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus, 15.2. 
klo 17 akatistos, 16.2. klo 8 liturgia

Toivala
Joulukuu: 
24.12. klo15 suuri ehtoopalvelus

Keskustalo, Karjalankatu 1
21.12. klo 7 liturgia, 25.1. klo 9 liturgia, 9.2. klo 9 liturgia

LÄNTINEN ALUE:
Pielaveden kirkko:
Joulukuu: 
24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus, 25.12. klo 7 liturgia, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen syntymä,  
31.12. klo 18 Uuden vuoden rukoushetki
Tammikuu:
5.1. klo 18 vigilia, 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Teofania, 
22.1. klo 18 rukoushetki, ekumeenisen rukousviikon tapahtuma, 
29.1. klo 10 liturgia
Helmikuu:
11.2. klo 10 liturgia, 19.2. klo 18 ehtoopalvelus, sovintosun-
nuntai

Siilinjärven kirkko:
Joulukuu: 
17.12. klo 18 vigilia, 18.12. klo 10 liturgia, 24.12. klo 16 suuri 
ehtoopalvelus, 25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, Herramme 
Jeesuksen Kristuksen syntymä
Tammikuu:
18.1. klo 19 rukoushetki, ekumeenisen rukousviikon tapahtuma, 
28.1. klo 10 liturgia, tiistaiseuratapahtuma, KP piispa Arseni
Helmikuu:
10.2. klo 18 parastasis, 19.2. klo 10 liturgia

Keiteleen kirkko:
Joulukuu: 
24.12. klo 12 suuri ehtoopalvelus
Tammikuu:
8.1. klo 10 liturgia, 24.1. klo 17.30 rukoushetki, ekumeenisen 
rukousviikon tapahtuma
Helmikuu:
5.2. klo 10 liturgia

Maaningan kirkko:
Joulukuu:
24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus
Tammikuu:
1.1. klo 10 liturgia, Basileos Suuren liturgia, 19.1. klo 18 
rukoushetki, ekumeenisen rukousviikon tapahtuma, 22.1. klo 
10 liturgia
Helmikuu:
12.2. klo 10 liturgia, perhepäivä

Syvänniemen tsasouna:
Joulukuu: 
18.12. klo 10 liturgia, 26.12. klo 10 liturgia
Tammikuu:
8.1. klo 10 liturgia, 15.1. klo 10 liturgia
Helmikuu:
1.1. klo 18 vigilia, 2.2. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen temppeliintuominen, 5.2. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE:
Juankosken kirkko:
Joulukuu: 
25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen syntymä
Tammikuu:
15.1. klo 10 liturgia
Helmikuu:
1.2.  klo 18 vigilia, 2.2. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen temppeliintuominen, 19.2. klo 16 ehtoopalvelus

Nilsiän kirkko:
Joulukuu: 
17.12. klo 18 vigilia, 18.12. klo 10 liturgia, 24.12. klo 17 suuri 
ehtoopalvelus, 26.12. klo 10 liturgia
Tammikuu:
5.1. klo 18 vigilia, 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Teofania, 
22.1. klo 10 liturgia
Helmikuu:
10.2. klo 18 parastasis, 19.2. klo 10 liturgia, klo 13 ehtoopal-
velus, sovintosunnuntai

Tuusniemen kirkko:
Joulukuu:  
24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus
Tammikuu:
1.1.  klo 10 liturgia, Basileos Suuren liturgia 23.1. klo 18 ru-
koushetki, ekumeenisen rukousviikon tapahtuma
Helmikuu:
4.2. klo 10 liturgia, 19.2. klo 18 ehtoopalvelus

Luikonlahden
tsasouna:
Tammikuu:
7.1. klo 10 liturgia
Helmikuu:
18.2. klo 10 liturgia

Muuruveden
tsasouna:
Joulukuu: 
4.12. klo 10 liturgia
Tammikuu:
8.1. klo 10 liturgia

Katedraali
la 24.12. klo 10 liturgia, 
la 24.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AP 
Leo, 
su 25.12. klo 10 aamupalvelus ja litur-
gia,
Herramme Jeesuksen Kristuksen syn-
tymä,
ma 26.12. klo 10 liturgia, 
ke 28.12. klo 18 ehtoopalvelus, 
la 31.12. klo 18 Uuden vuoden rukous-
hetki, radiointi

Toivalan tsasouna
la 24.12. klo 15 Suuri ehtoopalvelus, 
Kristuksen syntymän aatto

Siilinjärvi
 la 24.12. klo 16 Suuri ehtoopalvelus, 
Kristuksen syntymänaatto, 
su 25.12. klo 10 aamupalvelus ja litur-
gia,
Herramme Jeesuksen Kristuksen syn-
tymä

Maaninka
la 24.12. klo 14 Suuri ehtoopalvelus, 
Kristuksen syntymän aatto
 
Pielavesi
la 24.12. klo 14 Suuri ehtoopalvelus, 
Kristuksen syntymän aatto, 
su 25.12. klo 7 Aamupalvelus ja liturgia,
Kristuksen syntymä,
la 31.12. klo 18 Uuden vuoden rukous-
hetki

Keitele
la 24.12. klo 12 Suuri ehtoopalvelus,
Kristuksen syntymän aatto
Syvänniemi
ma 26.12. klo 10 liturgia

Juankoski
su 25.12. klo 10 aamupalvelus ja litur-
gia,
Herramme Jeesuksen Kristuksen syn-
tymä

Nilsiä
la 24.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus, 
ma 26.12. klo 10 liturgia

Tuusniemi
la 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus

Joulunajan palvelukset 2011

Viraston aukioloaika
ja puhelinpalvelu 2.1. alk. 

ma-ti, to-pe klo 9-12,
ke klo 13-17, 

ortodoksisen kirkon suurina
juhlapäivinä klo 13-15

Puijonsarven ja Vuorelan
tiistaiseurat toimivat:

kevätkausi 2012

Kokoontumispäivät: 17.1.; 
31.1.;14.2.: 28.2.; 13.3.; 27.3.; 
10.4.;24.4.; 8.5.;22.5.

Puijonsarven tiistaiseura kokoon-
tuu jäsenten kodeissa klo 14.00. 
Lisätietoja antaa Kirsti Pisto p. 
0443642009.

Vuorelan tiistaiseura kokoontuu 
Siilinjärven Osuuspankin Vuo-
relan kerhohuoneella klo 17.30. 
Lisätietoja antavat Arja Kalaitsidis 
p. 0405604426 tai isä Leo
p. 0503437249.

Kuopion Pyhän
Nikolaoksen

katedraali on avoinna
tutustumista varten
vuodenvaihteessa

26.12.2011 - 7.1.2012
klo 15-18.

Perinteiset
joulu-

myyjäiset
Siilinjärven srk-salilla

perjantaina 16.12 klo 12 alkaen
Myytävänä piirakoita
ja muita leivonnaisia.

Tilauksia otetaan vastaan, 
puh. 0443622495, Ester.

Kahvi ja pulla pikkurahalla.
Järjestää: Siilinjärven tiistaiseura

lauantaina 17.12. klo 11 alk.
Kuopion srk-salilla.

Myytävänä 
mm. laatikoita,

karjalanpiirakoita 
ja joululeivonnaisia.

Tervetuloa!

Богослужения
на церковно-славянском,
финском и других языках

пятница  6.1.2012 в 10 Литургия, 
Крещение Господне.
суббота 28.1.2012 в 18 Всенощное 
бдение
воскресенье  29.1.2012 в 10 
Литургия

Занятие группы Мария,
где беседуем о православии, в 
субботу 28.1.2012 с 15 до 17.30.
По четвергам с 17.30 ч. репетиции 
хора ”Молитва” под руководством 
регента Софии Лаукканен(тел: 
0206 100 306), песнопения 
древних распевов на церковно-
славянском и финском языкaх.

По средам с 17 до 18 часов Зоя 
Саукконен проводит кружок 
”Родничок” для детей в возрасте 
от 3-х до 12-ти лет.

PERHEPÄIVÄ
MAANINGALLA

su 12.2.2012
Perhepäivä Maaningalla Pyhien 
Karjalan valistajien kirkossa (os. 
Pihtisalmentie 120) aloitetaan klo 
10 liturgialla. Palveluksen jälkeen 
kahvitellaan. 

Ohjelmassa on makkaranpais-
toa, mäenlaskua ja muuta mukavaa 
talvista puuhaa, jos vain säät meitä 
suosivat. Jos pakkasherra paukuttelee, 
touhutaan sisätiloissa.

Talvista perhepäivää odotellen
isä Harri, Eija, Liisa ja Svetlana

KERHOT VIIKOSTA 2
Tiistain aamupäiväryhmä klo 9 
– 11.30 3 – 6-vuotiaille, yksi paikka 
vapaa
Tiistai iltapäiväryhmä klo 13.30 
– 16 3-6-vuotiaille
Keskiviikko  aamuryhmä klo 9-
11.30 3-6-vuotiaille, yksi paikka 
vapaa
Joka toinen keskiviikko Nuorten pii-
ri, NuPi klo 17-19, kriparin käyneille, 
alkaa viikolla 2
Venäjänkielinen lastenkerho ko-
koontuu keskiviikkoisin klo 17 – 18.30. 
Zoja Saukkonen p. 0440170841. 
Maksu 6 €/kk.
Torstai iltapäiväkerho klo 15.30 
– 17,  6 – 14-vuotiaille, 3 paikkaa 
vapaana
Torstaisin Lapsikuoro harjoittelee 
klo 16 – 17, sofia.laukkanen@ort.fi, 
p. 0206 100 306
Tervetuloa vanhat ja uudet kuoro-
laiset
Torstai, Pelit ja leikit –kerho  klo 
17-18.30, 6 – 11-vuotiaille mukaan 
mahtuu
Joka toinen torstai Varhaisnuorten 
piiri VaNu 12 - 16-vuotiaille klo 
16.30 – 18.30 alkaa viikolla 3.
Perhekerho joka toinen tiistai klo 
16.30-18.30, jatkuu viikolla 2. Uudet 
ryhmäläiset, ilmoittautuisitteko?

TERVETULOA ILOISTEN
TOUHUAJIEN PORUKKAAN!

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN
TEOFANIAJUHLA

ФИНСКО-РУССКАЯ
КРЕЩЕНСКАЯ ЁЛКА

loppiaisena 6.1.2012 в праздник 
Богоявления 6.1.2012 года

klo 10.00 liturgia
ja suuri vedenpyhitys katedraalissa

klo 12.30 kahvit srk-salilla

в 10.00 часов – литургия,
после этого водосвятие 

в 12.30 часов
– угощение кофе и чаем

Kuopion ortodoksinen seurakunta 
jakaa OPINTOAVUSTUKSIA

lukuvuonna 2011-2012
yhteensä 1 680 euroa.

Opintoavustusta voivat hakea Kuopion 
ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvat 

yliopistossa opiskelevat.
Vapaamuotoiset hakemukset, joissa 

tulee olla mukana todistus opiskelusta 
ja anottu avustussumma perusteltuna, 

on lähetettävä 13.1.2012 klo 12
mennessä osoitteella:

Kuopion ortodoksinen seurakunta
seurakunnanneuvosto

Snellmaninkatu 8
70100 Kuopio

Kuopion ortodoksinen seurakunta: 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 020 6100 300, fax: 020 
6100 301, sähköposti: kuopio@ort.fi, 
nettisivut: www.ort.fi/kuopio. 
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 020 
6100 309
Papiston ja kanttorien matkapuhe-
limet: Keskinen alue: kirkkoherra pas-
tori Timo Honkaselkä 020 6100 302, 
kanttori Anita Lintu 020 6100 305. 
Itäinen alue: pastori Timo Hirvonen 
020 6100 303, kanttori Sofia Laukka-
nen 020 6100 306.  
Läntinen alue: pastori Harri Peiponen 
020 6100 304, kanttori Eija Honkasel-
kä 020 6100 307. 
Muu henkilökunta: Seurakuntasih-
teeri Kirsi Haarala 020 6100 310. 
Uskonnonopettaja Ulla Puhakka 050 
3307162. Lapsi  ja nuorisotyöntekijä 
Liisa Tuunainen  020 610 0309.  Las-
ten ja nuorten ohjaaja Svetlana Lama-
nen 020 6100 315. Vahtimestari Eero 
Hyvärinen 020 6100 311. Vahtimestari 
Anna-Liisa Koslonen 020 6100 312. 
Kaikille sähköpostiosoite muotoa 
etunimi.sukunimi@ort.fi

Kristus syntyy, kiittäkää!
Kiittäen kuluneena 

vuonna saamastamme 
hengellisestä tuesta 
ja esirukouksista, 

toivotamme siunattua 
Kristuksen syntymäjuhlaa 

esipaimenille, 
luostarin kilvoittelijoille, 

seurakuntamme sielunpaimenille 
ja työntekijöille sekä entisille 
ja nykyisille tiistaiseuralaisille 

ja seuran ystäville.
”Kanssamme on Jumala”

Kuopion tiistaiseura

Lähetyspiiri kokoontuu
18.1. klo 18.30 neuvostilassa. 

Kokoontumisessa suunnitellaan 
kevään toimintaan. Tervetuloa mu-

kaan! Lisätietoja: Outi Vasko
puh. 0206 100 232.

Kirkkokahvit:
18.12. Veljeskuoro, 6.1. Venäjänkie-
linen toimikunta, 15.1. Veljeskuoron 

Venlat, 22.1. Lähetyspiiri, 29.1. Veljes-
kuoro, 5.2. Tiistaiseura, 12.2. Ikonipiiri

19.2. Lapset ja nuoret,
26.2. Lähetyslounas

Lämmin kiitos - 
saamani äänimäärä yllätti minut,
Siunattua joulunodotusta kaikille 

Anne Nissinen

Kiitän valtuustovaaleissa minua
äänestäneitä osoittamastanne

luottamuksesta.
Pirkko Tenkama

Rukouskirjan ajatuksin
” Ilman Häntä me emme

voi mitään tehdä.”

Nöyrä kiitos luottamuksen
osoittamisesta

seurakunnanvaltuuston
vaalissa.

Kristus syntyy – kiittäkää!
Veijo Martikainen
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Mikkelin seurakunta

Kohti vuodenvaihdetta

Leena Orro

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi
Kanttori: paikka avoinna
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. 0206 100 203,
s-posti: keskusrekisteri@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko,
Paavalinkatu 4
Joulukuu
To 22.12. klo 9 Aamupalvelus
La 24.12. klo 10 Liturgia
La 24.12. klo 16 Suuri ehtoopalvelus; Kristuksen syntymän aatto
Su 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia; Kristuksen syntymä
Tammikuu
To 5.1. klo 18 Vigilia
Pe 6.1. klo 10 Liturgia ja vedenpyhitys; Herramme Jeesuksen Kristuksen kaste
La 14.1. klo 18 Vigilia
Su 15.1. klo 10 Liturgia
Pe 20.1. noin klo 20 Ehtoopalvelus. Sitä ennen ekumeeninen ristisaatto alkaa 
klo 18 Pelastusarmeijasta ja jatkuu muiden kirkkojen kautta ylienkeli Mikaelin 
kirkkoon.
La 21.1. klo 18 Vigilia
Su 22.1. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen kirkkokahveilla tuomiorovasti Juha 
Palmin puhe.
Helmikuu
La 4.2. klo 18 Vigilia
Su 5.2. klo 10 Liturgia
La 18.2. klo 18 Vigilia
Su 19.2. klo 10 Liturgia
Su 19.2. klo 14 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 8
Joulukuu
Ma 26.12. klo 10 Liturgia
La 28.1. klo 18 Vigilia
Su 29.1. klo 10 Liturgia
Helmikuu
Su 12.2. klo 10 Liturgia

Juva
Ev. lut. srk-talon Ristisali
Su 1.1. klo 10 Liturgia

Mäntyharju
Ev. lut seurakunnan takkahuone
Su 8.1. klo 10 Liturgia

Sysmä
Mataristolla, Mataristonkuja 13
Su 18.12 klo 10 Liturgia

KERHOJA, PIIREJÄ JA RUKOUSVIIKKO

Sinapinsiemenkerho lapsille ja varhaisnuorille Mikkelin seurakuntatalossa, 
Paavalinkatu 4
Kerho maanantaisin klo 18 alkaen 

Kirjallisuuspiiri Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
To 12.1.klo 18. Aiheena patriarkka Bartolomeoksen kirja ”Mysteerien kohtaa-
minen (sivut 1 – 129)”; kirjan loppuosan käymme läpi to 9.2. klo 18. Kolmas 
kokoontuminen on to 8.3. klo 18, jolloin käsittelemme Suuri Paasto –kirjan.

Mikkelin ikonipiiri
Tuomiokirkkoseurakunnan kokouskellari, Savilahdenkatu 10.
Lauantaisin klo 10 – 14
La 14.1., 28.1., 11.2. ja 25.2.

Ekumeeninen rukousviikko
To 19.1. klo 18 ”Ykseyden ja yhteyden ilta” Mikkelin tuomiokirkossa, jossa 
alustuksen pitää muun muassa KS piispa Arseni.

Herrasmiesten ruokakerho
Mikkelin seurakuntatalo, Paavalinkatu 4
To 26.1., 16.2., ja 15.3. klo 17.

Tämä vuosi on ehtinyt jo joulukuu-
hun asti. Vaalit on äänestetty ja 
uudet luottamushenkilöt aloittavat 

työnsä 2012. Seurakuntatalon remontti 
on käynnistynyt. Vakinaista kanttoria ei 
ole vieläkään.

Laajemmalti katsoen taloustilanne 
Suomessa, Euroopassa ja muuallakin on 
täynnä epävarmuustekijöitä. Se huolestut-
taa muitakin kuin talousasiantuntijoita.

Toki seurakunnat ovat talousarvioita 
tehdessään ja rahankäytössään tottuneet 
pitämään tarkkaan silmällä mihin tulopuoli 
riittää. 

Kataisen hallituksen kuntaministeri 
Henna Virkkunen ajaa tarmokkaasti su-
urta kuntauudistusta, isojen kuntien muo-
dostamista kokoamalla pienempiä kuntia 
isojen kylkeen. Kun tämä aikanaan toteu-
tunee, ei sen vaikutus tunnu ortodoksisessa 
kirkossa. Täällä seurakunta ulottuu usean 
kunnan alueelle. Esimerkiksi Mikkeliin 
kuuluvat Pieksämäki, Mäntyharju, Juva, 
Kangasniemi ja Sysmä.

Elinvoimainen seurakunta pyrkii kas-
vattamaan jäsenmääräänsä. Maallisesti 
ajatellen se on tärkeää verotulojen takia. 

Henkisesti ja hengellisesti ajatellen 
se on tärkeää seurakuntalaisten oman 
hyvinvoinnin kannalta, tarjoaahan kirkko 
ihmisille ikkunan yli arjen ikuisuuteen. 

Osallistuminen palveluksiin ja seurakun-
nan tapahtumiin tasapainottaa elämää.

Esimerkiksi katumuksen sakramentti 
on tärkeä psyyken lääkitsijä.

Seurakuntatoiminta tuo mukanaan 
uusia ihmissuhteita. Tämä on erityisen 
tärkeää paikkakunnalle muuttajille, koska 
alussa tuntee itsensä usein vieraaksi ja 
juurettomaksi. Tervehtiminen ja lämmin 
vastaanotto ilahduttavat uutena kirkkoon 
tulijaa.

Mikkeliin kuten muihinkin seurakun-
tiin on liittynyt jonkin verran venäläisiä 
maahanmuuttajia.

Mikkelissä osa palveluksesta on 
nykyään venäjäksi. Ehkä äidinkieleen 
tottuneita vieras kieli oudoksuttaa, koska 
sitä ei ymmärrä. Toisaalta palveluk-
sen suomenkielinen osa on mahdol-
lisuus venäjänkielisille totutella toiseen 
kieleen.

Seurakunnassa olisi maahanmuuttajilla 
hyvä tilaisuus harjoitella juttelua suome-
ksi. Ja vaiteliailla suomalaisille mahdol-
lisuus tehdä jotain uskaliasta: jututtaa 
kylmiltään aivan vieraita ihmisiä.

Seurakunnan tulevaisuuden kannalta 
aivan elintärkeä kysymys on lasten ja nu-
orten saaminen mukaan toimintaan.

Mikkelissä on Sinapinsiemenkerho 
ja nuortenkerho. Kristinoppileiri kuuluu 

vuoden kiertoon. Omalla tahollaan uskon-
nonopettajat kouluissa tekevät arvokasta 
työtä. Ja vanhemmilla on tärkeä panos las-
tensa kasvattamisessa ortodoksisuuteen. 
Jo se, että ottaa lapset mukaan kirkkoon 
on suuriarvoista.

Ikonipiiri jatkaa toimintaansa. Herras-
miesten kokkikerho sai suuren suosion. 
Tänä syksynä käynnistyi kirjallisuuspiiri.

Silti pitää muistaa, että usein yhdessä 
asiassa aktiivit ovat mukana myös toi-
sessa ja kolmannessa puuhassa. Tiedän 
itse kuinka näin jaksaa aikansa.

Mutta aina tarvitaan mukaan myös 
uusia ihmisiä. Puhumattakaan siitä, että 
vapaaehtoistoiminta tuo mukanaan kiin-
nostavia tuttavia ja palkitsevia elämyksiä. 
Voi jopa löytää uuden harrastuksenkin 
– vaikkapa kuorolaulusta.

Kaiken tämän vuoksi seurakunnan tie-
dotus on ensisijaisen tärkeää. Aluelehden 
ilmoitukset palveluksista, kuusi kertaa 
vuodessa ilmestyvä itäisten seurakuntien 
yhteinen lehti, jossa Mikkelillä on sivunsa 
sekä sähköinen tiedotus.

Ort.fi-sivusto on syksyn kuluessa saanut 
uuden ilmeen. Ajantasaisen tiedon saanti 
on kaikkien etu, ja se on tavoitteena.

Mikkelin ortodoksinen
seurakunnanvaltuusto
vuosina 2012 – 2015.

Seurakunnanvaltuuston vaaleissa äänesti 
yhteensä 71 henkeä. Kun äänioikeutet-
tuja oli 829, äänestysprosentiksi oli 8,56. 
Yksi ääni hylättiin.
Äänestäneiden määrät äänestyspaikoit-
tain olivat: Mikkeli 48, Pieksämäki 17 
ja Sysmä 6.

Valtuuston tulivat valituiksi äänimäärien 
perusteella seuraavat henkilöt: Ilkka 
Lappi, Mikkeli (39 ääntä); Hannu Bordi, 
Pieksämäki (32); Marja Mäkirinta, Mik-
keli (31); Tanja Kuismala, Mikkeli (28); 
Arja Häyrinen, Pieksämäki (26); Helena 
Mölkänen, Mikkeli 
(26); Tapani Turkki, Pieksämäki (25); 
Valentina Kaianen, Mikkeli (24) ja Arja 
Majuri, Pieksämäki(24) sekä varasijoille 
Päivi Grönlund, Mikkeli (21); Susanna 
Helin, Sysmä (19) ja Natalia Mikhnieva, 
Mikkeli (16).

”Vaikka jostakin sanottaisiin: katso, tämä on uutta, on sitäkin ollut jo muinoin, 
kauan ennen meitä. Menneistä ei jää muistoa, eikä jää tulevistakaan - mennyt 
on unohdettu ja tulevakin unohdetaan kerran.” (Saarnaajan kirja 1:10-11)
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Ennen tunnustusta tulisi palauttaa 
mieleensä kaikki synnit, joihin on 
langennut tahtoen tai tahtomat-

taan.
Mieleen palautuvia rikkomuksia voi 

kirjata vaikkapa listaan aina sitä mukaa 
kun ne palautuvat mieleen. Sen jälkeen 
katuen ja särjetyin sydämin lähestytään 
ristiä ja evankeliumia ja aloitetaan syntien 
tunnustus.

Muuta huomioonotettavaa:
1. Synnit tulee tunnustaa rehellisesti 

muistaen, että tunnustus ei tapahdu ih-
miselle, vaan Jumalalle itselleen. Jumala 
jo tietää syntimme ja Hän ainoastaan 
haluaa, että myönnämme tehneemme 
syntiä. Hengellisen isän, papin, edessä 
ei tarvitse tuntea itseään noloksi tai häm-
mentyneeksi.

Pappi on aivan samanlainen ihminen 
kuin syntinsä tunnustavakin. Hän tuntee 
inhimilliset vajavaisuudet ja ihmisen 
taipumuksen synnin tekemiseen. Tästä 
syystä hengellinen isä ei voi olla synnin-
tunnustuksella pelottava tuomari. 

Eikö syynä nolostumiseen lienekin se, 
että tunnustaja on nolo hengellisen isänsä 
edessä siksi, että pelkää hänen menettävän 
hyvän käsityksen synnintunnustajasta.

Itse asiassa on päinvastoin. Hengellinen 
isä rakastaa tunnustajaa entistä enemmän 
nähdessään ja kuullessaan hänen avoimen, 

rehellisen tunnustuksensa. Lisäksi, jos 
pelkää tunnustaa syntejä ihmisen, papin, 
edessä, kuinka voittaa häpeänsä joutues-
saan kerran Jumalan tuomion eteen? Sil-
loin kaikki synnit, joita ei ole tunnustettu, 
paljastetaan Jumalan, enkelien ja kaikkien 
ihmisten edessä.

2. Tunnusta yksityiskohtaisesti lu-
etellen kaikki syntisi erikseen. Pyhä 
Johannes Krysostomos sanoo: ”Ei pidä 
vain sanoa: olen tehnyt syntiä, tai olen syn-
tinen, vaan sinun on selitettävä tekemäsi 
synnin laatu.” ”Synnin paljastaminen” 
sano Basileios Suuri, ”koskee sama laki 
kuin lausuntoa fyysisestä sairaudesta” 
Synnintekijä on hengellisesti sairas, ja 
hengellinen isä on lääkäri tai parantaja. 
Se on syy siihen, että tulee tunnustaa tai 
kertoa syntinsä samalla tavoin kuin se, 
joka sairaana kuvailee sairautensa oireet 
lääkärille, jolta hän toivoo parannusta.

3. Ei pidä mainita ketään muita ih-
misiä tunnustuksen aikana. ts. ei pidä 
syyttää ketään tai valittaa kenestäkään 
– minkälainen tunnustus se sellainen on? 
Se on tuomitsemista - ja lisäsynti.

4. Ei pidä yrittää puolustella itseään 
millään tavoin tunnustuksen aikana syyt-
tämällä heikkoutta, tapoja jne. Mitä enem-
män puolustelee itseään tunnustuksessaan, 
sitä vähemmän saa anteeksi Jumalalta. 
Mitä enemmän taas tuomitsee itsensä ja 

syyttää itseään, sitä enemmän sillä on 
arvoa Jumalan silmissä.

5. Hengellisen isän kysyessä ei pidä 
sanoa: ”En muista, olen ehkä tehnyt 
sen synnin”. Jumala käski meidän aina 
muistaa syntimme. Jotta emme puolustel-
isi itseämme unohtamalla, tulee tunnustaa 
synnit niin usein kuin mahdollista. Niillä, 
jotka välinpitämättömyyden vuoksi käyvät 
epäsäännöllisesti synnintunnustuksella ja 
ehtoollisella ja sen vuoksi unohtavat syn-
tinsä eivät voi syyttää muita kuin itseään. 
Heillä ei ole toivoa niiden syntien anteek-
sisaamisesta, jotka ovat unohtaneet. Siksi 
on välttämätöntä yrittää palauttaa mieleen 
synnintekonsa.

6. Ellei hengellinen isämme kysy jota-
kin, ei pidä luetella sellaisia syntejä, joita 
ei ole tehnyt tai joihin ei ole langennut. 
Silloin ei ole kysymys syntien tunnusta-
misesta, vaan eräänlaisesta pöyhkeilystä.

7. Tunnustuksen tulisi tapahtua surren 
ja särkynein sydämin. Ei ole hyvä, että 
monet kertovat syntinsä kuin tavallisen 
asian ilman tunnonvaivoja. Jotkut jopa 
saattavat naureskella tunnustuksen aikana. 
Sellainen on merkki katumattomuudesta. 
Sillä tavoin tunnustamalla ei puhdistu syn-
neistä, vaan pikemminkin lisää niitä.

Katumuksen sakramentista

Isä Raimo Sissonen
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi,
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen
p. 0206100321 tai tai  044 5937710
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12 tai sopimuksen muk.
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Hiljaa yössä Palestiinan
Olen jouluhöperö! Rakastan jou-

lulauluja ja niiden lohdullista 
sanomaa. Tänä jouluna odotuk-

seni palkittiin. Sain käsiini Maria Takala-
Roszczenkon kääntämän kokoelman itäs-
laavien joululauluja ja olin haltioissani.

Kiitän Mariaa tästä loistavasta työstä. 
Uskon, että se tulee ilahduttamaan ja loh-
duttamaan meitä kaikkia, jotka kaipaamme 
rauhaa ja kauneutta suuren juhlan yhtey-
dessä. Kiitos Sinulle Maria!

Meren tie, Jordanin takainen maa ja 
muukalaisten Galilea kansa, joka asui 
pimeydessä, näki suuren valon. Niille, 
jotka asuivat kuoleman varjon maassa, 
loisti kirkkaus. (Matt.4)

Valkeus syntyi pimeyteen, mutta 
pimeys ei sitä käsittää voinut. Joulun 
sanomassa taivas aukeaa ja sieltä kuuluu 
tuttu viesti: ”Teille on tänä päivänä syn-
tynyt Vapahtaja”. Taivaallista sinfoniaa 
täydentää enkelivoimien ylistys: ”Kunnia 
olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa 
rauha”. 

Joulu on rauhan ja rakkauden juhla, ja 
sen sanoma on vuodesta toiseen yhtä ajan-
kohtainen ja elämänläheinen. Ihmiskunta 

tarvitsee jatkuvaa rauhan sanomaa, aivan 
kuten rauhaton ihminenkin levottomaan 
sieluunsa.

Jumala on syntynyt ihmiseksi, että ih-
minen jumaloituisi. Siinä on koko joulun 
ihmeen syvällisin tarkoitus ja päämäärä. 
Pelastushistoria saa ajallisen ilmaisunsa,

Ajaton tulee aikaan, Yliolennollinen 
ja Lähestymätön syntyy lapsukaiseksi. 
Joulun ihmeessä Jumalan rajaton rakkaus 
annetaan meille ihmisille keskinäisen 
rakkautemme esikuvaksi, eikä vain esiku-
vaksi vaan toteutettavaksi. Joulun Lapsen 
tulisi yhdistää meidät yhdeksi rakkauden 
sitein, Joulun Lapsessa Jumala on meidän 
kanssamme.

 Kristuksen syntymäjuhlan sanomaan 
on liitetty myös eskatologinen, lopuna-
jallinen ennustus tulevasta rauhan ajasta, 
joka näin saa alkunsa jo Vapahtajan syn-
tymässä. Se aika on kenties vielä kaukana, 
mutta lupaus siitä on jo annettu. 

Tuo tuleva onnellinen aika on ihmisen 
Eedeniin paluun aikaa, täydellisen anteek-
siannon ja rakkauden aikaa. Koskettavassa 
kirjoituksessa vuodelta 1974 Portugalilai-
nen poika Pedro tuo tuon kaipuun meidän 

eteemme, keskeltä vallankumousta.
Hän kirjoittaa: ”Tule uudestaan, Herra, 

syntymään tähän köyhään maahan. Tähän 
kurjuuden peltoon, jota Totuuden itku ei 
kasta. 

Tule sytyttämään tähdet, jotka itsek-
kyys sammutti. Tule kylvämään toivo 
kuiviin peltoihimme. Tule kukistamaan 
valtiaat vankoilta istuimiltaan ja kohot-
tamaan arvoonsa ne jotka kärsivät vaivan 
alla. Tule kuin aamurusko niin pitkän yön 
jälkeen valaisemaan niiden ihmisten teitä, 
jotka eivät tunne itseään. 

Tule kokoamaan veljet takaisin samaksi 
tuleksi, tule raivaamaan uudet polut veri-
suoniamme pitkin. Tule uudestaan, Herra, 
syntymään tähän köyhään maahan, tähän 
kurjuuden peltoon, jota Totuuden itku ei 
kasta.”

Kristuksessa rakas Pedro ja kaikki 
kärsivät koko maailmassa. Rukouksenne 
on kuultu. Kristus syntyy tähän maahan 
ja maailmaan. Totuuden, rauhan ja toivon 
sanoma kaikuu hiljaa Jouluyössä! Kristus 
syntyy – Kiittäkää!

                                                       
Pappismunkki Johannes

Rautalammin ortodoksinen seurakunta kutsuu Sinut
osallistumaan pyhän jolulyön salaisuuteen pyhän Nikolaoksen kirkkoon.

Kristus syntyy - kiittäkää!
isä Johannes Parviainen

JUMALANPALVELUKSET

Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko: 
Ti 13.12. klo 18.00 Ekumeeninen ilta helluntaiseurakunnassa.
La 24.12. klo 15.00 Jouluaaton ehtoopalvelus. 
La 24.12. klo 24.00 Jouluyöliturgia. Kristuksen syntymäjuhla.                                      
La 31.12. klo 23.00 Uuden Vuoden rukouspalvelus.                                                       
La 21.1. klo 18.00 Vigilia.                                                                                    
Su 22.1. klo 10.00 Liturgia.                                                                                          
Su 19.2. klo 18.00 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus. Suuren paaston alku
Ma 20.2. klo 18.00 Suuri katumuskanoni.                                                                    
La 25.2. klo 18.00 Vigilia.     

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko:                                                      
Ke 14.12. klo 13.00 Suonenjoen ja Rautalammin Tiistaiseurojen yhteinen 
joulupuurojuhla.Vieraana Korkeasti Siunattu Joensuun piispa Arseni.                         
La 24.12. klo 13.00 Jouluaaton ehtoopalvelus.                                                                
Ma 26.12. klo 10.00 Liturgia. Toinen joulupäivä.                                                         
La 28.1. klo 18.00 Vigilia. 
Su 29.1. klo 10.00 Liturgia.                                                                                          
Ke 22.2. klo 18.00 Suuri katumuskanoni.

Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna: 
La 17.12. klo 18.00 Vigilia                                                                                           
Su 18.12. klo 10.00 Liturgia ja Tiistaiseuran kirkkokahvit.                                         
La 14.1. klo 18.00 Vigilia.
Su 15.1. klo 10.00 Liturgia ja Tiistaiseuran kirkkokahvit.                                           
Ti 21.2. klo 18.00 Suuri katumuskanoni.

Vesanto, pyhän Johannes Kastajan tsasouna: 
To 5.1. klo 18.00 Juhlavigilia. Herran kasteen juhla, teofania.                                        
Pe 6.1. klo 10.00 Liturgia ja vedenpyhitys. Tiistaiseuran kirkkokahvit.                                                                  
La 18.2. klo 18.00 Vigilia.
Su 19.2. klo 10.00 Liturgia, Sovintosunnuntai.                                                               
To 23.2. klo 18.00 Suuri katumuskanoni.

Hankasalmi, Aseman srk.koti: 
Su 8.1. klo 10.00 Liturgia

Konnevesi, srk.sali: 
Su 1.1.klo 10 Basileios Suuren liturgia. Uusi Vuosi.                                                    
Su 26.2. klo 10.00 Liturgia. 

Rautalammin ortodoksinen seurakunta ja luterilainen seurakunta järjestävät 
ekumeenisen koululaisten joulukirkon

lauantaina 17.12 klo 9 Rautalammin luterilaisessa kirkosssa.
Tervetuloa mukaan joulun odotuksen tunnelmaan!

Kirkkoherrat Johannes ja Pekka

Seurakunnan Nikolaos- kirkkokuoro
Tule rohkeasti mukaan laulamaan. Lau-
luääntä ja sävelkorvaa toivon Sinun tuo-
van tullessasi, mutta kaiken materiaalin 
ja opin saat harjoitusilloissa ja jumalan-
palveluksissa. Ilmoitan harjoituksista 
Sisä-Savo lehdessä ja henkilökohtaisesti. 
Harjoitukset ovat Rautalammilla seur-
akuntasalilla. Otathan yhteyttä, jos haluat 
tietää lisää. Laulamisiin! Tiedustelut kant-
tori Oili Mäkirinta p. 0206 100 322.

Ikonipiiri kokoontuu Rautalammin ker-
hotiloissa. Yhteyshenkilö Pirjo Laitinen 
p. 040-7324296.

Seurakunnan ortodoksiakerhot ko-
koontuvat joka kuukauden 1. ja 3. torstai 
klo 18.00 Rautalammilla seurakuntasal-
issa  ja Konnevedellä K-Marketin tiloissa 
joka kuukauden viimeinen torstai klo 
18.00. Kerhon vetäjänä toimii isä Jo-
hannes ja se on tarkoitettu kaikille, jotka 
haluavat syventää tietojaan ja taitojaan 
ortodoksisen kirkon opin ja perinteen 
tuntemisessa. Kerho toimii ekumeeni-
sessa hengessä kunnioittaen jokaisen 
vakaumusta. Tervetuloa opiskelemaan, 
keskustelemaan ja tutustumaan toinen 
toisiimme! Tiedustelut isä Johannes p. 
0206 100 321 tai 040 5937 710.

Naispiiri Nasti kokoontuu kerran kuu-
kaudessa Rautalammilla tai muissa 
yhteisesti sovituissa paikoissa. Ker-
hon vetäjänä toimii Oili Mäkirinta p. 
0206100322. Kerhon kokoontumispaikka 

ilmoitetaan seurakunnan uutisissa paikal-
lislehdessä ja seurakunnan internetsi-
vuilla.

Rautalammin Tiistaiseura kokoontuu 
2 kertaa kuukaudessa keskiviikkoisin 
klo 13.00 seurakuntasalilla. Tiedustelut 
sihteeri Seija Karhu p. 040-7341346.
Suonenjoen Tiistaiseura kokoontuu kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin seurakun-
tasalilla klo 13.00. Tiedustelut Marjatta 
Anttonen p. 040-7011839.

Tervon Tiistaiseura kokoontuu kirk-
kokahvien merkeissä liturgian jälkeen 
rukoushuoneella. Tiedustelut Tuija Oit-
tinen p. 050-5432091.

Vesannon Tiistaiseura kokoontuu kirk-
kokahvien merkeissä liturgian jälkeen 
rukoushuoneella. Tiedustelut Faina Kont-
tinen p. 040-8449659 tai Brita Pystynen 
p. 040-7186949.

Suonenjoen lasten puuha ja kokkik-
erho kokoontuu Mirja Mäkisen johdolla 
Suonenjoen seurakuntasalilla. Lapsille 
on tarjolla mukavaa yhdessä oloa ja puu-
hastelua! Tiedustelut Mirja Mäkinen p. 
044-3201147.

Rautalammilla
aktiivinen
ikonipiiri

Rautalammilla toimii aktiivinen noin 10 
hengen ikonimaalauspiiri, jota ohjaa an-
siokkaasti Raija Kanninen.

Ikonimaalareiden taidokasta työtä voi 
ihailla Suonenjoen kirkon ikonostaasissa 
(kuvassa), joka valmistui vuonna 2008.

Tänä vuonna ikonimaalarit maalasivat 
Syväniemen rukoushuoneeseen uusia 
ikoneita. Heidän taidokkaat työnsä ovat 
päätyneet aina Athos-vuoren 

Simonas Petraksen luostariin saa-
kka. Piiri on järjestänyt opintomatkoja 
Pietariin, Novgorodiin, Pihkovaan ja 
moniin muihin kohteisiin.

Ohjelmassa on myös vuosittainen 
ikonimaalaustapahtuma Valamon luos-
tarissa. Piispa Arseni on myös antanut 
asiantuntija apuaan ikonipiirille vuosien 
varrella.Rautalammin ikonipiirin töitä voi ihailla Suonenjoen kirkon ikonostaasissa.

Rautalammin seurakunnan toimintapiirit ja kerhot
Tervetuloa kaikki mukaan yhteiseen toimintaan!

Rautalammin ortodoksisen
seurakunnan valtuusto

vuosiksi 2012-2015

Seurakunnan 13.11 päättyneissä 
valtuustovaaleissa äänestyslippuja oli 
jätetty 71 kpl , joissa annettiin 202 
ääntä.
Hylättyjä äänestyslippuja ei ollut.

Äänet jakaantuivat seuraavasti:
Hämäläinen Anne 18 ääntä.
Hänninen Juhani 22 ääntä. 
Koponen Hilkka 23 ääntä.
Laitinen Pirjo 24 ääntä.
Pystynen Brita 28 ääntä.
Minkkinen Yrjö 21 ääntä.
Mäkinen Mirja 23 ääntä. 
Savolainen Kari 19 ääntä. 
Tähtivaara Juhani 24 ääntä.

Kaikki ehdokkaat tulivat valituiksi 
seurakunnanvaltuustoon.

Johannes Parviainen, khra,
vaalilautakunnan puheenjohtaja 
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi

Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe klo 9-12.

Jyväskylän seurakunta

Muurame, Keuruu ja Laukaa
saavat oman nimikkopapin

Jyväskylän sanotaan sijaitsevan Suo-
men sydämessä.  Myös seurakunta-
tasolla kirkollisen toiminnan sydän ja 

ydin on Jyväskylän kaupungissa, vaikka 
seurakunta kattaa myös laajan osan Keski-
Suomea.  Tämä on käytännön sanelema 
tilanne: seurakuntakeskus palvelee maa-
kunnan suurinta ortodoksikeskittymää.

Maakunnan ortodoksit ovat silti yhtä 
tärkeitä seurakunnalle kuin Ylösnou-
semuksen kirkon piirissä olevat ihmiset.  
Lievestuore, Saarijärvi, Suolahti, Ääne-
koski, Karstula, Viitasaari, Pihtipudas, 
Muurame, Keuruu ja Laukaa, joissa 
jumalanpalveluksia toimitetaan, ovat 
kuin seurakuntaruumiin jäseniä: jokaista 
tarvitaan, että seurakunta toimisi. 

Myös näiden keskusten ulkopuolella 

elävien ortodoksien tulisi voida tuntea 
olevansa tärkeä osa suurta seurakuntayh-
teisöä, ja sitä kautta koko Kirkkoa.

Sydän ehkä pumppaa verta ruumiinjä-
seniin, mutta elleivät jäsenet toiminnallaan 
pidä yllä elämää, on sydänkin vaarassa hei-
kentyä.  Sama pätee myös seurakuntaan.  
Aktiivinen osallistuminen jumalanpalve-
luksiin tsasounissa ja muukin toiminta nii-
den ympärillä vahvistaa paitsi paikallista 
yhteisöä, myös koko seurakuntaa.  

Tästä syystä seurakunnan papiston 
vastuualueita on menneen vuoden aikana 
muokattu niin, että papit vastaavat mää-
rätyistä maakunnan alueista: kirkkoherra 
kantaa vastuun uusista toimintapaikoista 
(Muurame, Keuruu, Laukaa) ja toinen 
pappi vanhoista tsasounakeskuksista.. 

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö pa-
pistoa nähtäisi edelleenkin tasapuolisesti 
eri puolilla seurakuntaa.  Jaon tavoitteena 
on ennen kaikkea luoda maakuntaan 
suunnitelmallisempaa ja monipuolisempaa 
toimintaa. 

Tätä tavoitetta papisto ei kuitenkaan 
pysty edistämään yksin.  Tarvitaan pai-
kallisia ihmisiä – tarvitaan uusia ideoita, 
niiden toteuttajia, ja ennen kaikkea seura-
kunnalliseen elämään osallistujia!

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa
ja kirkollisesti aktiivista
tulevaa vuotta toivottaen

isä Aleksander
II pappi

Akatistos keväällä 2012
toimitetaan kerran kuussa

tiistaisin klo 17:30
Ylösnousemuksen kirkossa.  

Ti 24.1. Akatistos autuaalle
Ksenia Pietarilaiselle

Ti 21.2. Akatistos
Jumalansynnyttäjälle

Ti 20.3. Akatistos hengelliselle
portaalle, kalliille Ristille

Ti 17.4. Akatistos elämää kantavalle 
haudalle ja Kristuksen

ylösnousemiselle
Ti 22.5. Kiitosakatistos

JUMALANPALVELUKSET 2012

JYVÄSKYLÄN KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMISEN KIRKKO
La 17.12. klo 18 vigilia. Su18.12. klo 10 liturgia, viitottu palvelus. Ke 21.12. 
klo 18 ehtoopalvelus. La 24.12. klo 9 liturgia ja klo 15 suuri ehtoopalvelus. Su 
25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia. Ma 26.12. klo 10 liturgia. Ke 28.12. klo 
18 ehtoopalvelus. La 31.10. klo 18 vigilia ja uuden vuoden rukoushetki. Su 
1.1. klo 10 liturgia. To 5.1. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia. To 5.1. klo 18 suuri 
ehtoonjälkeinen palvelus ja vigilia. Pe 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto Tuomio-
järvelle ja suuri vedenpyhitys. La 7.1. klo 18 vigilia. Su 8.1. klo 10 liturgia. Ke 
11.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 14.1. klo 18 vigilia. Su 15.1. klo 10 liturgia. Ke 
18.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 21.1. klo 18 vigilia. Su 22.1. klo 10 liturgia. Ke 
25.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 28.1. klo 18 vigilia. Su 29.1. klo 10 liturgia. Ke 
1.2. klo 18 vigilia. To 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen temppeliintuominen. La 
4.2. klo 18 vigilia. Su 5.2. klo 10 monikielinen liturgia. Ke 8.2. klo 18 ehtoo-
palvelus. Pe 10.2. klo 18 parastaasi. La 11.2. klo 18 vigilia. Su 12.2. klo 10 
liturgia. Ke 15.2. klo 18 ehtoopalvelus. La 18.2. klo 18 vigilia. Su 19.2. klo 10 
liturgia ja klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus.

KARSTULAN JUMALANSYNNYTTÄJÄN TSASOUNA
Su 1.1. klo 10 liturgia. La 11.2. klo 9 liturgia vainajien muistelupäivä

VIITASAAREN KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN TSASOUNA
La 24.12. klo 9 liturgia. Su 15.1. klo 10 liturgia.

LIEVESTUOREEN P NIKOLAOKSEN TSASOUNA
La 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. La 28.1. klo 9 liturgia.

SUOLAHDEN PYHÄN YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA
Ma 26.12. klo 10 liturgia. Su 22.1. klo 10 liturgia. La 18.2. klo 9 liturgia.

ÄÄNEKOSKEN JUMALAN SYNNYTTÄJÄN KUOLONUNEENNUKKU-
MISEN TSASOUNA
La 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. La 14.1. klo 9 liturgia. La 4.2. klo 9 
liturgia.

SAARIJÄRVEN PT.ARSENI KONEVITSALAISEN TSASOUNA
La 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus. La 31.12. klo 9 liturgia. La 21.1. klo 10
liturgia.

SUMMASSAAREN YLIENKELI MIKAELIN IHMEEN TSASOUNA
La 24.12. klo 16.30 suuri ehtoopalvelus. La 7.1. klo 9 liturgia

KEURUU, EV.LUT.SEURAKUNTATALO
Su 18.12. klo 9 liturgia.

LAUKAA, SIUNAUSKAPPELI
Su 8.1. klo 10 liturgia.

MUURAME , SIUNAUSKAPPELI
Su 29.1. klo 10 liturgia.

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURAN KEVÄT 2012

pe 6.1. n. klo 12.30 Tiistaiseura tarjoaa lounaan teofanian juhlaliturgian jälkeen 
juhlasalissa
ti 24.1. klo 18 Yleisöluento: Johannes Krysostomos ja pahuuden ongelma 
(Risto Käyhkö)
to 2.2. klo 13 Ortodoksit Japanissa (Maria Takala-Roszczenko)
ti 7.2. klo 18 Yleisöluento: Juutalaisin silmin (Daniel Brecher)
to 16.2. klo 13 Askartelua (Hannele Järvinen)
ti 21.2. klo 18 Tiistaiseuran vuosikokous
to 1.3. klo 13 OrtAid Moldovassa (Minna Rasku)
ti 6.3. klo 18 Rajalta – Suomen kansan vanhoja runoja ja itkuvirsiä (Helena 
Nuutinen)
to 15.3. Uudet ortodoksiset hengelliset laulut ja PSHV:n kuulumisia (Maria 
Takala-Roszczenko, Seppo Salmi)
ti 20.3. klo 18 Yleisöluento (KS Joensuun piispa Arseni)
to 29.3. klo 13 Pääsiäisaskarteluja ja pashatalkoot
ti 17.4. klo 18 Yleisöluento (Katariina Husso)
to 26.4.  Ohjelma varmistuu myöhemmin
to 3.5. Ohjelma varmistuu myöhemmin
ti 8.5. Kevät-Miikkula. Tiistaiseuran matka Lievestuoreen rukoushuoneen 
praasniekkaan.
to 17.5. Helatorstain liturgia ja vanhusten virkistyspäivä yhteistyössä diakonian 
kanssa
ti 22.5. Ohjelma varmistuu myöhemmin
to 24.5. Ohjelma varmistuu myöhemmin
ti 29.5. klo 18 Yleisöluento: Karjalaiset kansanpuvut (Leena Jääskeläinen)

ÄÄNESSEUDUN TIISTAISEURA
 

Ti 10.1.12 klo 18 Äänekosken tsasounalla. Seppo Salmi esittelee PSHV:n toi-
mintaa ja kertoo Athoksenmatkastaan.
Ti 14.2.12 klo 18 vuosikokous Raija Lehtosella, Suolahdessa. 

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta lahjoittaa vuoden 2011 joulukorttirahat 
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:lle. Kristus syntyy – kiittäkää!

Ilta
kirkkoonliittyneille
to 26.1.2012 klo 18

juhlasalissa

Olemme kutsuneet edellisien 
vuosien liittyneitä yhteen ja 

keskustelemaan.
Pohdimme katekumeenikurssin 
sisältöjä, tavoitteita ja sitä mitä 

pitäisi kenties muuttaa. 
Pohdimme sitä, millaisen 

vastaanoton seurakuntaan olen 
saanut, tunnenko olevani ”koto-

na” vai kaipaanko muutosta.
Avointa keskustelua yhteisten 

asioiden ympärillä.

Tervetuloa! 
Maria ja isä Timo

JOULUTAPAHTUMA
sunnuntaina 18.12.2010

Ylösnousemuksen
kirkko

ja seurakuntakeskus
klo 10-16

Seurakunta kutsuu kaikkia yhteiseen 
joulun esijuhlan tapahtumaan, johon 

sisältyy mm. yhdessä laulettu lliturgia, 
kirkkokahvit, joulumyyjäiset ja jou-

luista ohjelmaa. Tule tutustumaan seu-
rakunnan eri toimijoihin ja viettämään 

kirkollista pikkujoulua
hyvässä seurassa! 

Olet myös tervetullut mukaan
järjestämään tapahtumaa!
Ota yhteys seurakuntaan!

OHJELMASSA
klo 10 jumalallinen liturgia

kirkkokansan laulamana
- liturgian aikana Vanhassa salissa 
lasten sunnuntaikerho, jossa lapset 
leikkivät ja askartelevat liturgian 

puoleenväliin asti ja liittyvät sitten 
vanhempien seuraan kirkkoon

n. klo 12 kirkkokahvit Juhlasalissa, 
järjestäjinä Jyväskylän tiistaiseura

- kahvien yhteydessä musiikillista oh-
jelmaa seurakunnan kuoroilta: joulun 

kirkkomusiikkia ja koljada-lauluja 
suomeksi, venäjäksi ja ukrainaksi esit-
tävät Anastasis- ja Voskresenie -kuorot

- kahvien yhteydessä avataan myös 
joulumyyjäiset, jonne toimikunnat ja 

seurakunnan eri osaajat tuovat tuottei-
taan: käsitöitä, leivonnaisia, ym.

Sydämellisesti tervetuloa!

KATEKUMEENIKURSSI 
KEVÄT 2012

11. 1 Sakramentit; kaste,
mirhallavoitelu ja sairaanvoitelu
25. 1  Sakramentit; avioliitto
ja pappeus
15. 2. Suuri paasto
25.2. Liturgia Ylösnousemuksen
kirkossa klo 9
7. 3 Sakramentit; katumus
21.3. Ylösnousemus,
pääsiäisen salaisuus
31.3. Lasaruksen lauantai 
– kirkkoon liittäminen
Kokoonnumme keskiviikkoisin 
klo 18 alkavan ehtoopalveluksen 
jälkeen vanhassa salissa

Kirkkolaulua kaikille
Seurakunnassamme aloittaa uusi 

laulupiiri Saarijärvellä/Äänekoskella 
2.2.2012 klo 18.

Ensimmäinen kokoontuminen
Saarijärven tsasounalla.
Tule rohkeasti mukaan!

Kanttori Marja-Leena 0206 100 384

Ortodoksinen lukupiiri
lauantaisin kerran kuussa

klo 16:00-17:30
Vanha sali (Rajakatu 39,

käynti kirkon ovesta)

Lukupiirissä keskustellaan yhdessä 
luetuista kirjoista.

Osallistuminen ei vaadi ortodoksi-
sen perinteen tarkempaa tuntemis-
ta tai erityisiä kirjojen analysoimisen 

taitoja.  Mukaan voi tulla myös 
kuuntelemaan!  Kaikki ovat sydä-

mellisesti tervetulleita!
Liity lukupiirin sähköpostilistalle

ilmoittamalla Marialle,
takalam@gmail.com.

Ortodoksiakurssi
Kurssi on avoin kaikille ortodok-
sisuudesta kiinnostuneille.
Torstaisin klo 18-19:45
vanha sali
(sisäänkäynti kirkon ovesta)
19.1. Kirkkovuoden juhlat: 
25.12.-2.2.  Ihminen ja luoma-
kunta. (Huom! paikkana juhla-
sali)
2.2. Sakramentit: Pappeus ja 
sairaanvoitelu. Valmistautumi-
nen suureen paastoon.
16.2. Suuri paasto.
1.3. Sakramentit: Katumus. Risti 
kristityn elämässä.
15.3. Ikonit ortodoksisessa 
kirkossa.
29.3. Suuri viikko ja pääsiäinen.
12.4. Pääsiäisen juhlakausi. 
Pyhien muisto.
26.4. Sakramentit: Avioliitto. 
Luostarikilvoitus.
10.5. Kirkkomusiikki ja hengelli-
nen elämä.
24.5. Sakramentit: Ehtoollinen. 
Liturgia jumalanpalveluksena.

Opetuksesta vastaa
TM Maria Takala-Roszczenko

Православный приход
г. Ювяскюля
весна 2012 г.

Божественная Литургия на 
церковно-славянском, русском и 
финском языках
в Воскресенской церкви (Raja-
katu 39) в воскресенье 05.02., 
04.03., 01.04., 06.05. и 03.06. 
в 10:00 ч.  После Литургии 
чаепитие и беседа о православии 
в приходском зале!

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

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

Добро пожаловать!

Uudet valtuutetut

Jyväskylän ortodoksisessa seura-
kunnassa pidettiin seurakunnanval-
tuuston vaali 6.-9.11.2011. Vaalissa 
valittiin seurakunnanvaltuustoon 12 
jäsentä kaudelle 2012-2015. Seura-
kunta jaettiin kahteen vaalialueeseen, 
joista ensimmäiseltä valittiin kahdek-
san ja toiselta neljä valtuutettua.

Ensimmäiseltä vaalialueelta (Jyväs-
kylä/Muurame) valituiksi tulivat 
seuraavat ehdokkaat: Maria Takala-
Roszczenko (80 ääntä, uusi) , Minna 
Rasku (59), Anna-Katriina Salmikan-
gas (59, uusi) , Pirkko Sironen (55, 
uusi), Leena Mutanen (53), Pekka 
Tuppurainen (48), Risto Päivinen (45) 
ja Seppo Riikonen (40).

Toiselta vaalialueelta (alueen muut 
kunnat) valituiksi tulivat; Terttu 
Nyman (24 ääntä, uusi), Jorma Hol-
mström (21, uusi), Sirpa Falck-Lep-
pänen (17, uusi) ja Raija Kauppinen 
(11).
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NUORET JA LAPSET, NUORET JA LAPSET, NUORET JA LA

PERHEKERHON KEVÄT 2012

Kokoontuu 6.1.2012 alkaen parittoman viikon
perjantaina klo 10 – 12 nuorisotilassa. 

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

NUORISOTOIMI

Nuorten illat, sunnuntaikerho ja perhekerho jatkavat joulun jälkeen oman 
aikataulunsa mukaan. Aktiivisia tarvitaan mukaan, erityisesti sunnuntaikerhon 
pyörittämiseen! 

Joulumyyjäiset 18.12. Nuoret mukaan!

Teofaniassa 6.1.2012 lapset pääsevät tärkeään tehtävään kantamaan ikoneita 
perinteiseen tapaan.

Sovintosunnuntaina 19.2.2012 mäenlaskua.

Jyväskylän, Mikkelin, Rautalammin ja Varkauden seurakunnan nuorten kris-
tinoppileiri on Pyhäkankaalla 9. – 17.6.2012. Ilmoittautumiset jyvaskyla@ort.fi. 
Lasten ja varhaisnuorten leiri on 26-29.6.2012 Pyhäkankaalla.

Nuorten ja lasten toiminnasta lisää tietoja löytyy seurakunnan internetsivuilta.

Paastosta nuorille

Marraskuun 15. päivänä aloitimme 
jouluun valmistavan paaston. 
Yksi keskeinen ajatus nousee 

juuri tuosta.  Elämme valmistautumisen 
aikaa.

Me teemme muutaman viikon työtä 
ymmärtääksemme paremmin joulun 
suurta sanomaa. Pyyteetön rakkaus on 
haasteellinen ymmärrettävä. Koululainen 
tai opiskelija ymmärtää hyvin valmistau-
tumisen tärkeyden.

Kysymyksiin miten tai miksi paasto-
amme ei lopulta ole yksiselitteisiä vas-
tauksia. Paastosta on kirjoitettu paljon ja 
sääntöjäkin löytyy roppakaupalla.

Perusidea kaikessa on selkeä pyrkimys 
elämän yksinkertaisuuteen.

Tämä koskee ruokataloutta samalla 
tavalla kuin elämää yleensäkin. Ravin-
non tulee olla yksinkertaista ja helposti 
valmistettavaa.

Joulupaasto on jostain syystä sallivam-
pi ruokatalouden suhteen. Lähellä omaa 
aikaamme on ajatus lähiruuan esiin nosta-
misesta myös paastosta puhuttaessa.

Ympäri maailmaa matkustanut purk-
kikala on mielestäni kyseenalaista paas-
toevästä. Syö vähemmän ja helposti val-
mistettavaa ruokaa, pohdi mihin rientoihin 
menet, unohda nautinnon ja mielihyvän 
tavoitteleminen. Haasta itsesi!

Hengelliseen paastoon lasketaan kuu-
luvaksi rukous, hiljentyminen ja jumalan-
palvelukset. Hengelliseen paaston kuuluu 
myös lähimmäisen näkeminen.

Minuuden ympärille kietoutuva paasto 
ei ole oikeaa paastoa. Me tarvitsemme 
työtä toinen toistemme hyväksi ilman 
ajatuksia itsekkyydestä tai edes vastavuo-
roisuudesta.

Yksinkertainen paastosääntö on yksin-
kertaisesti paastota pahasta. Siinä haastetta 
riittää. Jako hengelliseen ja ruumiilliseen 
paastoon on lähtökohtaisesti väärä. Paasto 
on kokonaisvaltaista kokemista - kolikko-
kin tarvitsee molemmat puolensa. 

Pohdimme liikaakin sitä, mitä paas-
tossa suuhumme laitamme. Tärkeää on 
kiinnittää huomiota siihen, mitä ja miten 
me puhumme tai mitä ajattelemme toinen 
toisistamme.

Joulupaasto on jopa suurta paastoa 
haasteellisempi. Pääsiäistä me saamme 
odottaa rauhassa, mutta joulu ja sen vietto 
hyökkää päällemme jo lokakuussa.

Liian usein joulu on syöty, juotu ja 
avattu paljon ennen varsinaista juhlaa. 
Adventtikalenteristakin puuttuu viimei-
nen päivä!

Isä Timo vastaili
Maria T:n ja Maria P:n

paastokysymyksiin.

Kuutoskuorojen yhteisharjoitukset
Tervetuloa Jyväskylään 25.2.2012 klo 10!
Harjoitukset alkavat klo 11 juhlasalissa.

Harjoittelemme seuraavia lauluja:
Ivan Moodyn oi Kuningas ja Herra, L. Bashamakovin

pääsiäishypakoe n:o 2, B. Asaflevin Pyhä Jumala.
Kertaamme Pekka ja Pasi Torhamon kerubiveisun

ja eukaristian laulut.

Seuraavat yhteisharjoitukset ovat Kuopiossa 17.3.2012 klo 11 alkaen.
Ilmoittaudu omalle kanttorillesi.

Terveisin kuutoskanttorit

Seurakunnan sivari puussa
”Jyväskylän ortodoksinen seurakun-

ta, Tuononen” Olihan siinä aluksi 
opettelemista, että tuonkin lauseen 

sai sanottua kunnolla. Nyt kuitenkin viisi 
kuukautta myöhemmin puhelimeen vas-
taaminen ja muutkin seurakuntatyöt alka-
vat olla varsin tuttua puuhaa. 

Olen seurakunnan siviilipalvelusmies 
Timo Tuononen ja aamuja oli tätä kirjoit-
taessani jäljellä vielä noin 200. Seurakun-
nassa saan hääriä ensi kesään saakka. 

Työskentelen pääsääntöisesti viikolla 
virastossa; vastailemassa puhelimeen, 
kirjoittelemassa laskuja, tekemässä Soleaa 
ja kaikkea muuta mitä vain kirkkoherra ja 
seurakuntasihteeri keksivät pyytää.

Nuorisotyössä pyrin myös olemaan 
mukana järjestelemässä nuorteniltoja ja 
muita tapahtumia. Seurakuntamestarin 
vapaapäivinä toimin myös vahtimestarina 
seurakunnassa järjestettävissä tapahtumis-
sa, mikäli tarve vaatii. Ilmeisesti saatan 
päätyä jopa minuutin varoitusajalla aami-
aispöydästä kirkkoon ponomariksi. 

Ennen Jyväskylään muuttamistani 
asuin Liperissä, pienehkössä kirkonky-
lässä, noin puolen tunnin matkan päässä 
Joensuusta.

Ylioppilaaksi kirjoitinkin Joensuun 
Normaalikoulun Lukiosta viime keväänä. 
Vapaa-ajallani olen aina pitänyt harrastaa 
urheilua, ensin Liperissä 11 vuotta lento-

palloa, Joensuussa 2 vuotta ultimatea ja 
nyt viimeisimpänä vihdoin Jyväskylään 
muuton mahdollistamana parkouria.

Toki vapaa-ajalla tulee myös istuttua 
tietokoneen ääressä ja kierreltyä Jyväsky-
län kaupungilla. 

Joten jos näette pipopäisen hahmon 
hyppimässä kaiteita pitkin seurakunnan 
tontilla, ei ole syytä huolestua, se on vain 
sivari luonnollisessa ympäristössään. 

Hyvää paastonaikaa ja joulun odo-
tusta.

Timo Tuononen

Monitaitoinen Jyväskylän sivari Timo Tuononen taitaa muun muassa parcourin, joten myös puussa hän on omassa ele-
mentissään. (Kuva: Aila Nieminen)

Teofaniaa, Kristuksen kastejuhlaa vietämme 6.1.2012. (kuva: Simo Penttinen v. 2009)

Suolahden praasniekan kuvassa piispa Arseni, yli 30 vuotta isännöitsijänä 
toiminut Mikko Kuikka ja isä Aleksander.

Risto Käyhkön vihittiin lukijaksi Suolahdessa 6.11.2011. (Kuva isä Aleksander)

Ykseyden viikko, ekumeeninen 
rukousviikko 18. – 25.1.2012

Jyväskylässä perjantaina 20.1.2012 
klo 18 ehtoopalvelus kirkossa,

jonka jälkeen tilaisuus juhlasalissa. 

Luota Jumalaan
Joku avasi lohdutuksen
salvan sydämestä
tuli sinne sisälle
kun itku alkoi herätä.
Pieni enkeli joka
kannatteli siivillään
psalmia.
Suurin kirjaimin siinä luki
luota Jumalaan
Enkeli avasi salvan
särkyneeseen sydämeen
istui itkun paikalle
ja luki armo huulillaan 
luota Jumalaan.
Ihanaa, Jumala lähetti
salvan avaamaan
Luottamuksen tuojan
tuon pienen enkelin.
Kun omat voimat ovat
lopussa ja itku epätoivoinen
-Luota Jumalaan-

Tarja Jelonen
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Syväniemen tsasounan ristiä, kuvaajana 
isä Harri Peiponen

Päätoimittaja:
Pia Valkonen p.050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi
Juhani Ahontie 5 c, 73100 Lapinlahti

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

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

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

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

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

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

Bogdan Grosu, Varkaus
p. 040 480 3677, varkaus@ort.fi

Jarmo Ihalainen, Varkaus
p. 040 747 5200
jarmo.ihalainen@pp1.inet.fi

Vie lehteen tarkoi t tamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 1/2012 
on seurakuntalaisilla viimeistään pe 
17.2.2012. Sen aineistopäivä on pe 
28.1.2011. Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta klikataan ensin 
kirkko palvelee ja sen jälkeen seurakunnat. 
Yhteystiedot löytyvät myös Soleasta 
seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./ppm.
Tilaus: 10 euroa/vuosi. Lehti tulee 
seurakunnan jäsenille maksutta ja se on 
luettavissa internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net. Tilauksia hoitaa Kuopion 
kanslia säpo: kuopio@ort.fi tai puh. 020 
6100 300

Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki p. (017) 34 
81 309

RADIO JA TV

Kun aloin kirjoittaa tätä 
juttua kriparista ja jatkik-
sesta ja muistelin parhaita 

hetkiä, nousi kasvoille heti leveä 
hymy. Molemmat olivat nimittäin 
mahtavia kokemuksia enkä vaih-
taisi niitä ikinä mihinkään!

Kriparille tullessani en olisi kos-
kaan voinut kuvitella miten ihanat 
yhdeksän päivää minulla olisi. Olin 
kuullut juttua siitä, miten kriparilla 
saisi oikeasti olla oma itsensä ja että 
siellä tuntee olevansa osa suurta 
perhettä. 

Suhtauduin puheisiin hieman 
ennakkoluuloisesti ja mietin, miten 
pelkkä ortodoksisuus voisi luoda 
näin vahvat siteet tuntemattomien 
ihmisten välille.

Kuitenkin jo ensimmäisinä 
päivinä huomasin näiden puheiden 
olevan totta. Leirillä todellakin 
tunsi olevansa kuin kotona. Kaikki 
leiriläiset olivat ihania ja ohjaajat 
ja muu henkilökunta mukavia, 
unohtamatta tietenkin pappia, joka 
oli mahtavin pappi, jonka olen ikinä 
tavannut! 

Leirillä oli paljon monipuolista 
tekemistä leikkihäistä luostarivie-
railuihin, eikä tylsää tai yksinäistä 
hetkeä tullut missään vaiheessa. 
Päivät kuluivat nopeasti erilaisten 
pelien ja uusien ihmisten parissa.

Kun leiri alkoi lähestyä loppu-
aan, alkoi olla jo hieman haikeutta 
ilmassa, jota onneksi yritettiin 
lievittää monilla halipiireillä. Kaksi 
viimeistä iltaa kuluikin sitten itki-
essä ja halaillessa.

 Päätösliturgia-päivänä oltiin 
monissa tunnelmissa. Toisaalta oli 
ihanaa päästä pitkästä aikaa kotiin 
ja nähdä perhettä, mutta entä kun 
koti ja perhe tuntuivat löytyneen 
myös leiriltä? 

Ikävää helpotti kuitenkin tieto 
siitä, että näkisimme vielä, esi-
merkiksi syyskuussa järjestetyllä   
jatkokriparilla, jonne saapui poruk-
kaa myös kakkoskriparilta. Vaikka 
ensin olinkin hieman harmitellut 
sitä, ettei ykköskripalaisilla ollut-
kaan omaa jatkista, oli loppujen-
lopuksi mukava tavata myös uusia 
ortodokseja, vaikkei viikonlopun 
aikana ehtinyt tutustua niin hyvin 
kuin olisi halunnut. 

Jatkikselle tullessa tuntui heti 
siltä kuin olisi tullut kotiin, ja olisin 
mielelläni jäänyt sinne vielä pidem-
mäksikin aikaa. En olisi ehkä ennen 
uskonut sanovani tätä, mutta oli 
myös mukava päästä pitkästä aikaa 
kirkkoon, veisut olivat vielä hyvin 
muistissa ja pienessä kirkkosalissa 
on oma tunnelmansa.

Viikonloppu meni nopeasti, 
juuri kun oli ehtinyt asettua, pi-
tikin jo pakata tavarat takaisin ja 
olla valmiina lähtöön. Tällä kertaa 
hyvästelyistä selvittiin onneksi il-
man kyyneleitä, vaikka olo oli toki 
hieman haikea. Onneksi tapaamiset 
eivät vielä toivottavasti lopu tähän, 
onhan niitä vielä jatkiksen jatkiksia 
ja vielä niidenkin jatkiksia!

Leni Kärkkäinen, 2011 ykköskriparilta

Jatkisten jatkiksia

Ortodoksinen aamuhartaus 17.12.   
Nunna Kristoduli (Lintulan luostari), 
lauantai 17.12. klo 6.15 ja 7.50, YLE 
Radio 1.

Ortodoksinen iltahartaus 20.12.
Metropoliitta Ambrosius (Helsinki), 
tiistai 20.12. klo 18.50, YLE Radio 
1.

Ehtoopalvelus Jyväskylästä 24.12.
Kristuksen syntymäjuhlan suuri eh-
toopalvelus 24.12. klo 18.00–18.40 
Kristuksen ylösnousemisen kirkos-
ta Jyväskylästä. Pappi rovasti Timo 
Mäkirinta, kanttorina Marja-Leena 
Kugler, YLE Radio 1.

Liturgia Espoosta 25.12.
Kristuksen syntymäjuhlan liturgia 
25.12. klo 8.00–9.00 Pyhän Herman 
Alaskalaisen kirkosta Espoon Tapio-
lasta. Pappi pastori Petri Korhonen, 
kanttorina Petri Hakonen, YLE Ra-
dio 1.

Ehtoopalvelus Kuopiosta 31.12.
Basileos Suuren ja uuden vuoden 
juhlan ehtoopalvelus 31.12. klo 
18.00–18.40 Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraalista Kuopiosta. Pappi pastori 
Timo Honkaselkä, kanttorina Anita 
Lintu, YLE Radio 1.

Tammi- ja helmikuun ortodoksiset 
palvelukset ja hartaudet radios-
sa sekä televisiossa löydät sivuilta 
www.ort.fi, kun ne sinne päivitetään.

Ветхий завет. Сотворение мира.
… Не было ни дней, ни ночей, ни 
солнца, ни земли, ни всего, что есть 
на них. Жил тогда Один Господь Бог, 
потому что Он вечен,то есть не имеет 
ни начала, ни конца своего бытия, но 
всегда был, есть и будет.

И вот Он, по своей доброте, в 
шесть дней из ничего сотворил всё: по 
одному Его слову появились земля, и 
солнце, и всё-всё в мире. Всё сотворил 
Господь, и обо всём Он непрестанно 
заботится, как любящий Отец: всем 
даёт пищу, здоровье и счастье.

Сотворив мир, Господь устроил на 
земле прекрасный сад и назвал его 
раем. Там росли тенистые деревья с 
вкусными плодами, пели красивые 
птицы, звенели ручьи, и весь рай 
благоухал цветами. Когда Господь ус-
троил всё это, Он увидел, что некому 
любоваться и наслаждаться красотою 
земли и рая.

Он взял кусок земли и велел ему 
превратиться в человека. Так явился 
на свет первый мужчина. Он был 
очень красив, но он не мог ни ходить, 
ни думать, ни говорить. Господь ожи-
вил его, дал ему ум и доброе сердце.

Потом, чтобы у первого человека 

YHTEENVETO KESÄN 2012 LEIREISTÄ:

26. – 29.6.2012 6-srk yhteistyö: LaLe + VaNu, Eri-ikäiset huomioidaan 
pienryhmissä leirin aikana, siksi leiri sopii hyvin 6-15-vuotiaille.
Liisa Tuunainen ottaa vastaan ilmoittautumiset:
liisa.tuunainen@ort.fi. p. 0206 100 309.
Jään lomalle 21.5.2012 Ilmoittautumiset 30.4.2012 mennessä!
Ehdin tehdä leirikirjeet.

Kaikille kripareille ilmoittautumiset oman seurakunnan kautta viimeistään 
tammikuun loppun! Mitä aiemmin ryhmät täyttyvät, sen nopeammin tulee 
tarkempaa infoa !
9. – 17.6.2012 Jyväskylä – Mikkeli – Rautalampi – Varkaus Kristinoppileiri 
Pyhäkangas, Uurainen, isä Aleksander Rosczchenko.
7.-15.7.2012 Kuopio Kristinoppileiri Sikrenvaara, Eno
Jokainen seurakunta ottaa vastaan ilmoittautumiset itse ja ilmoittaa Liisa 
Tuunainen. Leiripaikkaan mahtuu 40 nuorta, kuopiolaisia on tälle kesälle 
41. 15. – 22.7.2012 Iisalmi kristinoppileiri: Sukeva, Hirsikangas
Kirsi-Maria Hartikainen 
1.-8.7.2012 ONL kristinoppileiri, Valamo

HYVÄÄ LEIRIKESÄÄ LEIRILÄISILLE,
OHJAAJILLE, EMÄNNILLE/KOKEILLE!!!

LEIRIOHJAAJAKSI 2012!
Lähetä LEIRIOHJAAJA-hakemuksesi, HELMIKUUN LOPPUUN! 
Merkitse kuoreen ”Leiriohjaajahakemus”. 
Kuopion ortodoksinen seurakunta, Snellmaninkatu 8, 70100 KUOPIO tai 
sähköpostina liisa.tuunainen@ort.fi
Kerro: kuka olet, ikäsi, koulutuksesi, harrastuksesi, vahvuutesi.
Mille leirille haluat leiriohjaajaksi?  Jos haluat useammalle, merkkaa 
toivejärjestys! Hakea voi vaikka koulutukset ovatkin hakuajan jälkeen!

LEIRIOHJAAJAKOULUTUS
Mikäli et ole käynyt ONL:n leiriohjaajakoulutuksia, hakeudu niille. 
Ilmoittaudu kursseille: http://www.onl.fi/pages/tapahtumat.php.
Jos olet käynyt I-kurssin, hakeudu 2-kurssille.
Jos olet käynyt II-kurssin kahdesti, se riittää.
Ohjaajiksi valituille ohjaajille järjestetään perehdytyskoulutus, jonka 
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin: työtiimi tutustuu toisiinsa, näin lei-
rikesästä tulee kaikille antoisampi + käydään läpi leirikohtaisia asioita. 
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
MUKAVAA LEIRIKESÄÄ ODOTELLEN JA TOIVOTELLEN :)

Liisa & kumpp.

был друг, Господь сотворил первую 
женщину и назвал их Адам и Ева. Он 
ввёл их в рай и сказал:- Дети Мои, 
дарю вам этот сад, живите в нём и 
наслаждайтесь; вкушайте плоды со 
всех деревьев и только с одного дерева 
не троньте плодов и не ешьте, а если 
не послушаетесь, то лишитесь рая и 
умрёте.

Адам и Ева в раю не знали ни холо-
да, ни голода, ни горя. Между зверями 
царили  мир и согласие, они не оби-
жали друг друга: хищный волк пасся 
рядом с овечкой и кровожадный тигр 
отдыхал по соседству с коровой. Все 
они повиновались Адаму и Еве. Всем 
живым существам Адам дал особые 
названия. Так жили первые люди в 
раю и радовались, благодарили своего 
Создателя – Бога.

БИБЛИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ.
СВЯЩЕННЫЕ  ИСТОРИИ.

ORTODOKSIMATKA
ISRAELIIN

14.-21.10.2012
 

Eilat - p. Katariinan luostari Siinailla- 
Kuollut Meri-Jerusalem-Tiberias

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä

Toiviomatkat. 
Matkanjohtaja ja opas 11-kertainen 

Israel-veteraani, TT, Dos. Jyrki Loima.
Puh: 050-516 9922,

jyrki.loima@gmail.com
Kohteet ovatkin pa. ortodoksisia,

kaikki ovat tervetulleita.
Shalom!

 
Jyrki Loima

Matkatoimisto
Arthoksen

matka Israeliin
22.-30.3.2012

teemana
12 - suurta juhlaa

ja evankeliumitekstit

ilm. viimeistään 31.1.2012

kysy lisätietoja:
p. (017) 816 441
tai iisalmi@ort.fi

Ennakkovaraustarjous
50 e/hlö

voimassa vain tämän vuoden
loppuun asti.


