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Diakoni Sulo Halla Kuopion ortodoksisesta seurakunnasta saateltiin tuonilmaisiin 19. joulukuuta. Sulo Halla oli monipuolisesti lahjakas kirkonpalvelija, kanttori, diakoni ja ikonimaalari. Hänet siunasi 
haudan lepoon arkkipiispa Leo (kuva: Harri Peiponen).

”Autuaita ovat sävyisät,
sillä he saavat periä maan.”

Arkkipiispa Leon saarna 
diakoni Sulo Hallan 
hautauspalveluksessa 
Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraalissa Kuopiossa 
19. joulukuuta 2008:
”Kristuksessa rakas 

veljeni ja kanssapalvelijani diakoni 
Sulo!”

”Olemme tänään viimeistä kertaa 
yhdessä maanpäällisen Herran temppelin 
alttarin edessä. Pian sinä palvelet Vapah-
tajamme Jeesuksen Kristuksen taivaalli-
sen uhrialttarin äärellä yhdessä enkelien 

kanssa.
Me rukoilemme ja muistelemme nyt 

sinua.
Muista sinä puolestasi seisoessasi kuo-

lemattoman Kuninkaamme ja Jumalamme 
edessä meitä, tänne maan päälle vielä 
jääneitä, sukulaisiasi, kanssapalvelijoitasi 
ja ystäviäsi.

Kristuksessa rakas diakoni Sulo! Pal-
velimme vuosikymmeniä yhdessä. Olit 
monipuolisesti lahjakas kirkonpalvelija, 
kanttori, diakoni ja ikonimaalari. Pyhän 
apostoli Paavalin Timoteukselle antaman 
kehotuksen mukaisesti sinäkin näytit 

”uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja 
elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja 
puhtaudessa” (1. Tim. 4:11).

Pyyteetön palvelu todelliselle kirkon 
palvelijalle kuuluvalla kunnialla ja ar-
vonannolla olivat piirteitä, joista sinut 
tunnettiin seurakunnan työssä. Noiden 
hyveiden vaalimisesta sinut tullaan myös 
muistamaan.

Samalla kun rukoilemme sinulle tänään 
”armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien 
anteeksi antamista”, tahdomme myös kiit-
tää. Kiitämme Kristusta Hänen samaa tietä 
aiemmin kulkeneille esi-isille, apostoleille, 

marttyyreille ja kaikille muille poisnukku-
neille varatusta osasta. Se on kiitosta siitä 
voittopalkinnosta, jonka Vapahtajamme on 
luvannut ”ristin elämänkuormaksi ottaneil-
le ja Häntä uskolla seuranneille”. 

Rakas kanssapalvelijani.
Sinä olet sydämissämme myös yksi 

heistä. Kiitämme tänään myös Jumalaa 
sinusta.

Kiitämme Herraa siitä, että Hän soi 
sinun olla meille mallina palvellessasi 
esimerkillisesti ja pitkään pyhää kirkko-
amme.

Jumala ei luonut kuolemaa. Kuolema 

ei ole Jumalan todellisuutta. Todistuksena 
tästä Vapahtajamme Jeesus Kristus tuli 
ensimmäisenä jouluna ihmiseksi ja voitti 
pääsiäisenä ylösnousemuksellaan lopulli-
sesti kuoleman.

Näiden tapahtumien antamassa uskossa 
ja varmuudessa haluamme saattaa tänään 
sinut, Kristuksessa rakas diakoni Sulo, 
viimeiselle maanpäälliselle matkallesi. 
Tälle loppumattoman elämän ja kirk-
kauden tielle käyt ilman kipua, surua ja 
huokauksia.

”Autuaita ovat sävyisät, sillä he saavat 
periä maan” (Matt. 5:5).”
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Elämän siunattu
yksinkertaisuus

Muistatko
tuhlaajapojan?

Paimenmatkat

Arkkipiispa Leo

Jeesus Kristus tuli maailmaan antamaan meille tilaisuuden päästä taivaaseen. Hän 
syntyi ihmiseksi, eli tässä maailmassa kanssamme ja kuoli meidän puolestamme. 
Hän kuoli synnittömänä meidän syntiemme puolesta, jotta me saamme pelastuksen 

ja ikuisen syntien anteeksiannon.  
Pelastus ei kuitenkaan tule meille automaattisesti. Jumala haluaa, että me saamme 

sen, ja siksi Hän lähetti meille ainosyntyisen poikansa, mutta Hän ei pakota meitä 
mihinkään.

Hän odottaa, että me otamme Hänen lahjansa vastaan ja että me työskentelemme 
Hänen kanssaan pelastuksemme eteen. Siksi Kristus lähetettiin ennen kaikkea opet-
tamaan meille Jumalan valtakunnan sanaa ja sitä, mitä meidän tulee tehdä, jotta me 
pääsisimme sinne.

Jeesus puhui kansalle usein suoraan ja opetti heille totuutta sellaisena, kuin se on. 
Ihmiset eivät aina ymmärtäneet, mistä hän puhui, koska heidän oli vaikea ymmärtää 
ja ajatella Jumalan salaisuuksia.

Siksi meidän Vapahtajamme käytti lukuisia vertauksia opetuksissaan eli selitti 
vaikeita asioita käyttämällä tapahtumia tavallisesta elämästä.

Tuhlaajapojan kertomus Luukkaan evankeliumissa (15:11-32) on vertaus tavallisen 
miehen kahdesta pojasta. Vanhempi poika oli nuhteeton ja luotettava. Hän eli isänsä 
kanssa ja teki kaiken pyydetyn. Nuorempi poika taas oli levoton sielu, jota suuren 
maailman houkutukset vetivät  puoleensa. Niinpä hän pyysi jo isänsä eläessä osansa 
perinnöstä ja lähti kotoa.

Koettelemukset saivat kuitenkin nuoremman pojan tutkiskelemaan elämäänsä, ja 
katumuksen tunne vei hänet lopulta takaisin perheen luokse. Isää pojan kotiinpaluu 
sykähdytti niin, että hän järjesti sen kunniaksi ilojuhlan. Olihan kadonnut lammas 
löytänyt tiensä omiensa luo. Kun vanhempi veljistä tuli kotiin raskaan työpäivän jälkeen 
ja kuuli tapahtuneesta, hän raivostui isänsä menettelyä. Veli ei voinut käsittää, miksi 
holtittomasti elänyt pikkuveli olisi ansainnut moisen vastaanoton. Isä selitti pojalleen 
seuraavasti: ”Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. 
Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, 
hän oli kadoksissa mutta on nyt löytynyt.”

Miksi Kristus esitti tuhlaajapojan vertauksen kuulijoilleen? Keitä ovat nuo kaksi 
eriluonteista veljestä ja heidän anteeksi antava isänsä? Vapahtajamme joutui vastaamaan 
monesti elämänsä aikana syytöksiin, joita sen ajan yläluokka nosti häntä vastaan. 
Yksi tällaisista koski Kristuksen ateriointia syntisten kanssa (Luuk. 15:2). Tuhlaaja-
pojan vertauksen isä on Jumala, Taivaan Isä, joka avaa sylinsä jokaiselle lapselleen 
huolimatta siitä, kuinka tämä on elämässään käyttäytynyt. Hän rakastaa meitä kaikkia 
tasapuolisesti.

Me olemme erilaisia aivan kuten tuhlaajapoika ja hänen veljensä. Toiset meistä 
pysyvät vanhemman pojan tavoin Isän lähellä. Toiset meistä taas etääntyvät ja lähtevät 
koettamaan onneaan kaukana Jumalasta. Katumuksen siemen on jokaisessa ihmisessä, 
mutta se, annammeko siemenen itää ja kasvaa, on meistä itsestämme kiinni.  Se, 
kumpia olemme, ei vaikuta Jumalan rakkauteen; Hänen rakkautensa meitä kohtaan 
pysyy samana. Hän vain odottaa etsijöiden kotiinpaluuta ottaakseen heidät riemuk-
kaasti vastaan.

isä Bogdan Grosu
Rautalammin ortodoksinen seurakunta

”Rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi” (Matt. 22:39). 

Maailman sosiaalinen, ta-
loudellinen, tekninen ja 
poliittinen ilmasto on tä-
nään tyystin toinen kuin 

Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen 
aikoihin.

Suurin muutos on se, että voimme 
– kiitos tekniikan kehityksen – tietää 
tarkalleen toisella puolella maapalloa 
asuvan lähimmäisemme elinolosuhteet.

Tiedämme myös tarkasti, kuinka 
toimemme kuormittavat yhteistä planeet-
taamme. Hiilen, öljyn ja kaasun riittämi-
nen voidaan laskea nykytekniikalla jopa 
vuosien tarkkuudella. Maailman ”pienen-
tymisen” vuoksi tiedämme valitettavasti 
myös sen, miten hyvinvointi maapallolla 
on jakaantunut epätasaisesti.

Tiede ja tekniikka eivät ole ensiapua, 
kun ryhdytään kuromaan umpeen rik-
kaiden ja köyhien välistä kuilua. Ensim-
mäiseksi on luotava tahto kantaa vastuuta 
lähimmäistä. Se on myös ortodoksisen 
kirkon diakoniakäsityksen perusta. Asen-
teiden arvioimisen ohella tarvitsemme 
kipeästi tapojemme ja tottumustemme 
tarkistamista. 

Pian alkava suuri paasto on kor-
keakoulu kaikkea tätä varten. Paasto 
on uudelleen löytämisen aikaa. Tämän 
vuoden paastossa voisimme pyrkiä 
löytämään keinoja, joilla saamme län-

simaisen hyvinvointiyhteiskuntamme 
näkemään jakamisen rikkauden. Alkukir-
kon kristittyjen tavoin meidän on oltava 
kriittisiä ympärillämme olevaa rahan, 
kulutuksen ja epätasa-arvon maailman 
arvoja kohtaan.

Muutos oikeudenmukaisempaan voi 
tapahtua vain sillä, että ymmärrämme 
olevamme maailmassa palvelijoina em-
mekä hallitsijoina. Ihmiskunta on kerran 
saanut yksin Jumalan armosta lahjaksi 
maapallon. 

Maailman elämä on saatu lahja. Kiitos 
tuosta lahjasta tapahtuu jakamalla maa-
pallon hedelmät tasapuolisesti kaikkien 
lähimmäistemme kanssa. Suuren paaston 
aikana kirkko auttaa meitä oppimaan, 
miten jakaminen vähentää meiltä vastuun 
raskasta kuormaa.    

Yksinkertaisen elämän ohella orto-
doksinen perinne korostaa paastouhrin 
antamisen tärkeyttä. Paaston opettama 
paluu elämän yksinkertaisten asioiden 
arvostamiseen auttaa meitä löytämään 
uudelleen itsemme osana luomakunnan 
vastuunkantajia.

Meillä ei ole mitään syytä vaipua 
epätoivoon. Jumala ei jätä meitä nytkään 
yksin. Hän on maailman Luojana ja Isänä 
apunamme ja opettajanamme. 

Suuri paasto on kiitoksen koulu. Ka-
tumuksen aika opettaa meitä näkemään, 
miten elämä juuri kaikessa yksinkertai-
suudessaan on lahjoista suurin. 

Elämää ja sen antajaa koko sydämestä, 

sielusta ja mielestä rakastamalla opimme 
myös rakastamaan lähimmäistämme niin 
kuin itseämme.

Arkkipiispa Leo:
4.2. Helsinki: valtiopäivien avajaiset
5.2. Helsinki: Pohjois-Savon valtuus-
kunta; Ortaidin hallitus, 7.-8.2. Lieksa: 
Kolin noste -seminaari; 8.2. Pielavesi: 
SEPAN 50-vuotisjuhla, 9.2. Maaninka: 
Maaninkajärven koulun vihkiminen, 10.2. 
Helsinki: Euroopan Neuvoston edustaji-
en tapaaminen, 13.2. Kuopio: Karjalan 
hiippakunnan säätiön hallituksen kokous, 
14.2. Kuopio: Makkosen sukuseuran ko-
kous, 17.2. Joensuu: teologikoulutuksen 
neuvottelukunta; Seminaarin johtokunnan 
kokous; Kuopio: arkkipiispalla vieraana 
ministeri Iiro Viinanen, 18.2. Kuopio: 
Kreikan ystävien vuosikokous, 19.2. Va-
lamo:Sillankorvan talon vihkiminen, 20.2. 
Lahti: taidenäyttelyn avaaminen, 22.2. 
Jyväskylä: sovintosunnuntain liturgia, 
Kuopio: sovintosunnuntain ehtoopalvelus 
katedraalissa, 23.2. Kuopio: katumus-
kanoni katedraalissa, 24.2.Sotkuma: 
katumuskanoni ja tiistaiseuratapaaminen, 
25.2. Kuopio: paastolitugia kotikirkossa
Kuopio: karjalankielisen UT:n äänikirjan 
julkistaminen, Pielavesi: katumuskanoni
26.2.  Lintulan luostari: katumuskanoni
27.2.  Lintulan luostari: paastoliturgia

28.2. Kuopio: liturgia klo 9.00, papiksi 
vihkiminen kotikirkossa

Maaliskuu 
1.3. Kuopio: arkkipiispa Leon piispaksi 
vihkimisen 30-v.juhla; papiksi ja diako-
niksi vihkimiset, katedraali, 3.3.Kotka: 
ehtoopalvelus ja luento, 4.3. Helsinki: 
Ortodoksisen Lähetyksen hallitus, 5.3. 
Mikkeli: seurakunnanvaltuuston kokous, 
7.3. Joensuu: Karjalan Kielen Seuran 
hallituksen ja vuosikokous, 9.3. Kuopio: 
hiippakunnan kanttoreiden tapaaminen, 
10.3. Mikkeli: maahanmuuttajastrategi-
aseminaari ja hiippakuntaneuvosto, 11.3. 
Helsinki: uskontojohtajien foorumi, 12.3. 
Joensuu: kulttuurikeskuksen harjannos-
tajaiset. 13.-14.3. Lahti: Salmi-Säätiön 
kokous. 14.-15.3. Lohja: Karjalan liiton 
hengelliset päivät 17.3. Kuopio: kirkol-
lishallituksen istunto ja piispainkokous; 
arkkipiispalla vieraana 18.3. Valamon 
luostari: paastoliturgia, 19.3. Valamon 
luostari; aamupalvelus; kansanopiston 
johtokunnan kokous, 21.3. Hämeenlinna: 
Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen ke-
vätkokoukset, 24.3.-3.4. Japanin matka

Piispa Arseni:
6.-8.2. Iisalmi, Seurakunnan tarkastus
9.-22.2. Loma, 22.2. Mikkeli, Liturgia, 
yleisöluento, ehtoopalvelus, 25.2. Suo-
nenjoki, Ehtoopalvelus ja Suuri katumus-
kanoni, 26.2. Sonkajärvi, Ehtoopalvelus 
ja Suuri katumuskanoni, 28.8. Ilomantsi, 
Hiippakunnalliset tiistaiseurapäivät

Maaliskuu
1.3. Kuopio, Arkkipiispa Leo 30-vuotta 
piispana, juhlaliturgia
6.3. Valamo, Luentoja kansanopistossa

7.3. Sonkaja-Ilomantsi, Hiihtoristiaatto, 
ehtoopalvelus, 8.3. Ilomantsi, Liturgia
10.3. Mikkeli, Maahanmuuttajatyönte-
kijöiden kokous, hiippakuntaneuvoston 
kokous, 11.3. Varpaisjärvi, Luento kan-
salaisopistossa
18.3. Joensuu, Seminaari, EPL, Alustus
20.-22.3. Ilomantsi, Seurakunnan tarkas-
tus, 24-25.3. Lintula, Kokoöinen vigilia
28.3. Kuopio, Luento Suomen kristillisen 
lääkäriseuran kokouksessa
29.3. Jyväskylä, Hiippakunnallinen kvar-
tettipäivä

Suuri paasto on alkaa 23.2. ja 
päättyy 11.4. Paaston liturginen 
väri on violetti.

Yleensä tämän sanan mitta on yhdeksän kuukautta, raskausaika. Mää-
räajan jälkeen syliin pieni nyytti, uuden elämän ihme. Voi se merkitä 
muutakin. Tänä talvena on tullut vastaan lähes ainoastaan tummempia 

sävyjä. Suomessa ja muuallakin moni on odottanut tai odottaa irtisanomista. 
Talouden taantuma kulkee tsunamin lailla yli maapallon.

Jännitys elää yksilötasollakin. Kovin paljon on tullut vastaan sairauteen 
liittyviä asioita.

Ystävä odottaa pääsyä uusintaleikkaukseen, joka korjaisi ensimmäisen 
epäonnistuneen operaation. Kivun keskellä hän pyrkii silti pitämään toivoa 
yllä.

Vanha ystävä jännittää kontrollikäyntiä laboratoriossa. Pelkona on jo ker-
taalleen voitetun syövän uusiutuminen. Tuttava, lahjakas moniosaaja, makaa 
sairaalassa. Hänen ja hänen perheensä elämä on yhtä tuskaista odotusta: 
selviääkö, paraneeko vielä, voiko palata entiseen täysipainoiseen arkeen.

Itse odotan pääsyä uusintatutkimukseen ja sen jälkeen lääkärin vastaan-
ottoa: paljonko oma sairauteni on edistynyt. Odotan milloin taloyhtiön 
kattoremontti saadaan valmiiksi, ja joko tällä viikolla saan kirjanpitäjältä 
viime vuoden tilit ja taseen.

Entisellä työpaikallani kaikki odottavat milloin koko organisaatiota ra-
vistellut muutoskausi päättyy. Jotta voidaan palata arkeen ilman, että täytyy 
koko ajan olla valmiina taas uusiin joustoihin ja järjestelyihin

Yleisesti hyväksytty oppi työelämässä on, että muutos on pysyvä olotila. 
Se vaatii silti paljon työyhteisöltä.

Nyt on lupa odottaa päivän pidentymistä, tuntua kevään lähestymisestä. 
Syksyn sateet sulautuivat talvisiin sateisiin. Välillä näytti, että lumipeitteestä 
ei Etelä-Savossakaan tule pysyvää. Siis ilmastonmuutoksen odotus.

Mutta yksi asia kirkastaa jatkuvan odotuksen. Turhaan ei pääsiäisyönä 
kuulu alttarista valovirrelmä ’Tulkaa ottakaa valo valkeudesta’.

Leena Orro

Odotusaika Arkkipiispa Leon 
piispaksi vihkimisestä 
30 vuotta - juhlaliturgia 

Kuopiossa 1.3.2009
Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leon piispaksi 

vihkimisestä tulee 25.2.2009 
kuluneeksi 30 vuotta: 

vuonna 1979 hänet valittiin 
Suomen ortodoksisen kirkon 

apulaispiispaksi. 
Piispaksi vihkimisen 30-

vuotisjuhlaa vietetään Pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa 

Kuopiossa ortodoksisuuden 
sunnuntaina 1.3.2009. 
Liturgiassa on papiksi ja 
diakoniksi vihkiminen. 

Ortodoksisen seminaarin 
opiskelijoiden kuoro laulaa.

Juhlaliturgia alkaa arkkipiispan 
vastaanotolla klo 9.45. Liturgian 

jälkeen on seurakuntasalissa 
yhteinen lähetyslounas.

Mirhantuoja in  sunnunta in  teks t i 
(Mark.15:43-16:8): ”Kun sapatti oli ohi, 
Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja 
Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen 
voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeise-
nä päivänä ani varhain, kohta auringon 
noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he 
puhuivat keskenään: ”Kuka auttaisi meitä 
ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta?” 
Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, 
että kivi oli vieritetty pois; se oli hyvin 
suuri kivi.”

Sisälle hautaan mentyään he näkivät 
oikealla puolella istumassa nuorukaisen, 
jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säi-
kähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: ”Älkää 

pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, 
joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut 
kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on 
paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt 
sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös 
Pietarille: ’Hän menee teidän edellänne 
Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin 
hän itse teille sanoi.’” 

”Ulos tultuaan naiset pakenivat hau-
dalta järkytyksestä vapisten. He eivät 
kertoneet kenellekään mitään, sillä he 
pelkäsivät.”

Lue Mirhantuojein sunnuntaista lisää 
uudistuneilta

www.ortodoksi.net -sivuilta.

Mirhantuojien sunnuntai

Kannen ikoni on Mirhantuojat 
Kristuksen haudalla. Sen on maalan-
nut piispa Arseni ja kuvannut P&M 
Image Oy. Juhlapäivä on 26.4.
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Viime aikoina on käyty keskustelua 
sairastavista yhteisöistä ortodoksi-
sissa seurakunnissa.

Yhteisön tai yhteisöjen dynamiikkaa on 
luonnehdittu muun muassa määrittelemällä 
sen ilmapiiriä huonoksi. Huonon ilmapiirin 
havainto on johtanut päättelemään, että yh-
teisössä on jotain ”vialla”. On kiinnostavaa, 
että tämän yhteisön ilmapiirin on voinut 
”aistia” ryhmän ulkopuolelta tullut vieras 
tarkasti. 

Yhteisöissä, eli tässä tapauksessa seura-
kunnissa, on sanottu olevan etnosentrisyyttä 
– kuppikuntaisuutta -, jonka ulkopuolinen 
havaitsee muun muassa kylminä katseina ja 
jäykkinä selkinä ja ihmissuhde- ongelmina. 
Ihmissuhdeongelmat ilmenevät niin sanot-
tuina ”henkilökemian” häiriöinä.

Yhteisöjen ja yksilön vuorovaikutusta 
luonnehdittaessa on vilahtanut myös kliini-
sessä psykiatriassa käytettyjä ”sosiopaatin” 
ja ”luonnehäiriön” käsitteitä. 

On todennäköistä, että ilmapiirin ja yh-
teisön pahanolon voi tarkalla tunne-älyllä 
varustettu havaitsija aistia suhteellisella 
varmuudella, mutta tämänkaltaisten epä-
määräisten käsitteiden, monimutkaisten 
sosiaalipsykologisten käsitteiden kuin il-
mapiirin, tunne-elämän ongelmien ja laajaa 
psykiatrista oireistoa kuvaavien kliinisiin 
käsitteisiin liittyvien asioiden, kuten ”luon-
nehäiriö” ja ”sosiopaatti,” tutkiminen tieteen 
ankarien kriteerien pohjalta, on ollut ja on 
vaikea asia.

Tutkimisen vaikeuksista on versonut 
monta tieteenfilosofista kiistaa ja suuntaus-
ta. Erilaiset tieteenfilosofiset ajatuskaavat 
antavat erilaisia tulkintoja ja välineitä 
yhteisön sekä yksilön vuorovaikutuksen 
ongelmien kuvaamiseen. Konstruktivistiset 
teoriat ja kulttuurihistorialliset niin sanotut 
toimintateoriat, lähtevät siitä oletuksesta, että 
ihminen tietoisena, subjektina voi järjen ja 
puheen avulla ratkaista ongelmat, kun häntä 
”valistetaan”.

Kyse on silloin vain kieleen, kulttuuriin 
ja valtaan liittyvistä väärinkäsityksistä. 
Sosiaalitieteellisissä johtamisteorioissa pai-
nottuvat tämän kaltaiset yhteiskunnalliset 
näkemykset.

Siellä ”sosiopaatin” käsitekin voidaan 
nähdä vain ohimenevänä poikkeavuutena, 
joka voidaan ratkaista helposti puhumalla.

Tällaiset teoriat voivat olla armottomia 
korostaessaan ihmisen niin sanottua subjekti-
utta, tietoisuutta, uskoa ihmisen kykyä omiin 
tietoisiin valintoihin ja rationaalisuuteen 
tyyliin: ”ihminen pystyy mihin vain”.

On kiinnostavaa, että kyseisten teorioiden 
juuret näyttävät pohjautuvan samankaltai-
siin ajattelutapoihin kuin gnostilaisuudessa 
tai valistusajan idealisoiduissa ihmisjärjen 
ylivertaisuutta korostavissa opeissa. Esi-
merkiksi eksistentialismissa ja postmoder-
nismissa näyttää olevan vaikutteita new age 
-tyyppisestä ajattelusta.

Ihmisen tunne-elämän biologista perustaa 
painottavissa teorioissa, näissä tunne-elä-
män häiriöissä on kyse vakavista poikkea-
vuuksista, jotka vaativat pitkän ajan, jotta 
psykosomaattinen tila ihmisen tai ryhmän 
tunne-elämässä saadaan tasattua tai edes 
diagnosoitua.

Esimerkiksi ”sosiopaatin” tai ”luonnehäi-
riön” diagnoosi vaatii ankaria psykiatrisia 
haastatteluja tai testejä, ennen kuin siitä 
puhutaan vakavasti.

On myös kiistan alaista, voidaanko 
kliinisessä mielessä puhua yhteisöistä sai-
raina. Tietysti vertauskuvallisesti yhteisön 
sairauksista voi puhua, niin kuin yhteiskun-
tatieteellisessä tutkimuksessa on tehty, mutta 
ko. puheeseen tarvitaan mieluusti hyviä 
havaintoja ja perusteita.

Kliininen kokemus osoittaa, että bio-
logisesti painottuvat teoriat ovat oikeassa 
siinä, että vakavat ongelmat vaativat pitkää, 
ihmisen koko psykosomatiikkaa ja tiedosta-
mattomia prosesseja koskevaa, perusteellista 
hoitoa.

Tämän - niin kuin monen muun - per-
soonallisuuden häiriön alkuperän katsotaan 
olevan jo lapsuudessa ja perimässä, poikkea-
vassa tunnekylmyyteen ja impulsiivisuuteen 
liittyvässä aivotoiminnassa (otsalohko, 
amygdala, serotoniini).

Niin sanottujen ”normaalien” ihmisten 
häiriintyneissä suhteissa, joita seurakunnan 
yksilö ja -ryhmäsuhteet ilmentävät, on kyse 
jokapäiväisestä, lievempiasteisesta neuroot-
tisuudesta, joka sekin vaatii psykiatrisen 
tiedon mukaan pitkäaikaista, huolellista tun-
ne-elämän kasvattamista ja ihmisen henkistä 
kasvua, jossa päämääränä on rakastamaan 
kykenevän eheän ihmisen identiteetti.

Tämä sama käsitys koskee soveltuvin 
osin myös ryhmiä. Ihmispsyyken psykobio-
logiaan tiedostamattomine prosesseineen 
painottuvat teoriat voivat siis nähdä ihmiset 
armollisesti vajavaisina, parannusta ja rak-
kautta tarvitsevina olentoina, eikä ”kaikki-
voipina omanelämänsä herroina.”

Esimerkiksi sosiaalitieteellinen iskulause 
suvaitsevaisuudesta tulee tässä paradigmassa 
uuteen valoon. Ihmisiä ei voi ”pakottaa” 
sietämään erilaisuutta tietämättä ihmisten 
ajattelun taustoja.

Ihmisten ja ryhmien väliset prosessit 
vievät aikaa. Samoin iskulause ”yhteisölli-
syydestä” voi näyttäytyä ryhmän alistavana, 
itsekkäänä ”me-henkenä” yksilöä kohtaan, 
kuten havainnot seurakunnissa näyttävät 
viittaavan. Yksilökeskeisyydellä tai yhtei-
sökeskeisyydellä sinänsä ei ole välttämättä 
mitään tekemistä eettisyyden kanssa.

Tämä biologinen paradigma ei tietenkään 
sulje pois ajatusta puhumisen ja rakastavan 
kuuntelun tarpeellisuudesta. Niille vain on 
annettava oma aikansa. Taitava havaitsija 
huomaa esimerkiksi sen, milloin seurakun-
nassa on aivan turha puhua jostain asiasta.

Eleet ja ilmeet paljastavat taitavalle tark-
kailijalle asenteita ja ajatuksia ruumiin kielen 
objektiivisella, hiljaisella kielellä. Ryhmän 
on turha sitä kieltää tai salailla - keho kertoi 
jo kaiken.

Tämä tuo esille ja vahvistaa kristillisen 
kilvoitusperinteen käsityksiä.

Aivojen molekyylibiologiset prosessit nä-
kymättömissä geenitason informaatioproses-
seissa, muistuttavat ortodoksisen perinteen 
käsityksiä näkymättömästä maailmasta.

Aivotutkimus ja ortodoksinen hengel-
lisyys pyrkivät molemmat tuomaan omilla 
tahoillaan näkymätöntä maailmaa ja sen 
salaisuuksia näkyväksi. Me emme lopulta voi 
salata henkistä tilaamme vaan tuo tila tulee 
esille psykosomaattisina ilmiöinä.

Jotta voisimme aidosti välittää rakkautta, 
me emme voi teeskennellä kohteliaisuuksilla 
ja poliittisilla ”juhlapuheilla”, vaan meidän 
on aidosti kasvettava kristilliseen rakasta-
vaan armahtavaisuuteen itseämme ja yhtei-
söämme kohtaan. Vain siten me jaksamme 
välittää toisistamme vaikka veren sokeri 
heilahtelisikin.

Ortodoksisessa ajattelutavassa hesy-
kasmin käsite, ymmärrettynä hiljaisena, 
kiireettömänä rukouksellisena ja maallisista 
kilpailuyhteiskunnan paineista vapaana 
itsetutkisteluna yhteisön ja yksilön rakkau-
den rajapinnalla, Kristuksen ikonin edessä, 
kirkkomusiikin soidessa rukouksellista 
mielen tilaa etsien, käy hyvin pohjaksi tälle 
muutoksen mahdollisuudelle; muutokselle, 
joka on aina ihme.

Siunausta.
Petteri Hyvärinen

Onko sairastavia
seurakuntia olemassa?
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VETOOMUS

Kirja ortodoksiseen kirkkoon liittymisestä
Kirkkoomme on liittynyt parin viime vuosikymmenen aikana tuhansia uusia jäseniä. 
Jokaisella meistä on ollut oma tiemme, joka on johtanut meidät ortodoksisen 
kirkon yhteyteen. Olen kuullut paljon kirkkoon liittyneiden kertomuksia, jotka ovat 
toinen toistaan mielenkiintoisempia.  Mieleeni tuli, että niitä olisi hyvä koota kirjaksi, 
jonka nimi voisi olla vaikkapa ”Kuinka minusta tuli ortodoksi”. Näin voimme antaa 
oman todistuksemme kirkostamme ja auttaa muitakin etsijöitä. Meitä kirkkoon 
liittyneitä on piispoissa, papeissa, munkeissa, nunnissa ja ennen kaikkea tietenkin 
seurakuntalaisissa. Meille itsellemmekin on epäilemättä virkistävää palata 
muistelemaan niitä auvoisia alkuaikoja, jolloin kirkko astui elämäämme.  Erityisesti 
toivoisin kirjoitusten käsittelevän ensimmäistä kosketusta ortodoksisuuteen ja sitä 
lopullista sysäystä, joka johti kirkkoon liittymiseen. Kirjoituksissa voi niin halutessaan 
käyttää koko nimen sijaan pelkkää etunimeä tai nimimerkkiä. Kirjoitukset voi lähettää 
allekirjoittaneelle.

Nunna Kristoduli 
Lintulan luostari

79830 Palokki 
sähköpostiosoite:nunna.kristoduli@ort.fi

Jumalanäidin monet kasvot
Idän kulttuuriperinteen edustajan on 

helppo kertoa Jumalansynnyttäjän 
kuvaustavasta. ikonitaitelijan som-

mitelmaa ja värejä määrittää kirkon oppi. 
Ikoni tulkitsee aina kirkon näkemystä ja 
ikonimaalari ei voi toimia ilman yhteyttä 
kirkon traditioon.

Läntisillä veljillämme on vapaammat 
kädet kirkollisen tai uskonnollisen kuvan 
luomiseen. Kuva on taiteilijan inspiraa-
tiosta syntynyt, tulkintaa hänen oman 
vakaumuksensa pohjalta. Tämä ei sulje 
pois Pyhän Hengen johdatusta tai sitä 
että tuloksena on työ, joka opillisestikin 
nojaa kirkon käsitykseen. 

Kseniapiirin vieraat, taiteilija Pauno 
Pohjolainen ja TM Vladimir Sokratilin 
toivat kuulijoiden eteen kaksi näkemystä 
Jumalansynnyttäjästä. Kyseessä ei ollut 
idän ja lännen kuvaperinteen analyysi. 

Pauno Pohjolainen ei ole madonnan-
tekijä. Hänen muotokielestään löytää by-
santtilaista ikonimaalaukselle tyypillistä 
käänteistä perspektiiviä komiulotteiseksi 
puutyöksi valmistettuna. Hän on tehnyt 
työnsä sisäisellä palolla, omaa leivis-
käänsä toteuttaen. Seurakuntasalilla oli 
esillä joitakin Pohjolaisen töitä.

Sokratilin oli rakentanut esityksensä 
sekä historiallista perspektiivistä että 
kirkon opista käsin. Sana oli Vanhan 
testamentin kuva. Juutalaiset suutelivat 
pyhiä kirjoituksia aivan kuten me pyhien 
kuvia. Kuvakiellon aikaan esittävä kuva 
ei ollut mahdollinen, sillä Jumala ei ol-
lut tullut vielä maan päälle. Kristuksen 
inkarnaatio oli vedenjakaja. ”Joka on 
nähnyt minut, on nähnyt Isän”. 

Kuulijat oppivat pyhän Johannes 
Kronstadtilaisen (1829-1908) kuvasarjan 
kautta kuinka ikoniin syntyy ”aito ja kir-
kastettu ihmisyys”, pyhän ihmisen tyyp-
pikuva. Isä Johanneksesta on olemassa 
valokuviakin, mutta ikoneissa häneen on 
jäänyt vain esityksen kannalta oleellinen. 
Ikoni pyrkii tuomaan esille ihmisestä 
Jumalan kuvan. Tähän ei valokuva pysty. 
Muotokuvamaalari voi myös tehdä tar-
kan näköiskuvan, mutta silti se ei vastaa 
kirkon näkemystä pyhästä ihmisestä.  
Silti ei kukaan voi väittää taiteilijan 
intuitiota vääräksi ja kirkon näkemystä 
oikeaksi. Kirkon käsitys on sen omaa 
opetusta, taiteilijan tukinta puolestaan 
hänen näkynsä asiasta. Molemmat ovat 
hyviä ja tarpeellisia. Molemmat antavat 
myös esteettisen elämyksen. 

Neitsyt Maria, on saanut nimen Uusi 
Eeva, sillä hän toteutti Jumalan tahdon 

synnyttäessään Kristuksen. ”Katso, minä 
olen Herran palvelija”. Ortodoksinen 
kirkko kutsuu Neitsyt Mariaa Jumalan-
synnyttäjäksi ja Ainaiseksi Neitseeksi. 
Seksistisessä ja sekularisoituneessa 
maailmassa viimeksi mainittu nimitys 
on herättänyt runsaasti huomiota. Al-
kukielen neitsyt sana voidaan kääntää 
myös sanoilla ”koskematon” tai ”nuori 
nainen”. 

Kirkon tradition mukaan Neitsyt 
Maria ei ole jumalatar tai Kristuksen 
kilpailija. Idän ikoniperinteessä hänet 
kuvataan aina Kristus-lapsen kanssa. 
Hänen erityisyytensä kumpuaa hänen 

tehtävästään, Kristuksen synnyt-
tämisestä. 

Ikoneissa kuvattu Neitsyt Maria 
poikkeaa lännen uskonnollisista 
versioista, opetti Sokratilin. Län-
nen joulukuvat ovat idyllisiä per-
hetapahtumia, idässä kuvaustapa 
on mystisempi.

Sirpa Okulov
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VARKAUDEN ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5   78 200   VAR-

KAUS
Puhelin     0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Toimenhaltijat
 Kirkkoherra   Martti Päivinen, 

rovasti
 Puhelin   050 – 5 992 692
 Sähköposti:  martti.paivinen@ort.fi

 Kanttori  Jouko Parviainen
 Puhelin   0 206 100 344
 Kiertävä uskonnonopettaja Tommi 
Kallinen, pastori
 Puhelin  0400 –  627 595

Sähköposti:  tommi.kallinen@
varkaus.fi

Varkauden seurakunta

Varkauden Kirkko, Relanderinkatu  5
helmikuu  2009:      
Su. 1. 2. klo. 10.Liturgia,  ja  klo. 18. Ehtoopalvelus;   Ma. 2. 
2. klo.  9. Liturgia;  La. 7. 2. klo. 18. Vigilia; 
La. 14. 2. klo. 15.  Sählyturnauksen päätös tapahtuma, pal-
kintojen jako ja päätösrukouspalvelus ; Su. 15. 2. klo. 10. 
Liturgia;  La. 21. 2. klo. 18.  Vigilia;  Su. 22. 2. klo. 10. Li-
turgia,  ja  klo. 18. Ehtoopalvelus;  Ma. 23. 2. klo. 18. Suuri 
Ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen katumus-
kanoni;  To. 26. 2.  klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus 
ja Andreas Kreetalaisen katumuskanoni. Pe. 27. 2. klo. 18. 
Paaston Ehtoopalvelus
  
maaliskuu  2009:      
Su. 1. 3.  klo. 9.55 Liturgia (radiointi);  Ke. 4. 3. klo  17. EPL 
(= Paastoliturgia); La. 7. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 8. 3. klo. 10. 
Liturgia; La. 14. 3. klo. 18.  Vigilia;  La. 21. 3.  klo. 18. Vi-
gilia;  Su. 22. 3.  klo. 10. Liturgia;  Ti. 24. 3. klo. 9.  Andreas 
Kreetalaisen katumuskanoni.; 

huhtikuu  2009:      
Ke. 1. 4. klo. 17.  EPL (= Paastoliturgia); La. 4. 4.  klo. 18. Vi-
gilia ja virpovitsojen siunaaminen;  Su. 5. 4. klo. 10. Liturgia; ja  
klo. 18. Suuren Maanantain Aamupalvelus;  Ke. 8. 4. klo. 18.  
Suuren Torstain Aamupalvelus;  To. 9.  4.  klo. 17.  Ehtoopal-
velus ja Basileios Suuren Liturgia (P. Ehtoollisen asettamisen 
juhla);  Pe. 10. 4. klo. 9. Suuren Perjantain aamupalvelus ja 
12 evankeliumijakson lukeminen.;  ja klo. 14. Ehtoopalvelus;  
ja klo. 18. Suuren Lauantain  Aamupalvelus;  La. 11. 4. klo 9. 
Ehtoopalvelus ja Liturgia; ja  klo. 23.30  Puoliyöpalvelus;  Su. 
12. 4. klo. 00. Ristisaatto,  Aamupalvelus ja Liturgia. 

toukokuu  2009:      
La. 2. 5. klo. 18.  Vigilia;  Su. 3. 5. klo. 10. Liturgia;  La. 9. 
5. klo. 9.  Liturgia (P. Nikolaos); ja klo. 18. Ehtoopalvelus;  
Ke. 20. 5. klo. 18. Juhlavigilia; To. 21. 5. klo. 9.30  Pieni 
vedenpyhitys, ja klo. 10. Liturgia (Temppelin praasniekka);  
La. 23. 5. klo. 18. Vigilia;  

Jumalanpalvelukset   1. 2. 2009 - 31. 05. 2009
Leppävirta, rukoushuone  Rinnetie  9

helmikuu  2009:      
Su. 8. 2. klo. 10.Liturgia,  Su. 22. 2.  klo. 14. Suuri Ehtoopal-
velus;  Ti. 24. 2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja  
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni.

maaliskuu  2009:      
Pe. 6. 3. klo  17. EPL (= Paastoliturgia);  Su. 15. 3. klo. 10. 
Liturgia; 

huhtikuu  2009:      
Pe. 3. 4. 17. EPL (= Paastoliturgia); Ma. 6. 4. klo. 18.  Suuren 
Tiistain Aamupalvelus; 

toukokuu  2009:      
Su. 10. 5. klo. 10. Liturgia ja Äitienpäivän rukouspalvelus; 
Su. 24. 5. klo. 10. Liturgia

Jumalanpalvelukset   1. 2. 2009 - 31. 05. 2009
Savonlinna  Rukoushuone,  Erkonkatu  11

helmikuu  2009:      
La. 14. 2. klo. 10. Rukouspalvelus ja Kuutosten sählyturnauk-
sen käynnistäminen Varkaudessa Päiviönsaaren koululla;  La. 
21. 2. klo. 18.  Vigilia;  Su. 22. 2. klo. 10. Liturgia, ja n. klo. 
12. Sovintosunnuntain Suuri Ehtoopalvelus;  Ke. 25. 2. klo. 
18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja  Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni;  La. 28. 2. Vigilia.  

maaliskuu  2009:      
Ke. 11. 3. klo. 17.  EPL (= Paastoliturgia); Ti. 24. 3. klo. 18. 
Juhlavigilia;  Ke. 25. 3. klo. 9.  Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus 
ja  Liturgia (N. Marian Ilmestys);  La. 28. 3. klo. 18. Vigilia;  
Su. 29. 3. klo. 10. Liturgia.

huhtikuu  2009:      
La. 4.4. klo. 18. Vigilia ja virpovitsojen siunaaminen;  Su. 
5. 4. klo. 10. Liturgia; Ti. 7. 4. klo. 18. Suuren Keskiviikon 
Aamupalvelus; La. 11. 4. klo. 23.30  Puoliyöpalvelus;  Su. 12. 
4. klo. 00. Ristisaatto,  Aamupalvelus ja Liturgia. 

toukokuu  2009:      
La. 16. 5. klo. 18. Vigilia, Su. 17. 5. klo. 10. Liturgia;  La. 30. 
5. klo. 18. Vigilia;  Su. 31. 5. klo. 10. Liturgia (Helluntai).

Muualla srk:n alueella:  

Heinävesi, OP:n Kerhohuone
Pe. 13. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia)  

Sorsakoski, evl.  srk-sali
Ke. 18. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia)  

Rantasalmi,  Kirkkorinne evl. srk-sali
Pe. 20. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia)  

Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

VARKAUDEN TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
 puh. työ:  0206100344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin klo 13. srk.-salissa 
seuraavasti:
HELMIKUU: 10. 2.;  24. 2. Vuosikokous;
MAALISKUU: 10.3.;  25. 3.  Liturgian jälkeen   
HUHTIKUU : 7. 4.;  21. 4. klo. 10. (Huom.! AIKA) 
TOUKOKUU :  5.5.;   
Poikkeuksellisista kokoontumisista ilmoitetaan Warkau-
den Lehden kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa, 
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh. 044 – 5 693 670
HELMIKUU: 10.2. klo. 18. Vuosikokous  A. Malmiojan 
kodissa;  
Myöhemmistä kokoontumisesta ilmoitetaan myöhemmin 
paikallisissa lehdissä, 
Poikkeuksellisista kokoontumisista ilmoitetaan Soisalon 
Seutu- Lehden kirkollisissa ilmoituksissa       

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa, 
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 – 5 543 493
HELMIKUU : 10. 2.  klo. 13. Vuosikokous Markku  ja Liisa 
Pesosen kodissa

Myöhemmistä kokoontumisesta ilmoitetaan myöhemmin 
paikallisissa lehdissä       
Poikkeuksellisista kokoontumisista ilmoitetaan Soisalon 
Seutu- Lehden kirkollisissa ilmoituksissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa, 
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, 
HELMIKUU :  17.2. klo 13.  Vuosikokous  Yrjö ja Sirkka 
Sepän kodissa 
MAALISKUU :  10. 3. klo. 13.   Maire Malkin kodissa      
Myöhemmistä kokoontumisista ilmoitetaan myöhemmin 
paikallisissa lehdissä   
Poikkeuksellisista kokoontumisista ilmoitetaan Warkau-
den Lehden kirkollisissa ilmoituksissa       
 
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  050 – 3 682 212
HUOM! UUSI SIHTEERI Oili Vuo p. (015) 273351.
Kokoontuu joka toinen viikko klo 18. srk.-salissa 
HELMIKUU :   10. 2. klo. 17. Fevronia Orfanos O. Vuo ja  
O. Kotamo; 24.2. klo. 18.  A. Kreetalaisen 
MAALISKUU: 11.3.katumuskanoni
HUHTIKUU : 21. 4.;    
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-SAVO – lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa

Tiistaiseurat toimivat 1. 2.– 31. 5. 2009

Kirkkokuorot toimivat Kevätkaudella:

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. srk-salissa.    
helmikuu: Ti. 3. 2.;  Ti. 17. 2.  klo. 17. Kuoron vuosikokous, ja klo. 18. 
harjoitus  
maaliskuu: Ti. 10. 3. ; 24. 3. klo 18 Vigiliassa;  Ti. 31. 3. klo. 18. harjoitus
huhtikuu: Ti. 21. 4. ;  Ti. 28. 4. 
toukokuu: Ti. 5.  5.;  Ti.  12. 5. 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin jumalanpalve-
luksiin Varkaudessa ja Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset joka toinen keskiviikkoisin  klo 17.  srk.- salissa:
helmikuu: Ke. 11.2.;  Ke. 25.  2.  klo. 18. A. Kreetalaisen  Suuressa Katu-
muskanonissa,  maaliskuu:    Ti.  17. 3.   klo. 17. harjoitus; Ti. 24. 3. klo 18 
Vigiliassa;
huhtikuu: Ti. 1.4.  klo. 17.;  Ke. 22.4. klo. 17.
toukokuu: Ke. 13.5. klo. 17.; 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin jumalanpal-
veluksiin

Lähetyspiirin  toimintaa kevätkaudella:

VARKAUDEN ORTODOKSINEN LÄHETYSPIIRI RY
puh.johtaja  Valma Venäläinen,
puh.:  017 – 5 552 132
Kokoontuu kuukauden toisena Keskiviikkona klo 13. srk.-salissa 
Seuraava kokoontuminen :  helmikuussa:  Ke. 11. 2.;
Kokoontumisista ilmoitetaan tarkemmin Warkauden Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa

ILMOITUS
Varkauden ortodoksisen seurakunnan KIINTEISTÖLAUTAKUNTA järjestää

Leppävirran rukoushuoneen tonttia ympäröivän aidan korjausta ja kunnostusta varten
TALKOOHENKISEN tapahtuman  4.–6.6.2009

Jos olet kiinnostunut antamaan oman panoksesi ja ammattitaitosi
yhteiseen talkoohengessä suoritettavaan työhön, ota yhteyttä

Kiinteistölautakunnan puheenjohtajaan MARKUS PARKKOSEEN puh. 0400 925 746
Kristinoppikoulu-nuoret saavat em. tapahtumaan osallistumalla pisteitä KRIPARI–PASSIIN, ja heille on 

varattu myös miellyttävä yllätys. Tule mukaan ja tuo myös vanhempasi yhteiseen tapahtumaan.

Slaavinkieliset palvelukset
Богослужения в православном 
приходе города Варкауса 1.2.2008-
31.05.2009 Relanderinkatu 5 
февраль 2009 
воск.  1. 2.  10.  Литургия;  и в 
18. Вечерня
понед. 2. 2.      9.   Литургия 
субб.  7. 2.  18.  Всенощная 
субб.  14. 2. 15.  Вечерня и 
закрытие турнира по salibandy 
воск.  15. 2.  10.  Литургия
субб.  21. 2.  18.  Всенощная 
воскр. 22. 2.  10.  Литургия и в 
18. Вечерня
понд.  23. 2.   18.   Великое Повечерье 
и Великий канон прп.Андрея 
Критского
четв.   26. 2.   18.   Великое Повечерье 
и Великий канон прп.Андрея 
Критского
пятн.  27. 2.   18.   Вечерня
март 2009
воск.    1. 3.   9.55  Литургия 
(радиотрансляция)
срд.      4. 3.    17.   Литургия 
Преждеосвященных Даров
субб.  7. 3.     18.   Всенощная
воскр.  8. 3.    10.   Литургия
субб.   14. 3.   18.   Всенощная 
субб.   21. 3.  18.   Всенощная 
воскр. 22. 3.  10.   Литургия
вторн. 24. 3.     9.   Великий канон 
прп.А.Критскоого
апрель 2009
срд.     1. 4.  17.  Литургия 
Преждеосвященных Даров
субб.   4. 4.  18.  Всенощная 
(освящение верб)
воскр. 5. 4.  10.  Литургия и в 18.00 
Великий Понедельник, Утреня.
срд.     8. 4   18.  Великий Четверток, 
Утреня.
четв.   9. 4.  17.  Всеношная и 
Литургия Василия Великого 
(Воспоминание Тайной Вечере)
пят.   10. 4.    9.  Великий Пяток, 
Утреня и чтение 12-ти Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа;  и
14.  Вечерня; в   18.  Утреня Великой 
Субботы.
субб.  11. 4.    9.  Всенощная и 
Литургия ; 

в    23.30  Полунощница 
воскр. 12. 4.  00. Крестный Ход, 
Утреня и Литургия. Пасха 

Молельный Дом в Леппявирта 
Rinnetie,9
февраль 2009
воск.    8. 2.  10.     Литургия
воск.    22. 2. 14.     Великая 
Вечерня    
вторн.  24. 2.  18.     Великое 

Повечерье и Канон прп.Андрея 
Критского
март 2009
пятн..    6. 3.    17.  Литургия 
Преждеосвященных Даров
воск.  15. 3.   10.  Литургия
апрель 2009
пятн..   3. 4.  17.    Литургия 
Преждеосвященных Даров
понд.   6. 4.  18.    Утреня Великого 
Вторника
май 2009
воскр. 10. 5.   10.   Литургия и 
Молебен в честь Дня матери
воскр. 24. 5.   10.   Литургия

Молельный Дом в г. Савонлинна 
Erkonkatu 11
февраль 2009
субб.  14. 2.   10.   Молебен на 
открытие турнира по salibandy в 
варкаусской школе.
субб.  21. 2.   18.   Всенощная
воск.  22. 2.   10.   Литургия и в 12ч. 
Чин Прощения и Великая Вечерня
срд.    25. 2.   18.   Великое Повечерье 
и Великий канон прп.Андрея 
Критского
субб. 28.02.   18.   Всенощная
март 2009
срд.    11. 3.    17.    Литургия 
Преждеосвященных Даров
срд.    25. 3.      9.    Великое 
Повечерье и Литургия (Благовещение 
Пресвятой Богородицы)
субб.  28. 3.    18.    Всенощная
воск.  29. 3.    10.    Литургия
апрель 2009
субб.    4. 4.    18.       Всенощная ( 
освящение верб)
воскр.  5. 4.    10.       Литургия
втр.      7. 4.    18.       Утреня Великой 
Среды
субб.  11. 4.    23.30   Полунощница
воскр.12. 4.    00.       Крестный 
Ход,Утреня и Литургия. Пасха 

Хейнавеси, OP:n Kerhohuone
пятн..  13. 3.   17.   Литургия 
Преждеосвященных Даров

Сорсакоски, в приходском зале 
ев.лютеран
срд...  18. 3.    17.    Литургия 
Преждеосвященных Даров

Рантасалми , Kirkkorinne в 
приходском зале ев.лютеран
пятн..  20. 3.   17.    Литургия 
Преждеосвященных Даров

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

Jumalanpalvelukset

Tiistaiseurat

Kirsi-Marian palsta

Kun lapsi kaatuu ja satuttaa pol-
vensa tai ei saa kaupan kassalla 
haluamaansa makeista, niin silloin 

sattuu lapsen polveen tai sydämeen.  Lapsi 
itkee, joskus jopa parkuu niin, että läheisen 
sydämeen sattuu.

Lapsi helpottaa oloaan parkumalla, kun 
sattuu. Ja kun lapsi aikansa parkuu, niin jo 
kohta tyyntyy ja kaikki on pian kuin ei olisi 
mitään tapahtunut.  Lapsella on luonteinen 
mahdollisuus purkaa pahaa oloaan ja se 
toimii erinomaisen hyvin. 

Miten on aikuisten kohdalla? Miten 
aikuinen purkaa pahaa oloaan, silloin kun 
sattuu polveen tai sydämeen, silloin, kun 
pettymykset runtelevat turvallista elämän 
tasapainoa?

Tällaisia tilanteitahan osuu aikuisen 
kohdalle harva se päivä. Joskus rytisee 
oikein kunnolla, äkkiarvaamatta koetel-
laan.

Sanoisin, että joku vetäytyy kuoreensa, 
sulkee sydämensä ja sinne patoutuvat elä-
män pettymykset, Joku kiroaa niin, että tie-
noo raikaa, eräs avaa pullon, ottaa ryypyn 
ja toisenkin – murheeseensa. Toinen taas 

käy väkivaltaiseksi, vaimoansa hakkaa,  
yksi siivoaa, huushollinsa kuntoon laittaa, 
jokunen turvautuu rauhoittaviin lääkkei-
siin, silläviisiin itsensä turruttaa, onpa 
sellaisiakin, jotka keskustelevat läheisensä 
kanssa, jos on joku, jonka olkapäähän voi 
nojata. saattaapa joku rukoillakin, eihän 
sitä tiedä, vaikka Jumalalta avun saisi, 
vaikka Jumala on juuri hänet hylännyt, 
kun on sallinut tällaiseen liemeen minun 
joutua. 

Onpa joukossa sellaisiakin, jotka 
jatkavat arkeansa ikään kuin ei mitään 
olisi tapahtunut, ajattelevat, kyllä se siitä 
suttaantuu, kunhan huomisen yli pääsen. 
Joku syyttää toisia ja erityisesti Jumalaa, 
Jumalan epäoikeudenmukaisuutta, itses-
sään ei näe mitään vikaa. 

Silloin, kun sattuu , pettymys aiheuttaa 
pelkoa, vihaa, katkeruutta, kostonhalua, 
kaupanteonhalua. Myös fyysisesti ihminen 
muuttuu, ruoka ei maistu, unettomuus 
vaivaa, ruumis riutuu, aamut ovat raskaita, 
ilta lohduttaa.

Pieni lapsi toipuu pettymyksestään 
usein nopeasti. tilanne tulee, se käsitellään 

nopeasti ja jo kohta kirmataan eteenpäin. 
Aikuisella on usein paljon isommat asiat 
käsiteltävinä, kuten esim. avioero, läheisen 
kuolema, lapsen sairastuminen, taloudel-
liset ongelmat, kuten velkaantuminen, 
työttömyys, riitaantuminen naapurin 
kanssa, ongelmat työpaikalla. Niitä ei 
niin vain yhdellä parkaisulla voi syrjään 
sysätä. Niiden käsittelemiseen tarvitaan 
viikkoja joskus kuukausia. Haava tulee 
nopeasti, mutta sen arpeutuminen kestää 
aina kauan. 

Valitettavasti ei ole mitään yhtä kaikille 
sopivaa pettymyksen selvittelykeinoa. 
Yksi keino, joka sopii lähes kaikille, 
on avoin puhuminen. Olisi hienoa, jos 
jokaisella ihmisellä olisi joku luotettava 
ihminen, jonka kanssa voi avoimesti 
puhua, silloin, kun sattuu. Se, että ottaa 
ryypyn tai kaksi, tai hakkaa vaimonsa, 
tai juoksee kiroillen pitkin metsiä, auttaa 
parhaimmillaankin hetkellisesti, mutta 
usein lopulta vain pahentaa  tilannetta . Siis 
puhu – silloin kun sattuu. puhu avoimesti 
kakistelematta.

isä Elias Huurinainen 

Miten helpottaa oloaan,
kun sattuu?

Iisalmi Pr. Elian kirkko
helmikuu
la 14.2. klo 18 vigilia
su 22.2. klo 18 ehtoopalvelus, paastoon laskeutuminen
ma 23.2. klo 17 Andreas Greetalaisen katumus kanoni
la 28.2. klo 18 vigilia
maaliskuu 
su 1.3. klo 9 liturgia
la 7.3. klo 18 vigilia
la 14.3. klo 18 vigilia synnintunnustus
la 21.3. klo 18 vigilia synnintunnustus
pe 27.3. klo 17 parastasis (vainajien muistopalvelus)
huhtikuu
ke 1.4. klo 17 paastoliturgia
la 4.4. klo 18 vigilia virpovitsojen siunaaminen 
su 5.4. klo 9 liturgia Palmusunnuntai
ke 8.4. klo 18 Suuren torstain aamupalvelus
to 9.4. klo 9 kiirastorstain liturgia
pe 10.4. klo 9 suuren perjantain hetkipalvelus
pe 10.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus, Kristuksen hautaaminen, seu-
rakuntalaiset tuovat kukkia Kristuksen haudalle 
pe 10.4. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus, toim. KP arkkipiispa Leo
la 11.4. klo 23.30 Pääsiäisyönpalvelus, Kristuksen ylösnousemisen juhla

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
helmikuu
la 21.2. klo 18 vigilia 
su 22.2. klo 9 liturgia
ke 25.2. klo17 Andreas Greetalaisen katumuskanoni
maaliskuu
pe 6.3. klo 17 akatistos
pe 13.3. klo 17 parastasis
pe 20.3. klo 17 parastasis (vainajien muistopalvelus)
ti 24.3. klo 17 vigilia synnintunnustus
ke 25.3. klo 9 liturgia Jumalanäidin ilmestysjuhla 
la 28.3. klo 18 vigilia synnintunnustus
su 29.3. klo 9 liturgia
huhtikuu
pe 3.4. klo 17 parastasis
to 9.4. klo 18 aamupalvelus- 12 evankeliumijaksoa Kristuksen kärsimyksistä
ma 13.4. klo 9 II pääsiäispäivän liturgia 

Alapitkä, P. Kolminaisuuden tsasouna
helmikuu
su 15.2. klo 9 liturgia 
ke 18.3. klo 17 paastoliturgia
huhtikuu
la 11.4. klo 9 suuren lauantain liturgia

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneennukumisen tsasouna
helmikuu
to 26.2. klo 17 Andreas Greetalaisen katumuskanoni, toim. KS piispa Arseni
maaliskuu
ke 11.3. klo 17 paastoliturgia
su 15.3. klo 9 liturgia

Salahmi, P. Nikolaoksen tsasouna
maaliskuu
su 8.3. klo 9 liturgia
huhtikuu
ma 6.4. klo 17 paastoliturgia toim KS Piispa Arseni

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
helmikuu
ti 24.2. klo 17 Andreas Greetalaisen katumuskanoni
maaliskuu
ke 4.3. klo 17 paastoliturgia
su 22.3. klo 9 liturgia
huhtikuu
ti 7.4. klo 17 paastoliturgia

Lapinlahden Kaikkien Pyhien Kirkko 50 v 
Lapinlahden tiistaiseura 60 v

Näyttely Lapinlahdenkirjastolla 16.3.-4.4.2009
ELÄVÄÄ ORTODOKSISUUTTA LAPINLAHDELLA

Lauantaina 6.6. Vigilia (ja tsuajut alasalissa)
Sunnuntaina 7.6. Juhlaliturgia ja vedenpyhitys

Ruokailu ja päiväjuhla Lapinlahden lukiolla tai Jussinpihassa

Ohjelma:
Tervetuliaispuhe: isä Elias

Yhteislaulua
Kirkon historiikki

Laulua / musiikkia
Tiistaiseuran historiikki

Lausuntaa
Laulua / musiikkia tai kansantansseja

Muistamiset
Päätös ja yhteislaulua

Iisalmen tiistaiseura
ti 10.2. klo 13 vuosikokous kirkon ala-
salissa, Seuraavat tiistaiseurat edelleen 
joka toinen tiistai

Lapinlahden tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu kirkon alasal-
issa tai tiistaiseuralaisten kodeissa.
ma 16.2. klo 18 vuosikokous kirkon 
alasalissa

Sunnuntaina 22.2. lähtö liturgian 
jälkeen yhteiskyydeillä kirkon edes-
tä Mäntyrinteelle. Mäntyrinteellä 
yhteinen ruokailu, ohjelmaa ja kahvit. 
Vieraana isä Mauno.

ma 9.3. klo 18 kirkon alasalissa
ti 24.3. klo18 kirkon alasalissa 
Muutoksista ilmoitetaan Matti ja Liisa 
lehdessä
16.3. - 4.4. - Elävää ortodoksisuutta 
Lapinlahdella - Lapinlahden kirjas-
tossa. Lapinlahden tiistaiseuran 60 v 
juhlanäyttely.

Alapitkän tiistaiseura
ke 11.2. klo 18 vuosikokous tsasou-
nassa

Käsityöpiiri kokoontuu Iisalmessa kirkon alasalissa
maanantaisin klo 16 helmikuun 9. päivä alkaen.
Tehdään erilaisia käsitöitä, posliinimaalausta ym. 

Tervetuloa mukaan kaikki innokkaat käsitöiden tekijät!

PIISPA ARSENIN
PÄÄSIÄISMUNAN
MAALAUSKURSSI 

MÄNTYRINTEELLÄ
 

Sunnuntaina 15.3.2009
klo 14-20

Kurssiin sisältyy:
opetusmateriaalit,
lounas ja kahvit.
Hinta 30,00€ 

Mäntyrinne sijaitsee
5-tien tuntumassa 12 km

Lapinlahdelta etelään
ja 47 km Kuopiosta

pohjoiseen osoitteessa:
Kotalahdentie 49,

71920 PAJUJÄRVI
Ennakkoilmoittautumiset

9.3. mennessä
puh.050-5563763.

Kuoroharjoitukset
Iisalmessa harjoitukset siirtyvät paaston ajaksi lauantai-iltapäiviin. 
Kokoonnumme kirkon alasalissa 28.2., 14.3., 21.3., 28.3. ja 4.4. klo 16.  
Lapinlahdella, kirkon alasalissa la 21.2. klo 16, su 1.3., 15.3. ja 54. klo 16.

Kerhot
Alapitkän kerho koululla la 21.2., 7.3. ja 21.3. klo 12.
Lapinlahden pienten lasten kerho kirkon alakerrassa ti 17.2., 17.3., 31.3. klo 
17.30. ja Lapinlahden puuhakerho la 28.2. ja 28.3. klo 12  Valkosilla Juhani 
Ahontie 5c (keltainen talo lukion parkkipaikan perällä).  
Kerhojen yhteinen juhla lasten pääsiäisenä 13.4. alkaen klo 9 Lapinlahden 
kirkossa. Kaikkiin kerhoihin mahtuu vielä uusiakin osallistujia!

Nuoret
Nuorten illat Iisalmessa, kirkon alakerrassa la 21.2. ja 21.3. klo 1930
Nuorten paastoviikonloppu Iisalmessa 27.-29.3. Viikonloppu rakentuu nuorten 
itsensä suunnitteleman ohjelman ja jumalanpalvelusten ympärille Ilmoittaudu 
seurakuntaan puh. 817 441 viimeistään 20.3. 

Tapahtumia
Lasten pääsiäinen Lapinlahden kirkossa toisena pääsiäispäivänä 13.4. alkaen 
klo 9. Liturgian jälkeen ristisaatto sekä kirkkokahvit ja pientä ohjelmaa kirkon 
alakerrassa. Kaikki lapsiperheet tervetuloa viettämään iloista juhlaa!
Evakkonaisten myyjäiset ja tapahtumapäivä Iisalmessa la 4.4. klo 10-13. 
Myytävänä leivonnaisia ja käsitöitä. Musiikkihetket kirkossa klo 10.13 
ja 11.30. Kuoro laulaa suuren paaston ja suuren viikon veisuja. Lapsille 
virpovitsojen askartelua ja yllätysohjelmaa. Tervetuloa!

ONL:n vuosijuhlat
Lähde ONL:n vuosijuhlille Lappeenrantaan 24.-26.4. Luvassa reipasta menoa 
kaiken ikäisille lapsille ja nuorille. Ilmoittaudu seurakuntaan puh. 817 441 
viimeistään 30.3. Yhteiskuljetus on järjestetty Lisätietoja Tuohustuli-lehdestä, 
ONL:sta puh. 0206 100 370 tai Internetistä  www.onl.fi/pages/tapahtumatphp. 
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Kuopion seurakunta

”Ope hei, arvaa,
mitä meidän koira teki?

Nuoret
joukolla

mukaan
KUOPION SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 2009

Nuorten Piiri eli NuPi kokoontuu
Kuopion Ort.Srk:n partiokololla

joka toinen torstai klo 18.00 – 20.00

To 19.2.2009 NuPi (wc:n tuunaus)
Su 22.2.2009 Laskiaistapahtuma Pielavedellä
Liturgia klo 10.00 → Ruokailua, mäenlaskua, ongintaa…

VKO 10 TALVILOMA VIIKKO → EI KERHOJA
To 12.3.2009 NuPi (hengailua hyvässä seurassa)
To 26.3.2009 NuPi (la-la-laulattaa eli karaokea)

To 9.4.2009 NuPi (Pääsiäinen)
Ma 12.4.2009 Lasten Pääsiäinen → Liturgia & ruokailu (Kuopio)
Su 19.4.2009 Kristinoppikoululeiri info (Kuopio)
Liturgia klo 10.00
To 23.4.2009 NuPi (Vappu juhlat)
24. – 26.4.2009 ONL:n Vuosijuhlat (Lappeenranta) 
Ilmoittaudu viim. 31.3.2009 omaan seurakuntaasi

To 7.5.2009 NuPi (Äitienpäivä ask.)
8. – 10.5.2009 Leirinohjaaja koulutus ONL (Puroniemi)
21. – 24.5.2009 Nuorten matka Vanhaan Valamoon (ONL)
Lisätietoja voi kysellä ONL toimistolta
La 23.5.2009 Kerhojen kevätretki (paikka varmistuu myöhemmin)

6. – 13.6.2009 I Kristinoppikoululeiri (Pyhäkangas)
15. – 18.6.2009 Lastenleiri (Pyhäkangas)
23. – 26.6.2009 Varhaisnuortenleiri (Pyhäkangas)
27.6.- 4.7.2009 II Kristinoppikoululeiri (Pyhäkangas)
11. – 18.7.2009 III Kristinoppikoululeiri (Pyhäkangas)

Kuopion Ortodoksinen Seurakunta
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto

Snellmaninkatu 8
70100 KUOPIO
p. 0206 100 309

email.kuopio.kerhot@ort.fi

Näillä sanoilla minut, uusi uskonnonopet-
taja toivotettiin tervetulleeksi erääseen 
luokkaan ensimmäisten työpäivieni aika-
na. Samanlainen tuttavallinen ja puhelias 
tunnelma jatkui muillakin kouluilla.

Sain milloin missäkin alkajaiseksi 
kuulla mitä aamulla oli kellekin tapahtu-
nut sekä mitä edellisen viikon välitunnilla 
oli tehty. Viikosta toiseen sainkin kuulla 
meille aikuisille joskus niin arkisista ja 
pienistä, mutta lapsille erittäin suurista 
asioista.

Mietin mielessäni kuinka lämmin-
henkisen vastaanoton olinkaan saanut. 
Aivan kuin oppilaat olisivat tunteneet 
minut jo kauan. Mutta eiväthän oppilaat 
olleet minua koskaan nähneetkään, mutta 
muita ortodoksisen uskonnon opettajia 
kylläkin.

Ehkä juuri tämän vuoksi oppilaat us-
kalsivat lähestyä minua niin rohkeasti ja 
tuttavallisesti.  

Ortodoksista uskonnonopetusta leimaa 
pienet ryhmäkoot, jonka vuoksi opettajan 

ei tarvitse jakaa huomiotaan monelle 
kymmenelle oppilaalle, kuten luokan-
opettajien.

Suuressa luokassa kilpailu opettajan eli 
aikuisen ihmisen huomiosta ja kuulluksi 
tulemisesta on kovaa. Pienessä ryhmässä 
opettajan ja oppilaan on helpompi tutustua 
ja yhteistyö sujuu yleensä helpommin ja 
mutkattomammin.

Tämä antaa hyvät eväät sosiaaliseen 
kanssakäymiseen, joka on tärkeä aines 
niin uskonnonopetusta kuin itse oppi-
mista. 

Ensimmäiset viikot ovatkin vierähtä-
neet nopeasti ja tuntuu kuin olisin ollut 
työssäni pidempään, sillä niin ystävällisen 
ja lämpimän vastaanoton olen oppilailtani 
saanut.

Tästä on hyvä jatkaa.

Ulla Puhakka
Ortodoksisen uskonnon opettaja,

kevään 2009 sijainen

КАК  КНЯЗЬ  ВЛАДИМИР  
ВЕРУ  ВЫБИРАЛ 

Подходит к завершению 
подготовка постановки « 
Как князь Владимир веру 
выбирал ».Роли выучены 
наизусть,декорации 
готовы,сшиты великолепные 
костюмы.Даже день 
выступления 17 мая 2009 
г.уже назначен,около 12.00 
час. после Литургии.
Надеемся,что в постановке 
примет участие хор 
«Калинка», а Финско-
Русское общество поможет в 
подготовке мероприятия.
В феврале,марте и апреле,раз 
в месяц проведем общие 
репетиции.О днях их 
проведения договоримся 
заранее,чтобы как можно 
большее количество занятых 
в постановке смогли бы 
присутствовать .Давайте 
ДРУЖНО примем участие в 
подготовке спектакля,чтобы 
было легко выступать перед 
зрителем!.

Милости Божией и 
творческих успехов.

Руководство детского 
кружка.

Juhlakonsertti
Kuopion Ortodoksinen Veljeskuoro konsertoi

Alavan luterilaisessa kirkossa
Keihäskatu 5, sunnuntaina 19.4.200 kello 15.

Ekumeenisessa hengessä toimiva Kuopion Ortodoksinen Veljeskuoro on perustettu 
tammikuussa 1969. Kuoro viettää 40-vuotisjuhliaan tänä vuonna huhtikuussa kon-
sertoiden. Ortodoksisen rikkaan musiikkiperinteen lisäksi ohjelmistoon kuuluvat 
myös karjalaiset perinnelaulut. Konsertissa kuullaan veljille vuosikymmenien 
saatossa rakkaiksi tulleita ortodoksisia kirkkolauluja ja karjalaisia lauluja.
Kuoro on konsertoinut vuosien saatossa kotimaan lisäksi myös ulkomailla. Konsert-
tien ohella kuoro laulaa myös jumalanpalveluksissa ja on tehnyt äänitteitä. Laulajia 
kuorossa on tällä hetkellä 18 veljeä. Kanttori Anita Lintu on johtanut Veljeskuoroa 
vuosina 2001 - 2002 ja syksystä 2007.

Paastonajan puhuttelevimmat laulut
Nilsiässä ja Tervossa

Kuopion Ortodoksinen Veljeskuoro ja
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalikuoro

laulavat ortodoksista suureen paastoon liittyvää kirkkomusiikkia Nilsiän 
luterilaisessa kirkossa lauantaina 14.3.2009 kello 19 ja Tervon luterilaisessa 
kirkossa 6.4. 2009 kello 19 . Kuoroja johtaa Anita Lintu. 
Konserteissa kuullaan ortodoksisen kirkon paastonajan puhuttelevimpia 
lauluja. Konsertti on ikään kuin matka, jonka määränpäänä on pyhä ja 
odotettu pääsiäinen. Konsertti alkaa lauluilla, joiden tekstit valmistavat 
rukoilijaa valmistautumaan suuren paaston matkalle. Laulut johdattelevat 
puhuttelevalla sanomallaan ottamaan vastaan Kristuksen kärsimykset ja 
piinaviikon tunnelman. Konsertin lopuksi molemmat kuorot laulavat yhdessä 
ortodoksista jumalanpalvelusmusiikkia, joka on sävelletty suurkuorolle.

Ortodoksista
kirkkomusiikkia

Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
Katedraalikuoron
sääntömääräinen

vuosikokous
seurakuntasalissa,
Snellmaninkatu 8,

keskiviikkona 25.2.2009 
kello 19.30. 
Tervetuloa!

Lämmin kiitos

KP arkkipiispa Leolle,
KS piispa Arsenille,

papistolle ja kaikille, jotka 
kunnioititte rakkaamme

Sulo Hallan muistoa
ja otitte osaa suruumme.

Liisa ja Kirsi

Kevät tietää aina kilvoittelun kautta. Olemme jo elämässä 
paaston valmistusviikkoja. Olemme aloittaneet oman 
kilparatamme lähestymisen. Siihen toivon meille kai-

kille voimia ja kestävyyttä. palkintona on ylösnousemuksen ilo 
kilvoittelutiemme päässä.

Työyhteisössämme olemme kiitelleet yhtä yli seitsemän 
vuoden työrupeaman jälkeen lähtevää työtoveria. Kanttori Jarmo 
Huttu on saanut paikan Lappeenrannasta ja muuttaa sinne jo 
paaston aikana. 

Seurakunnan työnjaossa hänen alueensa oli itäinen alue, jossa 
hän pääasiassa työskenteli. Jarmo jaksoi kiertää uskollisesti 
tiistaiseuroja ja hoitaa näin hoitaa seurakunnan valistustyötä 
jumalanpalvelusten ohella. Olemme kiitollisia siitä työstä mitä 
hän teki ihmisten parissa ihmisille. Toivotamme hänelle ja Irene 
vaimolle monia armorikkaita vuosia uudessa paikassa.

Seurakunnan elämässä tämä kevät tuo varmaan uuden 
koulutusprojektin, joka kestää noin pari vuotta. Siinä tullaan 
keskittymään niin työntekijöitten kun luottamushenkilöidenkin 
edustajien kanssa seurakuntaa laajempiin asioihin. Aivan tarkkaa 
alkamisajankohtaa ei tätä kirjoittaessani ole tiedossa, mutta ennen 
pääsiäistä lähdemme kuitenkin liikkeelle.

Kevään aikana seurakunnan elämää pohditaan hallinnossa 
muutenkin. Tulemme tarkastelemaan miten eri toimintamuodot 
ovat toimineet ja olisiko niissä joitakin muutoksia syytä saada 
aikaan. Muutoksethan voivat vaikuttaa piristäen niin työntekijöitä 
kun seurakuntalaisiakin jos jotain uutta löytyy. Mitään hyvää ja 

toimivaa ei olla lopettamassa vaan todellakin hakemassa uutta 
ja innostavaa.

Papistolle ja kanttoreille on vuoden alusta tullut kaksi 
vapaapäivää. Sitä järjestelmää olemme nyt ajamassa sisään. Siinä 
voi olla joitakin hämmentäviä tilanteita näin aluksi mutta kyllä 
se siitä alkaa toimia.

Lasten ja nuorten puolella kesän leirit alkavat pian olla aja-
nkohtaiset ilmoittautumisten muodossa. Siitä nuorisotyö ilmoittaa 
kyllä ja sitä ilmoitusta on syytä tarkkailla ja sen mukaan sitten 
toimia. Kevään aikana koitetaan viritellä uudestaan nuorten 
kuoroa toimintaan. Seuratkaa myös siihen liittyvää tiedottamista 
ja tulkaa mukaan. 

Hyvää matkaa teille kaikille kohti paaston taivalta.
isä Mikko

Kevät tuo koulutuksen

Käärmelahden pojat ottivat uuden uskonnon 
open iloisesti vastaan.
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Jumalanpalvelukset 1.3.-14.4.2009
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon 
Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Helmikuu: 11.2. klo 18 akatistos,  13.2. klo 18 parastasis, 14.2. 
klo 10 slaavinkielinen liturgia, 18.2. klo 18 ehtoopalvelus, 22.2. 
klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus, Suuri paasto, KP ap 
Leo: 23.2. klo 18 katumuskanoni, KP ap Leo24.2. klo 18 ka-
tumuskanoni, laulaa veljeskuoro, 25.2. klo 18 katumuskanoni, 
26.2. klo 18 katumuskanoni
Maaliskuu:  1.3. klo 10 liturgia, toimittaa KP ap Leo, piispan 
vastaanotto klo 9.45, palveluksessa papiksi ja diakoniksi vih-
kiminen, 4.3. klo 17 paastoliturgia, 11.3. klo 17 paastoliturgia, 
14.3. klo 10 slaavinkielinen liturgia, 18.3. klo 17 paastoliturgia, 
24.3. klo 18 vigilia, 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys, 
25.3. klo 17 katumuskanoni, 26.3. klo 18 paastoliturgia, 27.3. 
klo 18 akatistos.
Huhtikuu:  1.4. klo 17 slaavinkielinen paastoliturgia, 4.4. klo  
9 liturgia, Lasaruksen lauantai, 4.4. klo 18 vigilia ja virpovit-
sojen siunaaminen, 5.4. klo 10 liturgia KP arkkipiispa Leo, 
palmusunnuntai, äitien palkitseminen, 7.4. klo 18 paastoliturgia, 
8.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu,  9.4. klo 18 ehtoopalvelus, 
palvelus Kristuksen apostoleille suorittaman jalkojenpesun 
muistoksi, Basileos Suuren liturgia KP arkipiispa Leo, 10.4. 
klo 9  XII kärsimysevankeliumia, KP arkkipiispa Leo, 10.4. 
klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus, KP arkkipiispa Leo, 
laulaa Veljeskuoro, 10.4. klo 18 aamupalvelus, 11.4. klo 9 
ehtoopalvelus ja Basileos Suuren liturgia, 11.4. klo 23.30 
pääsiäisyöpalvelus, 12.4. klo 16 ehtoopalvelus, 13.4. klo 9.30 
aamupalvelus ja liturgia, lasten ristisaatto, 14.4. klo 9 liturgia 
KP arkkipiispa Leo. 

Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Helmikuu: 28.2. Kuopio: liturgia, papiksi vihkiminen, koti-
kirkko klo 9
Maaliskuu: 20.3. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus katumuk-
sen sakramenttiin klo 14 alkaen i Leo Tuutti.
Huhtikuu: 3.4. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin klo 14 alkaen i Leo Tuutti.

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko:
Helmikuu: 15.2. klo 10 liturgia, 22.2. klo 18 ehtoopalvelus, 
sovintosunnuntai, 23.2. klo 18 katumuskanoni, 27.2. klo 18 
ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
Maaliskuu: 22.3. klo 10 liturgia, 25.3. klo 18 katumuskanoni,
Huhtikuu:  4.4. klo 18 vigilia, mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin klo 16.30 alkaen,  5.4. klo 10 liturgia,  6.4. klo 
18 paastoliturgia, 10.4. klo 18 aamupalvelus, 11.4. klo 10 eh-
toopalvelus ja Basileos Suuren liturgia
13.4. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia.

Maaningan kirkko:
Helmikuu:24.2. klo 18 katumuskanoni
Maaliskuu: 20.3. klo 18 paastoliturgia, mahdollisuus katumuk-
sen sakramenttiin klo 16.30 alkaen 
29.3. klo 10 liturgia, Huhtikuu:  9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja 
Basileos Suuren liturgia

Pielaveden kirkko: 
Helmikuu: 10.2. klo 18 ehtoopalvelus, 11.2. klo 10 liturgia, 
pm. Blasios Sebastialainen, 22.2. klo 10 liturgia, 25.2. klo 
18 katumuskanoni P. Pappismarttyyri Blasioksen tsasounalla 
Taipaleen kylällä, KP ap Leo
Maaliskuu:  8.3. klo 10 liturgia, 25.3. klo  9 liturgia, koulu-
laiset, Huhtikuu:  3.4. klo 18 paastoliturgia, mahdollisuus ka-
tumuksen sakramenttiin klo 16.30 alkaen,  4.4. klo 18 vigilia, 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin klo 16 alkaen (i Leo 
Tuutti),  5.4. klo 10 liturgia,  8.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu, 
10.4. klo 13 suuren perjantain ehtoopalvelus, 11.4. klo 23.30 
pääsiäisyöpalvelus.

Keiteleen kirkko:
Helmikuu 8.2. klo 10 liturgia, tiistaiseuran 50 v juhla, 26.2. klo 
18 katumuskanoni
Maaliskuu: 15.3. klo 10 liturgia, 27.3. klo 18 paastoliturgia, 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin klo 16.30 alkaen, 
Huhtikuu:  7.4. klo 18 paastoliturgia, 10.4. klo 9 XII kärsimy-
sevankeliumia.

Itäinen alue:
Tuusniemi:
Helmikuu 24.2. klo 17 katumuskanoni
Maaliskuu: 1.3. klo 10 liturgia, Huhtikuu:  7.4. klo 17 paastoli-
turgia, mahdollisuus katumuksen sakramenttiin klo 16 alkaen,  
9.4. klo 10 liturgia.

Luikonlahti:
Helmikuu 22.2. klo 10 liturgia
Maaliskuu: 22.3. liturgi, Huhtikuu:  6.4. klo 17 paastoliturgia, 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin klo 16 alkaen, 10.4. 
klo 13 suuren perjantain ehtoopalvelus

Juankoski:
Helmikuu 15.2. liturgia, 23.2. klo 17 katumuskanoni
Maaliskuu: 15.3. klo 10 liturgia, Huhtikuu:  4.4. klo 9 liturgia,  
8.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu, mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin klo 16 alkaen, 10.4. klo 15 suuren perjantain 
ehtoopalvelus
11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.

Nilsiä:
Helmikuu 25.2. klo 17 katumuskanoni, Maaliskuu:  8.3. klo 
10 liturgia, 18.3. klo17 paastoliturgia, Huhtikuu:  5.4. klo 10 
liturgia,  9.4. klo 17 XII kärsimys evankeliumia

Muuruvesi:
Helmikuu: 26.2. klo 17 katumuskanoni Maaliskuu: 11.3. klo 
17 paastoliturgia, 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmesty, 
Huhtikuu: 11.4. klo 10 liturgia

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot
ja uudet puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: kuo-
pio@ort.fi. Nettisivut: www.ort.
fi/kuopio.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi. 
Papiston ja kanttorien matka- 
ja kotipuhelimet:  Keskinen 
alue: Khra rovasti Mikko Kärki  
0206100302. Kanttori Anita Lin-
tu 0206100305. Itäinen alue: II 
pappi rovasti Andreas Hjertberg 
0206100303. II kanttori avoinna 
Läntinen alue: III pappi pastori Timo 
Honkaselkä 0206100304. III kanttori 
Eija Honkaselkä 0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakun-
tasihteeri Anna-Liisa Vainiomäki  
0206100310. Lapsi- ja nuorisotyön-
tekijä Auni Hirvonen 0206100309. 
Lasten- ja nuorten ohjaaja Anniina 
Jauhiainen 0206100309. Vahtimes-
tari Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Hassinen 
0206100312.

Приход Куопио
по адресу Sepänkatu 7

70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковнославян-
ском языке будет совершена в 
Свято-Никольском соборе Куопио, 
по адресу Sepänkatu 7:
в субботу 14.02.2009 г., в 10.00 
часов
в субботу 14.03.2009г., в 10.00 
часов
в воскресенье 19.04.2009г., в 10.00 
часов
с 9.15 ч. будет возможность испо-
ведоваться
в среду 01.04.2009г., в 17.00 часов 
Литургия Преждеосвященных Да-
ров с16 .15 ч. будет возможность 
исповедоваться

Покаяанный канон на финском 
языке в Свято-Никольском соборе 
Куопио:
в среду 25.02.2009г., в 17.00 часов 
на финском
в среду 25.03.2009 г., в 17.00 часов 
на финском
            
“Группа Мария”
Группа Мария придлашает вас, 
которые хотите знать больше о на-
шей вере на наши встречи в ниж-
нем зале по адресу Snellmaninkatu 
8.
Предстаящие встречи:  25.02. в 
18.00 (после службы) 
25.03. в 18.00 (после службы) 

Добро пожаловать все!
отец Андрей

Тел 0206100303

Pääsiäiskoristeiden
askartelupäivä

perheille

lauantaina 21.3.2009
klo 12-15

Kuopion ort. srk.salissa 
(yläsali) Snellmaninkatu 8.

Myös kaikki 
maahanmuuttajaperheet 

olette tervetulleita.
Tarvikkeiden hankintaa 
varten pyyd. ilm. srk:n 

kansliaan
puh. 020 6100300 pe 

13.3.2009 klo 12 mennessä.
Mukana askarteluohjaaja. 

Tarjolla välipalaa.
Järjestäjänä 

Diakoniatoimikunta

Valokuvia kaivataan
Siilinjärven ortodoksinen 

kirkko täyttää tänä vuonna 
50 vuotta.

Kirkon juhlan yhteydessä 
vietetään Siilinjärven 

ikonipiirin 15-
vuotisjuhlaa. Ikonipiiri 

järjestää juhlanäyttelyn 
Siilinjärven pääkirjaston 
näyttelytilassa Artsissa 
26.4.-16.5. Näyttelyyn 

on tarkoitus koota 
valokuvia myös kirkon 
50-vuotistaipaleelta, 

mutta erityisesti kaivataan 
rakennusvaiheeseen 

liittyviä valokuvia.
Valokuvat voi toimittaa 
kirjekuoressa Kuopion 

ortodoksiseen 
seurakuntaan, kuoreen 
merkintä ”Siilinjärven 

ikoninäyttely”. Valokuvien 
taakse on hyvä kirjoittaa 
valokuvan päivämäärä/

ajankohta, kuvaajan 
ja omistajan nimi 

sekä puhelinnumero, 
sekä palautusosoite. 

Halutessaan voi 
lyhyesti kertoa myös 
kuvanottohetkestä. 

Kirkkokahvit:
8.2. diakonia, 15.2. Konevitsan ystävät, 
22.2. lapsi- ja nuorisotyö
1.3. Lähetyslounas, 8.3. P.Nikolaoksen 
miehet, 15.3. Ikonipiiri, 22.3.
29.3. ikonipiiri 5.4. Konevitsan ystävät, 
13.4. Lasten pääsiäinen Lapsi – ja nuo-
risotyö
Kirkkokahvialustukset kevät 2009
8.3. 1900-luvun athoslaiset ohjaajavan-
hukset: isä Paisios isä Josif, 26.4. Vanhus 
Porfirios – elämä ja opetukset rukouk-
sesta, 31.5. Vanhus Sofroni Saharovin 
raamatulliset opetukset rukouksesta

Ksenia-piiri toimii:
TEEMANA
JUMALANSYNNYTTÄJÄ…
Helmikuu:  ke 11.2. klo 18.30,  
tutkija Senni Timonen, Hel-
sinki, ”Neitsyt Maria suomalai-
sessa kansanperinteessä”. 

Maaliskuu: 20.-22.3.2009  
VALAMON LUOSTARI profes-
sori, munkkidiakoni,  Serafim 
, ”Elämän Äiti, Neitsyt Maria” 
Kurssin hinta: 125e-160e, 
majoitusvaihtoehdosta riippu-
en. Hinta sisältää aamiaisen. 
Kansanopisto antaa kymmen 
prosentin alennuksen eläke-
läisille, päätoimisille opiskeli-
joille, työttömille, vuorottelu- ja 
hoitovapaalla oleville. Alennus 
ilmoitettava etukäteen. Ilm 
sirpa.okulov@ort,fi tai p. 0500 
946 601
Huhtikuu: ke 15.4. klo 18.30 
Maria-ilta. Lausuntataiteesta 
vastaa taiteilija Kati Hannula, 
Helsinki. Muu ohjelma selviää 
myöhemmin. 

Katedraalissa on jumalanpal-
velus klo 18 niille, jotka halua-
vat osallistua.
Kaikki ovat tervetulleita luen-
noille ja retkelle!
Lisätietoja:
Rauni Väinämö, 0500 414 637, 
venäjän kielellä myös Natalia 
Korte, 041 431 6395
Eeva Suhonen, 050 363 6009  
suhoset@mail.com
Hilkka Iivarinen, 040 569 4197 
hilkka.iivarinen@siilinjarvi.fi 
Sirpa Okulov, 0500 946 601,
sirpa.okulov@ort.fi

Паломническая 
встреча русскоязычных 

православных 
переселенцев 

в Ново-Валаамском 
монастыре.

9-10 января 2009 года группа 
прихожан православного прихода г. 
Куопио побывала в Ново-Валаамском 
монастыре, где учавствовала в 
паломнической встрече русскоязычных 
п р а в о с л а в н ы х  и м м и г р а н т о в , 
проживающих в Финляндии. Встреча 
была организована

В а л а а м с к и м  Н а р о д н ы м 
университетом и Православной 
церковью Финляндии с целью помочь 
русскоговорящим православным 
обрести в Православной церкви 
Финляндии свой новый духовный 
дом. 

Новый Валаам имеет исключи-
тельно важное духовное, культурное 
и историческое значение не только в 
Финляндии, но и за её пределами, поэ-
тому одно только посещение монасты-
ря и соприкосновение с его святынями 
может стать значительным событием 
для любого православного человека, в 
том числе и для переселенцев и гостей 
из России.

В течение двух дней у всех, кто смог 
приехать на эту встречу, была возмож-
ность познакомиться как с жизнью 
самой обители, так и с важнейшими 
принципами церковной жизни и при-
ходского устройства, богослужениями, 
историей и традициями Православной 
церкви в Финляндии.

Обо всём этом участникам встречи 
чрезвычайно интересно рассказывал 
в своих лекциях преподаватель бо-
гословских дисциплин Валаамского 
Народного университета Владимир 
Сократилин. Специально для тех, кто 
прибыл на встречу, была отслужена 
Литургия на церковно-славянском 
языке, которую возглавлял отец Сер-
гиус Коллиандер из православного 
прихода г. Хельсинки. В богослуже-
нии также принимал участие хор из 
прихода г.Йоэнсуу под руководством 
Софии Лаукканен. Прекрасное ис-
полнение литургических песнопений 
знаменным распевом вряд ли оставило 
равнодушным кого-либо из тех, кто 
был в тот день на службе. 

Думается, что эта встреча дала 
возможность всем участникам узнать 
больше о жизни православной церкви 
в Финляндии, позволила осознать 
лучше неразрывную связь её совре-
менных традиций с древними тради-
циями русской православной церкви, 
а также стала поводом задуматься о 
роли и ответственности православ-
ных русскоговорящих иммигрантов в 
своих приходах.

При обении в среде русскоговоря-
щих переселенцев – и в нашем прихо-
де, и при встречах с представителями 
приходов в других городах – очевидно 
желание продолжения подобных 
встреч и ознакомительных курсов.

В свою очередь, представители 
Валаамского Народного университе-
та, а также владыка Арсений также 
выразили готовность к общению и 
организации курсов для иммигрантов 
из России.

У прихода в Куопио на данный 
момент е сть  предварительная 
договорённость с Владимиром 
Сократилиным о проведении цикла 
занятий по истории Православной 
церкви, первое из которых намечено 
на март.

К р о м е  т о г о ,  о б с у ж д а е т с я 
возможность организации курсов на 
Новом Валааме с участием прихожан 
из Ювяскюля, Миккели и Куопио. 
Владыка Арсений также ждёт от при-
хожан-переселенцев новых предложе-
ний об организации курсов и занятий и  
возможного участия владыки в них.

Приглашаем всех предлагать свои 
идеи и интересующие темы!

 Дмитрий Фаюк
Виктория Глубокова
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Mikkelin seurakunta

Melodiat muuttuvat,
sana pysyy

MIKKELIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351

Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
puh. 0206 100 353

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 100 300, s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Helmikuu
La 21.2. klo 18 Vigilia
Su 22.2. klo 10 Liturgia, toimittaa KS piispa Arseni
Su 22.2. klo 14.30 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus, toimittaa KS piispa Ar-
seni
Ma 23.2. klo 18 Katumuskanoni
To 26.2. klo 18 Katumuskanoni
Pe 27.2. klo 18 Paastoliturgia
Maaliskuu
Pe 6.3. klo 18 Paastoliturgia
La 7.3. klo 18 Vigilia
Su 8.3. klo 10 Liturgia
Ti 10.3. klo 17 Ehtoopalvelus, toimittaa KP arkkipiispa Leo
Pe 13.3. klo 18 Paastoliturgia; klo 16.30 alkaen mahdollisuus osallistua katu-
muksen sakramenttiin
La 21.3. klo 18 Vigilia
Su 22.3. klo 10 Liturgia
Ti 24.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
Ke 25.3. klo 18 Ehtoopalvelus ja Krysostomoksen liturgia, Jumalansynnyttäjän 
Neitseen Marian ilmestys
Huhtikuu
Ke 1.4. klo 18 Paastoliturgia
La 4.4. klo 18 Vigilia
Su 5.4. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin
Ke 8.4. klo 18 Paastoliturgia
To 9.4. klo 18 Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia
Pe 10.4. klo 9 Aamupalvelus, 12 kärsimysevankeliumia
Pe 10.4. klo 18 Ehtoopalvelus, hautaikonin esiinkanto 
La 11.4. klo 9 Aamupalvelus, hautauspalvelus
La 11.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Helmikuu
La 14.2. klo 18 Vigilia
Su 15.2. klo 10 Liturgia
Ti 24.2. klo 18 Katumuskanoni
Maaliskuu
Ke 4.3. klo 18 Paastoliturgia
La 14.3. klo 18 Vigilia
Su 15.3. klo 10 Liturgia
Huhtikuu
Ti 7.4. klo 18 Paastoliturgia; klo 17
alkaen mahdollisuus osallistua
katumuksen sakramenttiin
Ma 13.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto

JUVA
Ev. lut. srk-talon uusi sali
Su 1.3. klo 10 Liturgia
Ke 18.3. klo 18 Paastoliturgia
Pe 3.4. klo 18 Paastoliturgia

KANGASNIEMI
Pe 27.3. klo 18 Paastoliturgia

MÄNTYHARJU
Uuden srk-talon toimitushuone
Pe 20.3. klo 18 Paastoliturgia

SYSMÄ
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Ke 25.2. klo 18 Katumuskanoni
Ke 11.3. klo 18 Paastoliturgia
OP:n kerhohuone: Su 29.3. klo 10 Liturgia

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu lauantaisin klo 10 
– 14 seurakuntatalossa 14.2., 28.2., 
14.3., 28.3., ja 18.4.

MIKKELIN TIISTAISEURA
kokoontuu torstaisin klo 12 seura-
kuntatalossa 19.2., 12.3., ja 14.5. 
klo 17 (hautausmaan siivoustal-
koot) 

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu torstaisin 26.2. klo 13 
Aino ja Eino Jormakka, Lampo-
lahdenkatu 1 as 12 (vuosikokous); 
19.3. klo 13 Siiri Keinänen, Kes-
kuskatu 63 – 65 C 30; 16.4. klo 10 
alkavan liturgian jälkeen kirkossa 
ja 7.5. klo 13 kirkossa.

Joulukuun 2008 alussa tuli kuluneeksi 
40 vuotta siitä, kun Pekka Hirvonen 
aloitti työnsä kanttorina. Ura alkoi 

matkakanttorina Ilomantsin seurakunnas-
sa. Kolmen vuoden palveluksen jälkeen, 
vuonna 1972, hän siirtyi Mikkelin orto-
doksisen seurakunnan kanttoriksi.

Mikkelin ortodoksinen seurakunta 
tulee olleeksi hänen kotiseurakuntansa 
lähes tuosta vuodesta lukien, sillä vain 
puolentoista vuoden mittainen työjakso 
Jyväskylässä on sen katkaissut.

Pekka Hirvonen on syntynyt Polvijär-
vellä pohjoiskarjalaiseen ortodoksiseen 
sukuun. Kanttorin uran valinta tuli hänelle 
kuin itsestään, rippi-isä Hannu Loiman 
hieman asiaa edistäessä. Kanttoriksi hän 
valmistui vuonna 1968 Kuopion pappis-
seminaarin kanttorikoulutuksesta.

Työn ortodoksisen kirkkomusiikin ja 
hengellisten laulujen parissa kanttori Hir-
vonen kokee mielekkääksi ja antoisaksi, 
koska kirkkomusiikki on musiikkia, jolla 
on merkitys. Shostakovitchia lainaten hän 
sanoo, että on musiikkia, joka koskettaa 
kuulijaa ja musiikkia, joka ei sitä tee.

Ortodoksinen kirkkomusiikki on hä-
nelle tuota ensimmäistä lajia. Musiikilla 
on tärkeä osa jumalanpalveluksessa ja 
tärkeintä siinä ovat sanat. Sanat ovat 
muuttumattomat ja ajattomat. Ne ovat 
universaalinen osa kirkon perinnettä. Me-

lodiat muuttuvat aikakausien ja kulttuurien 
mukaan, mutta sana pysyy.

Mikkelin ortodoksisella seurakunnalla 
on kirkkokuoro Mikkelissä ja lauluryhmät 
Sysmässä ja Pieksämäellä sekä aiemmin 
myös Juvalla ja Mäntyharjulla. Kuoro-
laisia on tällä hetkellä yhteensä noin 35, 
joista Mikkelissä reilut 20. Parhaina aikoi-
na laulajia oli jopa 55. Kanttori Hirvonen 
pitää työtään kuoron kanssa antoisana. 
Hän kuvaa kuoroa Jumalan luomaksi 
instrumentiksi, kauniiksi ja vaativaksi 
soittimeksi. Myös kuorolaisten kiintymys 
kirkkolauluun ja kanttoria kohtaan tunte-
ma arvostus näkyy siinä, että kuorolaisten 
vaihtuvuutta on vähän.

Kuoron tärkein tehtävä on laulaa juma-
lanpalveluksissa. Tämän lisäksi kuoro on 
vuosien varrella antanut lukuisia konsert-
teja. Parhaina vuosina niitä tehtiin jopa 
kuusi konserttia.  Nykyisin niitä pidetään 
yhdestä kahteen kertaa vuodessa, joulun 
ja pääsiäisen yhteydessä. Joulukonsertista 
on muodostunut pääsiäisen konserttia 
pysyvämpi perinne. Mikkelin ja muiden 
kotimaan konserttien lisäksi kuoro on 
käynyt konsertoimassa muun muassa 
Norjan Lapissa, Ruotsissa ja Romaniassa. 
Kuoron on tehnyt useita virkistys- ja opin-
tomatkoja eri maihin, kuten Kreikkaan, 
Israeliin, Venäjälle ja Viroon sekä useisiin 
Keski-Euroopan maihin. Kuoro on myös 

tehnyt noin 15 vuotta sitten kanttori Hir-
vosen johdolla kirkollista joulumusiikkia 
sisältävän äänitteen.

Pekka Hirvonen toimii kanttorin teh-
tävien lisäksi ortodoksisen seurakunnan 
diakoniatyöntekijänä ja uskonnon opet-
tajana. Hänellä on ollut myös erilaisia 
kirkollisia luottamustehtäviä. Hän on 
ollut kirkolliskokouksen jäsen, Kanttorien 
Liiton sihteerinä 20 vuotta ja toiminut 
Pyhän Sergein ja Hermannin Veljeskunnan 
komitean jäsenenä sekä kirkon Virka- ja 
työehtovaliokunnan jäsen Kanttori Hirvo-
sen kirjallisesta tuotannosta mainittakoon 
hänen kirjoittamansa Kanttorien Liiton 
60-vuotishistoriikki.

Pekka Hirvosen 40-vuotisjuhlaa kant-
torina vietettiin Mikkelin ortodoksisessa 
kirkossa 14.12.2008 Joulun sanomaa 
sävelin -konsertin muodossa. Konsertin 
ohjelmistoon kuului kirkkomusiikkia 
eri vuosisadoilta aina Bysantin ajoista 
lähtien.

Mukana oli myös vanhassa Valamossa 
syntynyttä musiikkia. Konsertin kautta 
Pekka Hirvosen näkemys siitä, että kant-
tori on seurakuntalaisten kanssakulkija ja 
tukija, välittyi mitä kauneimmin kirkon 
ääriään myöten täyttyneelle kuulijakun-
nalle.

Aino Kratochvil

Laula tai hyrräile!
Jos mikään ei tunnu missään, kannattaa 

liittyä kuoroon. Nyt se on tutkitus-
ti todistettu, minkä kuorolaiset ja 

yleensä laulajat ovat tienneet luonnostaan 
– laulamisella on yhteys hyvinvoinnin 
kokemukseen.

Musiikin tohtori Ava Numminen sanoo, 
että musiikki vaikuttaa syvällä aivojen 
sisäosissa oleviin tunnekeskuksiin. Vai-
kutuksen saa jo kuuntelemalla musiikkia, 
mutta laulamisen teho on voimakkaampi. 
Koska laulaminen on omaa aktiivista toi-
mintaa, siinä keskittyy enemmän. 

Ava Nummisen mukaan laulamisen 
vaikutuksessa on tärkeää fyysisen suori-
tuksen lisäksi yhteisöllisyyden kokemus, 
tunne siitä, että kuuluu johonkin.  Paitsi 
että yhteisöllisyyden kokee kuoroharjoi-
tuksissa, sen voi kokea myös yksin hyräil-
lessä jotakin melodiaa, koska se liitetään 
aikaisempiin tilanteisiin, joissa on oltu 
yhteydessä toisiin ihmisiin.

Nummisen mukaan laulamisen myön-
teiset vaikutukset riippuvat kuitenkin siitä, 
tuntuuko laulaminen hyvältä ja kokeeko 

itse osaavansa laulaa. Jos laulaminen 
tuntuu epämiellyttävältä, se voi johtua 
aikaisemmista kokemuksista.

Numminen silti rohkaisee kokeilemaan, 
koska lopputulos on yleensä palkitseva. 
Laulamisella uskotaan olevan yhteys 
myös stressihormoni kortisolin tasoon. 
Säännöllisistä lauluharjoituksista voi 
olla apua masentuneelle tai lähiomaisen 
menettäneelle.

Tohtori Nummisen mukaan laulu kan-
nattasi ottaa tavalliseen arkeen mukaan 
esim. laulamalla siivotessa, tiskatessa tai 
autolla ajaessa.

Musiikkiterapian professori Jaakko 
Erkkilä sanoo, että musiikin fyysinen 
vaikutus on jopa hämmästyttävän suuri. 
Sen merkitystä vapaa-ajassa yleisen hy-
vinvoinnin edistäjänä tutkitaan nykyisin 
paljon. 

Ennen ajateltiin, että ihmisellä joko 
on tai ei ole laulun lahjaa ja sävelkorvaa. 
Nykyään tiedetään, että säveltarkkuutta 
voidaan kehittää vielä aikuisenakin. 

Anne Tarvainen tekee Tampereen 

yliopiston musiikintutkimuslaitoksella 
väitöskirjaa. aiheesta. Hänen mukaansa 
laulajan kuuleminen inhimillisenä toi-
mijana on tärkeää. Tällöin laulaja ei ole 
teknisesti suorittava instrumentti vaan 
elävä ja tunteva kokonaisuus. 

Laulajan tapa olla yhteydessä kuu-
lijoihin ilmenee laulajan kehollisena ja 
äänellisenä asenteena. Nämä asenteet ja 
tuntee siirtyvät kuulijoihin lauluäänen 
välityksellä. Se, mikä lauluäänessä on 
tunnetta ja tulkintaa, voi olla pienen pieniä 
muutoksia äänen laadussa ja soinnissa. 
Nämä muutokset kumpuavat laulajan ää-
nen synnyttävistä kehonliikkeistä.

Tutkimuksia on esitelty tieteen päivillä. 
Ja lopuksi kannattaa muistaa tämä:

”Jos sie ossaat laulaa, hyrräille hiljallee 
- se pittää mielen keviänä”

Näin sanoi Tuntemattoman sotilaan 
Antero Rokka.

Henna Mertanen
seurakunnan neuvoston varapj.

kuorolainen

Mikkelin seurakunnan 
kesäoppaat

Mikkelin kirkkoon 
ja hautausmaalle 

haetaan kesäoppaita 
ajalle

21.6.- 6.8.
su – to klo 11–16

Vapaamuotoiset 
hakemukset 

helmikuun loppuun 
mennessä 

johannes.hatinen@
ort.fi

MATKA UUTEEN 
VALAMOON

 
La-su 14.-15.3.2009

teemme matkan
Uuteen Valamoon. 

Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut 

helmikuun aikana 
Pekka Hirvoselle

puhelin
050-5659646

tai 0206 100 353.
Tervetuloa mukaan.

 Pekka Hirvonen
kanttori/diakoni

Seurakuntapäivä 
sovintosunnuntaina 

22.2. Mikkelissä

Ohjelma
– Liturgia klo 10, 

toimittaa
KS piispa Arseni

– Lounas klo 12
– KS piispa Arsenin 
yleisöluento klo 13

– Sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus klo 14.30
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Rautalammin seurakunta

Palvelupäivät ja agape
diakonian työkaluna

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
la 7.2 klo 18 vigilia
la 14.2 klo 18 ehtoopalvelus
la 21.2. klo 18 vigilia
su 22.2 klo 10 liturgia
pe 27.2  klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
la 28.2. klo 18 vigilia
ke 4.3 klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
ke 11.3 klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
ke 18.3 klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
ti 24.3 klo 18 katumuskanonila 28.3. klo 18 vigilia
  
Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
su 1.2 klo 10 liturgia, su 22.2. klo 18 ehtoopalvelut
ke 25.2 klo 18 piispallinen katumuskanoni (KS piispa Arseni toimittaa)
pe 13.3 klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia, la 21.3. klo 18 vigilia
pe 27.3 klo 18 akatistos
la 28.3 klo 10 liturgia

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
ma 23.2 klo 18 katumuskanoni
pe 6.3 klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
su 22.3 klo 10 liturgia

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
ti 24.2 klo 18 katumuskanoni, la 7.3. vigilia
su 15.3 klo 10 liturgia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
su 15.2 klo 10 liturgia
to 26.2 klo 18 katumuskanoni, la 14.3. klo 18 vigilia
pe 20.3  klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 1.3 klo 10 liturgia
ke 25.3 klo 9 koululaisliturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
su 8.3 klo 10 liturgia
su 29.3 klo 10 liturgia (huom. kesäaika)

TAPAHTUMIA JA JUHLAT
ke 25.2 klo 18 piispallinen katumuskanoni (KS piispa Arseni toimittaa)
ke 25.3 klo 9 koululaisliturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys

Nikolaos-kuoron harjoituksia 
Keskiviikkoisin Syvänniemen tšasounalla klo 18, tarkempia tietoja antaa kanttori 
Oili Mäkirinta puh. 020 610 0322

Tiistaiseurat
Rautalammin tiistaiseura: ti 17.2
Suonenjoen tiistaiseura: ti 10.2 klo 13, ke 25.2 klo 17 
Vesannon tiistaiseura: su 15.2

Keskustelukerho
Syvänniemen tšasouna: to 19.2 klo 18

Lastenkerhot keväällä 2009
la 14.2 Ei kerhoa Rautalammilla, osallistumme kuutosten sählyturnaukseen Var-
kaudessa, lisätietoja ja ilmoittautumiset Helenalle (040-568 5840) tai virastoon.
la 28.2 lastenkerho klo 10 laskiaisen merkeissä. Mäenlaskua, jos keli sallii. Omat 
liukurit ja pulkat mukaan.
la 21.3 lastenkerho klo 10 
la 4.4 klo 17 virpomaoksien askartelua ja oksien siunaus 
la 25.4. lastenkerho klo 10. Äitienpäiväaskartelua.
la 16.5. kerhon kevätretki, vietetään viimeistä kerhokertaa makkaranpaistoretkellä, 
kohde ilmoitetaan myöhemmin.

Diakoniatyö
Diakoniatoimikunta järjestää matkan Lievestuoreen prasniekkaan la 9.5. Tarkem-
pia tietoja seuraavassa Soleassa. 

Rautalammin  kuoroharjoitukset
to 5.3, 12.3, 19.3, ke 25.3 ja 2.4.

Rautalammin ortodoksisen seurakun-
nan diakoniatoimikunta piti neljä 
virallista kokousta viime vuoden 

aikana. Lisäksi sen jäsenet ovat suunni-
telleet käytännön  toimintaa pienemmällä 
joukolla ja keskustelleet diakonian asioista 
puhelimitse ja sähköpostitse. Toimikunnan 
edustajat osallistuivat myös kuutosten 
kahteen kokoukseen vuonna 2008.

Diakoniatoimikunta järjesti Rautalam-
min ortodoksisessa seurakunnassa per-
inteisen pääsiäisyön agapen sekä kahdet 
palvelupäivät syys- ja lokakuussa erity-
isesti yli 70-vuotiaille seurakuntalaisille 
Puroniemessä ja Suonenjoella.

Palvelupäivien ohjelma sisälsi mm. 
liturgian, yhteisen aterian ja muuta yh-
dessäoloa. Osallistujia oli runsaasti ja 
heiltä saatu palaute oli hyvin myönteistä. 

Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus 
myös osallistua heinäkuussa PSHV:n 
perheleirille Puroniemeen ja pokrovana 
kuutosten Kultaisen iän leirille Valamoon. 
Joulun alla diakoniatoimikunta hoiti kirk-
kokahvitukset jumalanpalvelusten jälkeen 
Vesannolla, Syvänniemellä, Suonenjoella 
ja Rautalammilla.

Menneenä vuonna diakoniatoimikunta 
tuki entiseen tapaan kuutosten kummi-
lasta, muisti seurakunnan uusia yliop-

pilaita ja antoi ruokalahjakortteja apua 
tarvinneille. Diakoniatyön kustannuksia 
katettiin vapaaehtoisilla ruokamaksuilla, 
arpajaisilla, muistoadressien ja korttien 
myynnillä sekä yksityisillä lahjoituksilla.

Kaikki diakoniatyö on innokkaiden 
vapaaehtoisten tekemää, siitä suuri kiitos 
heille!

Rautalammin ortodoksisen seurakun-
nan diakoniatoimikuntaan kuuluvat Marja 
Asikainen (pj.) ja Pippa Rantala Karttu-
lasta, Erja Kotta ja Jaana Puranen Rauta-
lammilta, Helena Minkkinen Suonenjoelta 
sekä Brita Pystynen Vesannolta.

Diakoniatoimikunnan kokoukseen 
Rautalammilla 27.1.2009 osallistujia.

Vuoden 2008 Rautalammin ortodoksisen 
seurakunnan lastenkerhot päätettiin per-
heiden yhteiseen hetkeen.

Nuorisotyötoimikunnan aina ahkera 
puheenjohtaja Helena Jaamalainen oli keit-
tänyt suuret kattilalliset riisipuuroa ja noin 
40 aikuista sekä lasta saapui nauttimaan 
jouluisesta ruuasta ja yhdessäolosta.

Tammikuun 24. päivänä olikin hyvä 
aloittaa uusi kerhokausi koko perheen 

liikuntailtapäivällä Matti Lohen koulun 
salissa. Iltapäivä aloitettiin isä Bogdanin 
pitämällä rukoushetkellä ja sitten ryhdyt-
tiin liikkumaan.

Sopivaa puuhaa oli kaikille: taito- ja 
temppurata toisella puolella ja sählyaree-
na toisella. Kuntosalille sai mennä kuka 
halusi. Salivuoro päätettiin seurakunnan 
työntekijöiden ja nuorisotyötoimikunnan 
jäsenten sekä nuorten kesken pelattuun 

sählyotteluun, jonka nuoret voittivat 5 
- 4. Olemme siis harjoitelleet kuutosten 
sählyturnausta varten!!

Salissa tulleet hiet pestiin uimahallissa 
ja sieltä siirryttiin ruokailemaan seurakun-
tasalille. Ilta päättyi kirkossa vigiliaan.

Teksti ja kuva: Pirjo Laitinen

Perhepäivää Rautalammilla
Taito- ja temppurata sekä sähly kuuluivat Rautalammin perhepäivän ohjelmaan.

Rautalammin ortodoksinen seurakunta 
järjestää ti 26.5. – to 28.5.2009 retken 
Laatokan Valamoon.

Matka tehdään Pohjolan Matkan linja-
autolla ja sen hinta on 323 euroa/henkilö, 
jos lähtijöitä on 30.

Hintaan kuuluvat:
 • 2 yötä Valamon saarella
• opastettu kiertoajelu • puolihoito
• viisumi • vakuutus
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Agnes 
Matilainen p. 040 580 3623 ja isä Bogdan 
p. 020 6100 321.

Toukomatkalle Vanhaan Valamoon! PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolaoksentie 1/A, 77700 RAUTA-
LAMPI,
Isännöitsijä Jaakko Vainio p. 050 400 
8323

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
KIRKKO, Herralantie 120,
77600 SUONENJOKI, Isännöitsijä 
Onni Laakso p. 0400 361 831

YLIENKELI MIKAELIN 
TŠASOUNA, Mihailantie 8, 71570 
SYVÄNNIEMI, Isännöitsijä Tuomo 
Tuovinen p. 050 374 4212

PROFEETTA ELIAN TŠASOUNA
Kirkkotie 9, 72210 TERVO, Isännöitsi-
jä Juhani Tähtivaara p. 040 579 4875

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
SYNTYMÄN TŠASOUNA, Koulutie 
6, 72300 VESANTO, Isännöitsijä Faina 
Konttinen p. 040 844 9659

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA,
Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
p. ja fax  0206100320 
s-posti rautalampi@ort.fi
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Bogdan Grosu
p. 0206100321
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206100322
virkatodistukset ja väestörekisteriasiat 
p. 0206100300,
Virasto avoinna ti ja to 9-12

Pyhäköt ja isännöitsijät

Kanttori Oili
lomalla 11 – 23.2.

Kuopion ortodoksinen
veljeskuoro &

Kuopion Pyhän
Nikolaoksen

Katedraalikuoro
Tervon luterilainen kirkko
maanantaina 6.4.2009

klo 19

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

Uusi tehtävä

Jyväskylän seurakunta

Tuli yllättävä, uusi työtehtävä. Pyy-
dettiin kirjoittamaan juttu Soleaan. 
Sitä ei minulta ole aiemmin pyy-

dettykään.
Nykyään on käytäntö, että muutkin 

voivat kirjoittaa Soleaan niin sanotun 
seurakunnan pääkirjoituksen kuin virassa 
olevat papit.

Toimin viidettätoista vuotta tämän 
seurakunnan uskonnon tuntiopettajana. 
Eli työsuhteeni uusitaan vuosittain, käy-
tännössä taidan kuitenkin olla töissä vähän 

niin kuin ”vissillä puheilla” eli toistaiseksi 
kunnes tilanne muuttuu jommankumman 
osapuolen osalta.

Meille ortodoksisen uskonnonopettajil-
le tärkeimpiä ovat oppilaat. Työn jatko on 
kiinni oppilaista.

Kirkon tehtävä on kastaa ja opettaa. 
Tätä kirkon tehtävää toteutamme koulu-
opetuksen muodossa. Kirkon tavoite on 
kasteen ja opetuksen välityksellä tehdä 
perinteensiirto seuraavalle sukupolvelle.

Näin pidetään toivoa yllä jokaisen su-

kupolven ajan. Tehtäväni on siis kouluttaa 
uusi sukupolvi kirkon työhön eli perinteen 
siirtoon ja myös oman työn jatkaja.

Me kaikki voimme siirtää kirkon perin-
nettä omille lapsille, ystäville, sukulaisille 
ja uusille, tuntemattomillekin. Siinäpä se 
elinikäinen haaste onkin, vanha ja aina 
ajankohtainen tehtävä meille kaikille. 
Perinnettä siirtämään siis.

Terveisin
Risto Ope

Jumalanpalvelukset

JYVÄSKYLÄ
Säännölliset jumalanpalvelukset lauantaisin klo 18 vigilia ja sunnuntaisin 
klo 10 liturgia.
Su 8.2. klo 10 liturgia, kansanlaulu. Ke 11.2. klo 18 ehtoopalvelus. Ke 18.2. klo 18 
ehtoopalvelus. Su 22.2.klo 10 liturgia, arkkipiispa Leo, klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus. Ma 23.2. klo 18 katumuskanoni. Ti 24.2. klo 18 katumuskanoni. 
Ke 25.2. klo 18 katumuskanoni. To 26.2. klo 18 katumuskanoni. Pe 27.2. klo 18 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Su 1.3. klo 10 kaksikielinen liturgia. Ti 3.3. 
klo 17.30 akatistos. Ke 4.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Pe 6.3. klo 
18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ke 11.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia. Pe 13.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ke 18.3. klo 18 en-
nenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ti 24.3. klo 9.00 aamupalvelus ja katumuskanoni, 
klo 18 vigilia. Ke 25.3. klo 9.00 liturgia. Pe 27.3. klo 18.00 akatistos. Ti 31.3. klo 
17.30 akatistos. Ke 1.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. La 4.4. klo 9.00 
aamupalvelus ja liturgia.

3. paastoviikolta alkaen papisto on tuntia ennen palveluksien
alkua paikalla tsasounissa katumuksen mysteeriota varten

KARSTULA
La 14.2. klo 9.00 liturgia. La 7.3. klo 9.00 liturgia. Su 29.3. klo 10 liturgia.

SAARIJÄRVI
La 21.2. klo 9.00 liturgia. Ke 25.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 4.3. klo 18 ennen-
pyhitettyjen lahjain liturgia. La 28.3. klo 9.00 liturgia.

SUOLAHTI
La 21.2. klo 9.00 liturgia. Su 8.3. klo 10 liturgia. La 21.3. klo 9.00 liturgia.

ÄÄNEKOSKI
Ma 23.2. klo 18 katumuskanoni. Su 1.3. klo 10.00 liturgia. Ke 18.3. klo 18 en-
nenpyhitettyjen lahjain liturgia.

LIEVESTUORE
Ti 24.2. klo 18 katumuskanoni. La 28.2. klo 9.00 liturgia. Su 15.3. klo 10 liturgia. 
Pe 3.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

VIITASAARI
To 26.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 11.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 
Pe 3.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

Jyväskylän isät alkoivat tiernapojiksi. Kuvassa vasemmalta: isä Alexander, isä Timo (mänkki), 
Risto Rasku (knihti), Pekka Sankilampi (Herodes).

Kirkollishallituksen ja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry:n 
välillä 15.12.2008 laadittu sopimus turvaa papeille ja kanttoreille 
mahdollisuuden kahteen vapaapäivään viikossa.

Papille, diakonille ja kanttorille annetaan 1.1.2009 alkaen  
kaksi vapaapäivää viikossa, mikäli välttämättömät ja kiireelliset 
työtehtävät tai muu painava syy sitä estä. Vapaapäivät eivät voi 
olla lauantai tai sunnuntai, eivätkä kirkolliset juhlapäivät, ellei 
tämä poikkeuksellisesti ole mahdollista. Pitämättömät vapaapäi-
vät tulee tasoittaa kahdeksan viikon kuluessa.

Tilanne on uusi seurakunnissa ja vaatii varmasti opettelua 
puolin ja toisin. Kaikille on toki selvää, ettei järjestely vähennä 
seurakunnan työmäärää. Työnsuunnitteluun täytyy panostaa 

etteivät viikon työpäivät muodostu kohtuuttoman raskaiksi. 
Kahden vapaapäivän saamisesta mm. KUUTOSET teki esityksen 
jo 8.5.2007 SVTL ry:lle.

Esityksessä toivottiin myös yhden viikonloppuvapaan saamis-
ta, mutta nyt tuo esitys on kaventunut poikkeukselliseksi mahdol-
lisuudeksi. Eteenpäin olemme kuitenkin nyt päässeet. Haasteita 
syntyy vapaapäivien sijaisuuksista ja muista järjestelyistä. Nyt 
alkuvaiheessa toivomme ymmärrystä ja pitkämielisyyttä. 

i Timo

Lisää vapaata papeille ja kanttoreille

Suojärveläiset

28.2.2009
JUHLA

Kalevalan ja karjalaisuuden
päivän juhlaa vietetään

Jyväskylässä 28.2.2009 klo 14-17.

Karjalan Liiton varapuheenjohtaja 
Marjo Matikainen-Kalsström pitää 
juhlapuheen ja
keskisuomalaiset lausuntataiteilijat 
Jaana Polamo ja Maija Piitulainen 
esiintyvät.
Ohjelmassa on myös voimisteluesi-
tys ja tanhuja.
Juhlapaikkana on Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun kamarimusiik-
kisali Pitkäkatu 18-22.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy
Järjestää: Karjalan liitto, Karja-
laisseurojen Keski-Suomen piiri ja 
Jyväskylän Kalevalaiset Naiset
 
26.3.2009
Vuosikokous 
Vanha Sali klo 18.00 alkaen

AKATISTOS
JUMALAN-

SYNNYTTÄJÄLLE

toimitetaan keväällä 2009 säännölli-
sesti Jyväskylän Ylösnousemuksen 
kirkossa.  Pyrkimyksenä on opetella 
akatistoksen toimittaminen myös 
maallikkovoimin, koko seurakunnan 
yhteisenä rukouspalveluksena.
Jyväskylän ortodoksiset opiskelijat 
(OOL) ovat alustavasti vastuussa 
maallikkopalveluksista.  Kaikki 
muutkin halukkaat ovat tervetullei-
ta harjoittelemaan ja rukoilemaan 
yhdessä!
Tiistai 3.2. klo 17:30 “Harjoitus”-
akatistos
Tiistai 3.3. klo 17:30 Akatistos
Tiistai 31.3. klo 17:30 Akatistos
Tiistai 5.5. klo 17:30 Akatistos

ORTODOKSIAKURSSI

Kurssi on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.  
(Huom! Kyseessä on 2007-2008 pidetyn kurssin uusinta!)
KEVÄT 2009
Klo 18-19:45 Vanhassa salissa
19.2.Suuri paasto.
5.3.  Sakramentit: Katumus.  Risti kristityn elämässä.
2.4.  Suuri viikko ja pääsiäinen.  Kirkkovuoden juhlat I.
23.4. Sakramentit: Kaste ja mirhallavoitelu.  Kirkollisia tapoja.
7.5.Kirkkovuoden juhlat II.  Pyhien muisto.

Kurssi jatkuu syksyllä 2009. 
Opetuksesta vastaa TM Maria Takala-Roszczenko.

Jyväskylän ortodoksinen 
opiskelijaliitto (OOL) 

 
To 19.2. Yhteinen ilta 
OPKOlaisten kanssa 

 
Ti 3.3. ja 31.3. Akatistokset 

 
Su 5.4. Palmusunnuntain 

kirkkokahvit 
 

Tervetuloa mukaan! 
 

Lisätietoja sähköpostilistan 
ja nettisivujen kautta 

www.ort.fi/ool - Alaosastot 
- Jyväskylä.

Liity s-postilistalle: 
http://lists.jyu.fi/mailman/

listinfo/ool-jkl

KERHOT

Luontokerho kouluikäisillle torstaisin 
klo18-19.15
Ponomarikerho 6-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille pojille. Kerho kokoontuu 
kirkossa eri palvelusten aikana seuraa-
vasti: su 15.2. liturgia klo 9.30, ke 18.2. 
ehtoopalvelus klo 17.45,  ke 4.3. paas-
toliturgia klo 17.30, su 15.3. liturgia klo 
9.30, ti 24.3. juhlavigilia klo 17.45. ja la 
4.4. vigilia klo 17.45.
Päiväkerho 3-6-vuotiaille lapsille tors-
taisin klo 10-12. 
Nuorten illat joka toinen tiistai klo 18-
20. 
Sunnuntaikerho 3 vuotta täyttäneille 
lapsille joka toinen sunnuntai klo 10 
alkaen. Kerholaiset kokoontuvat ensin 
kerhotiloissa ja siirtyvät kirkkoon ennen 
ehtoollista.
Venäjänkielinen lasten kerho 3-12-
vuotiaille joka toinen sunnuntai klo 10 
alkaen. Kerholaiset kokoontuvat ensin 
kerhotiloissa ja siirtyvät kirkkoon ennen 
ehtoollista.

Myös uudet kerholaiset, tervetuloa mu-
kaan!

MUITA TAPAHTUMIA 

Kuutosten perinteinen SÄHLYTURNA-

US Varkaudessa 14.2. 
Joukkueet: alle10-vuotiaat, 10-14-vuotiaat 
ja yli 15-vuotiaat (myös aikuiset).
Lähde mukaan, pelaamaan tai kannusta-
maan! Ilmoittaudu mahdollisimman pian 
Pirjolle! 

Mäenlaskua koko perheelle sovintosun-
nuntaina 22.2. liturgian jälkeen. Mehu-
tarjoilu!

Jumalanpalveluksia lapsille kirkossa:
Paastoliturgia lauantaina 13.3. klo 18 ja 
vigilia lauantaina 4.4. klo18

Lasaruksenlauantain toimintapäivä 4.4. 
kerhotiloissa. 
Tule tekemään virpomavitsoja. Virpo-
mavitsat siunataan illalla toimitettavassa 
vigiliassa. Huom! Virpomavitsoja on mah-
dollisuus tulla tekemään jo maanantaina 
23.3 alkaen.

Jyväskylän seurakunnan lapsi- ja nuoriso-
työhön liittyvät tiedustelut:
Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja
Puh. 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi

Katso ajankohtaiset tapahtumat ja tiedo-
tukset myös seurakuntamme nettisivuilta 
www.ort.fi/ Seurakunnat - Jyväskylä 
– Nuorisotoimisto.

Nuorisotoimisto tiedottaa!

HAAPAMÄKI
Su 5.4. klo  10 liturgia Haapamäen 
Yhteiskoululla, Keski-Suomen Karj-
alaisten kirkkopyhä.
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Karjalan Hiippakunnan Kvartetti- ja 
kirkkolaulupäivää vietetään Jyväskylässä 
Maria Egyptiläisen sunnuntaina 29. 3. 09 
Huhtasuon kirkossa klo 19.

Tänä vuonna Karjalan hiippakunnan 
yhdentoista seurakunnan kanttorit ko-
kootuvat yhdessä kirkkokuorojensa kvar-
tettien kanssa laulamaan Jyväskylään.

Mukaan on kutsuttu lisäksi kaikki 
hiippakunnan alueella olevat kanttorit ja 
kanttoriksi opiskelevat.

Arkkipiispa Leon siunauksella ja yh-
teistyössä hänen kanssaan on Kvartetti- 
ja kirkkolaulutapahtuma ollut aiemmin 
seuraavilla paikkakunnilla: Nurmeksessa 
v. 2003, Lieksassa v. 2004, Joensuussa v. 
2005, Kuopiossa v. 2006 ja Mikkelissä 
v.2007.  

Konsertissa esiintyvät kvartetit, kant-
torien kuoro ja lopuksi sekä kvartetit ja 
kanttorien kuoro yhdessä Seurakuntien 
kvartettien valmentamisesta ja esii-
ntymisestä vastaavat seurakuntakanttorit. 
Kanttorien kuoroa ja yhteiskuoroa johtaa 
kuoronjohtaja Saara Perkola Helsingistä. 
Saara Perkola on harjoituttanut sekä 
kanttorien kuoron että yhteiskuoron.

Tapahtuman ideointi syntyi Karjalan 
hiippakunnan, kirkon työntekijöille, 
järjestämän työhyvinvointi -  ja työssä-
jaksamiskoulutuksen yhteydessä, jota 
järjestettiin vuosina 2000- 2004.

Kirkkokuntamme vanhim-
pana papiston jäsenenä 
isä Feodor on elämäs-
sään kokenut Suomen 
ortodoksisen kirkon eri 

vaiheet, sen myrskyt ja tyvenet, lähes 
koko sen olemassaolon ajalta.

Feodor Iltola syntyi Sortavalassa 
vuonna 1919.  Edellisenä vuonna oli 
Suomen kreikkalaiskatolinen kirkko 
julistettu senaatin päätöksellä itsenäi-
seksi kansalliseksi kirkoksi Suomen 
tasavallassa. 

Sortavalaan oli myös perustettu 
ortodoksinen pappisseminaari, johon 
nuoren Feodorin tie johti vuonna 1936.  
Hänellä oli jo lapsuudesta vahva pohja 
kirkolliseen työhön.  Sortavalan luk-
karina toiminut Georg-isä piti huolen 
lasten kirkossa käymisestä.

- Myö oltiin aina kirkossa, siinä 
seistiin papan vieressä, isä Feodor 
muistaa.

Isä opetti nuorelle Feodorille myös 
lukkarin tehtäviä.  Kirkolliset toimi-
tukset tulivatkin hänelle tutuiksi jo 
varhain.

Isä Feodorin läheinen suhde luosta-
reihin kehittyi myös nuoruusvuosina. 
Sortavalasta käytiin ahkerasti Vala-
mossa.

Pappisseminaarilaisena Feodor 
vietti siellä paljon aikaa ja auttoi muun 
muassa pappismunkki Pietaria suomen-
kielisissä toimituksissa Pietari-Paavalin 
kirkossa.

Isä Feodorin mieleen on painunut 
Valamon munkkien laulu jumalanpal-
veluksissa:

- Ei sitä osaa kuvitella, se oli niin 
hienoa – aivan valtavat kuorot, valtavia 
ääniä!

Pappismunkki Paavalin, tulevan 
arkkipiispan, kanssa Feodor ystävys-
tyi Sortavalan vuosina tämän asuessa 
Iltolan kodissa.

Talvisodan syttyminen keskeytti 
pappisseminaariopinnot tuolta vuosi-
kurssilta, johon Feodorin lisäksi kuu-
luivat muun muassa tulevat isät Dimitri 
Tarvasaho ja Erkki Piiroinen. 

Oppikouluaikanaan Salmissa Suo-
jeluskuntaan liittyneelle Feodorille 
annettiin vastuu pappisseminaarin ja 
kirkollishallituksen rakennusten val-
vonnasta.  Herran temppeliintuomisen 
juhlana, 2. helmikuuta 1940, Sortavalaa 
pommitettiin ja pappisseminaari paloi 
täysin.

Feodorin oli käsketty mahdollisessa 
vaaratilanteessa pelastaa yläkerrasta 
piispanpuvut ja –mitrat.  Kirkollishal-
lituksen talosta tapahtumaa seurannut 

Feodor saattoi vain todeta, miten tuli-
palo teki tämän mahdottomaksi.

Jatkosodan aikana Feodor lähetettiin 
asevelvollisena Heimopataljoonaan, 
johon koottiin itäkarjalaisten ja inke-
riläisten lisäksi myös venäjää taitavia 
karjalaisia.  Tie vei Nurmekseen kou-
lutukseen ja sieltä konekiväärikomp-
paniassa kohti Porajärveä.

Feodorin sotatoimet keskeytyivät 
kuitenkin jalkavammaan.  Toivuttuaan 
hänet määrättiin Uhtualle tykistömie-
heksi.  Siellä johdatus puuttui kuitenkin 
peliin ja vastaan tuli Pekka-setä, joka 
hämmästyi:

- Fed’a, mitä sie tänne tulit?
- En mie tiiä, en oo ikinä tykkiä 

nähnykään!
Seurasi siirto pois Uhtualta ja vii-

mein määräys Äänislinnaan, jossa 
muut seminaaritoverit olivat jo soti-
laspastoreina.

Jatkosodan aikana ortodoksinen 
sotilaspapisto joutui usein hankauksiin 
luterilaisen papiston kanssa.

Isä Feodor muistelee aikaa erityisen 
raskaaksi: ortodoksisia lapsia vaadittiin 
kastamaan “tunnustuksettomasti” ja 
muitakin hankaluuksia koettiin.  Hän 
sai lopulta siirron koulujen uskon-
nonopetusta tarkastamasta kanttorin 
tehtäviin Kuulahteen, Syvärin lähelle.  
Sieltä tie vei Lappeenrantaan, Rakuuna-
rykmentin pojille kristinoppikoulua 
pitämään, ja viimein Naarajärvelle, 
venäläisten mies- ja naisvankien leirille 
valistusupseeriksi.

- Se oli vihonviimeinen kohtalo! 
isä Feodor huokaa.  Ateismiin kas-
vatetut vangit ennemminkin sylkivät 
“buatjuskan” päälle, eikä hartauksien 
pitämisestä tahtonut tulla mitään.

Sodan loppuajan Feodor kiersi 
maatiloille sijoitettujen sotavankien 
oloja tarkastamassa ympäri Suomea. 
Tuossa työssään hän näki monenlaisia 
ihmiskohtaloita.

Osaa vangeista pidettiin talossa kuin 
omaa lasta, osa taas sai tyytyä lähes 
sianruokaan.

Sotavammansa vuoksi Feodor vältti 
Lapin sodan ja sai komennuksen takai-
sin pappisseminaariin, josta valmistut-
tua tuli aika etsiä rauhan ajan työtä. 
Mikkeliin sijoitetussa Käkisalmen seu-
rakunnassa löytyi ensimmäinen paikka 
kanttorisedän sijaisuutena.

Tuona aikana Feodor tutustui tule-
vaan vaimoonsa, Hiljaan.  Mikkelistä 
hän haki kanttoriksi Kuopioon vuonna 
1945.  Georg-isä oli tuohon aikaan 
muun Sortavalan seurakunnan mukana 
Jyväskylään sijoitettuna.

Kun isä siirtyi sieltä Kotkaan, Feo-
dorissa heräsi kaipuu päästä takaisin 
rakkaaseen kotiseurakuntaansa, ja sinne 
hän päätyikin vuonna 1946.

Vuonna 1950 Sortavalan seurakunta 
muuttui lopulta Jyväskylän seura-
kunnaksi.  Feodor toimi seurakunnan 
kanttorina, parin vuoden Oulussa työs-
kentelyä lukuunottamatta, aina vuoteen 
1976 asti.

Karjalan evakoiden vastaanotto 
Keski-Suomessa oli alussa ennakko-
luuloista.

Isä Feodor muistaa, miten eräskin 
opettaja esitteli hänen poikansa luokalle 
“ryssän kakarana”.  Seurakuntatyö täytti 
elämästä suurimman osan.  Ortodoksit 
olivat hajallaan ja heitä etsittiin tehden 
matkaa eri puolille seurakuntaa yhdessä 
papin, isä Lauri Mitrosen kanssa.

Työ oli kaukana paperinmakui-
sesta kansliatyöstä, kun esimerkiksi 
Pihtiputaan-reissuun saattoi kulua 4-5 
päivää.

Seurakuntatyössä Feodorille rak-
kaaksi osoittautui nuorisotoiminta, sekä 
luonnollisesti kirkkokuoro.  Jyväskylän 
alueelle oli sijoitettu erittäin hyviä lau-
lajia muun muassa Terijoelta.

Jyväskylän kirkkokuoro olikin 
musiikkimiehenä tunnetun arkkipiispa 
Hermanin erityisessä suosiossa. Myös 
nuorisotyöhön liittyi musiikillista 
toimintaa. Lisäksi Feodor toimi johta-
jana jyväskyläläisissä Rautatieläisten 
mieskuorossa sekä Poliisikuorossa, 
sekä Cygnaeuksen koulun laulun- ja 
uskonnonopettajana.

Omia taitojaan hän piti yllä otta-
malla Jyväskylän musiikkiopistossa 
laulutunteja.

Muistot sodanjälkeisestä seurakun-
nasta ovat isä Feodorilla lämpimiä.

- Kirkko oli aina täynnä!  Karjalaiset 
tulivat kirkkoon pitkien matkojenkin 
päästä.  Se oli heidän ainoa side sen 
jälkeen, kun jouduttiin lähtemään pois 

Karjalasta.
Oman seurakunnan ohella Feodor oli 

aktiivinen myös kirkkokunnassa.  Hän 
toimi vuosia kirkolliskokousedustajana 
sekä Kanttorien liiton puheenjohtajana, 
ONL:n johtokunnassa sekä Aamun 
Koiton toimituskunnassa.  Hänelle 
myönnettiin arvonimi Director cantus 
vuonna 1971.

Arkkipiispa Paavali oli huoma-
uttanut Feodorin pappiskoulutuksen 
menevän hukkaan kanttorin töissä, 
mutta tämä oli vastustellut vihkimystä.  
Kun vuonna 1976 Feodor sitten siirtyi 
eläkkeelle, hänen puhelimensa soi:

- Tule Valamoon, huomenna vihitään 
sinut diakoniksi!

Papiksivihkimys seurasi 10.3.1979 
Valamossa. Isä Feodorin vihkimys oli 
ensimmäinen silloisen metropoliitan, 
nykyisen arkkipiispa Leon, toimittama 
papiksivihkiminen. Isä Feodorille on 
myönnetty useita papillisia tunnustuk-
sia, viimeisimpänä koruristi vuonna 
1994.

Eläkepäivinään isä Feodor on jatka-
nut aktiivista jumalanpalveluselämää, 
nyt tosin alttarin puolella, niin Jyväs-
kylässä kuin luostareissakin, jotka ovat 
hänelle yhä hyvin läheisiä. 

Erityisesti hän viihtyy Lintulassa, 
jossa hänen serkkunsa on igumeniana.  
Isä Feodor iloitsee Lintulan sisariston 
kasvusta ja näkee sen tulevaisuuden va-
loisana.  Sen sijaan kirkkoa uhkaavasta 
pappispulasta hän on huolissaan.

Lapsesta asti kirkon elämään kasva-
minen on hänen kokemuksensa mukaan 
paras valmennus papin työhön.

Jumalanpalvelukset ovat isä Feodo-
rin elämässä keskeisellä sijalla. Kirk-
koon tekisi mieli usein, mutta terveys 
ei aina salli.

Ylösnousemuksen kirkon jumalan-
palveluksissa onkin silloin juhlan tun-
tua, kun papiston laulussa korkeimpana 
soi isä Feodorin kirkkaana säilynyt 
tenoriääni, kuin kaikuna menneeltä 
vuosisadalta.

Maria Takala-Roszsczenko

isä Feodor Iltolan 90-vuotisjuhlaa 
vietetään liturgian yhteydessä

Jyväskylän Kristuksen
ylösnousemuksen kirkossa 

sovintosunnuntaina 22.2.2009.
Juhlajumalanpalveluksen toimittaa 

KP Arkkipiispa Leo apunaan
 ja papistoa.

Suuren yleisön pyynnöstä Jyväskylän 
kirkossa alkaa kokeilu yleisölauluna 
toimitettu liturgia.  Tarkoitus olisi että, 
yleisölauluna toimitettu liturgia olisi 
kerran kuukaudessa. 

Siispä ensimmäisen kerran kirkko-
kansaa laulattaa kanttori Marja-Leena jo  
sunnuntaina  08.02. Muut tämän  kevään  
palvelukset olisivat seuraavan kerran  
15.03., 19.04., ja 10.05.

Jos tämä havaitaan hyväksi ja toi-
mivaksi, jatkamme käytäntöä  myös 
syksyllä.  Toivon kovasti, että Jyväskylän 
laulava kirkkokansa tulee ja osallistuu 
rohkeasti kirkkolauluun. 

Terveisin
Marja-Leena.

Liturgia
yleisölauluna

Православный приход
г. Ювяскюля,

март-апрел 2009

Божественная Литургия на церков-
но-славянском, русском и финском 
языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) 
по воскресеньям в 10:00 ч.
1.3, 5.4.
После Литургии приглашаем на чаек 
в приходском зале!

Беседа о православии с о. Александ-
ром по воскресеньям после Литургии 
(в 12 ч.) 1.3.  Тема: Таинство Прича-
щения, 26.4.  Тема: Вечерня и утреня 
(Богослужения)

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

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и интересующихся дреним 
пением православной церкви!
регент Мария Такала-Рощенко, 
mtakala@cc.joensuu.fi, тел. 040-523 
5616.

Воскресный кружок для детей в воз-
расте 3-12 лет каждое второе воскре-
сенье в 10-11:30 часов в Православном 
приходе (Rajakatu 39).  Pirjo Härkönen, 
Nuorisotoimisto, pirjo.harkonen@ort.fi, 
тел. 0206 100 385.

Внимание! В субботу 14.03.2009 
поездка в православный приход г. 
Куопио: встреча с переселенцами и с 
Владимиром Сократилином.  Больше 
информации от о. Александра.

Добро пожаловать!

Ortodoksista
kirkkomusiikkia

Jyväskylässä

Rovasti Feodor Iltola täyttää 90 
vuotta 18. helmikuuta 2009.

Hän on tehnyt pitkän elämäntyön 
kanttorina ja pappina.

Tyyntä
ja

myrskyä

”Myö oltiin aina kirkossa, siinä seistiin papan vieressä,” isä Feodor 
Iltola muistaa lapsuuttaan.

”Pihtiputaan
työreissussa

saattoi
mennä

neljä tai viisi
päivää”



Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

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

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

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi

Jyrki Ojapelto, Rautalampi
p. 0500 371 057 ja 050 591 0418
jyrki.ojapelto@ort.fi

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

Antti Räsänen, Kuopio
p. 0206 100 309
antti.rasanen@ort.fi

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

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

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

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo
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Bogdan Grosu, Rautalampi
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Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Seuraava 
Solea ilmestyy viikolla 14. Sen 
aineistopäivä on 10.3.2009.
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy: Kisapaino, Hovinpelto 3, 
74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700,
Fax (017) 770 7770
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Radio ja tvEthän ole unohtanut, että... 
KUUTOSTEN SÄHLYTURNAUS 

käydään tänä talvena 
Varkaudessa. 

Kaikki joukolla mukaan 
YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ14.02.2009

Turnauksessa pelataan
seuraavissa sarjoissa:

• alle 10 – vuotiaat
• 10–14 –vuotiaat
• yli 14 –vuotiaat (myös aikuiset)

Mukana ainakin:
-minä
-sinä

-sinun ystäväsi
-ONL

-ja paljon uusia ystäviä

Lisätietoja antaapi: 
  Tuomas Kallinen         

tommi.kallinen@varkaus.fi
0400 – 627 595 K

un  ka r j a l a inen 
siirtoväki tuli Rau-
talammille, lopulli-
seksi asuinpaikak-
seen määrätylle 

paikkakunnalle, oli tietysti suurin asia 
saada koti ja toimeentulo kuntoon. Kun 
nämä asiat olivat suurin piirtein kunnossa, 
alkoi olla aikaa miettiä, mitä nyt.

Tulivat mieleen entinen kotiseutu ja 
ikävä, tulivat mieleen entiset naapurit, 
ystävät ja tietysti myös sukulaiset. Siirto-
karjalaisten eduksi ja onneksi, sanoisinko, 
alkoi juuri tiistaiseurojen perustamisaika. 
Näin ollen Rautalammillekin ilmoitettiin 
seuran perustava kokousilmoitus. 

Rautalammin tiistaiseura perustettiin 
29. päivänä toukokuuta 1950. Seuran 
puheenjohtajaksi valittiin seurakunnan 
silloinen kirkkoherra Mikko Kuha ja 
muiksi jäseniksi Timo Jaamalainen, Anni 
Kuha, Nasti Tenhu, Tyyne Tunninen ja 
Matroona Kuikka sihteerinä, Mirjami Var-
koi ja tilintarkastajiksi Pekka Kokkonen 
ja Vihtori Mitrunen. Nämä kaikki ovat jo 
manan majoille menneitä.

Aluksi työseurat pidettiin jäsenten 
kodeissa, joissa talonväki tarjosi kahvit ja 
jokainen sai laittaa vapaaehtoisen roponsa 
kahvikassaan. Samoin talonväen järjestä-
essä arpoja, meni arparaha samaan kah-
vikassaan ja tietysti kaikki sitten seuran 
tilille. Näin varoja karttui kassaan.

Työseuroissa tehtiin käsitöitä, kudot-
tiin etupäässä sukkia ja lapasia ja tietysti 
muutakin kukin voimiensa ja taitojensa 
mukaan. Käsitöitä myytiin joulun alla 
myyjäisissä, ja sukkia ja lapasia annettiin 
lahjaksi tarvitseville. Myöhemmässä 
vaiheessa jäsenet innostuivat leipomaan 
talkoilla myös piirakoita, ja nämä olivat 
menekkitavaraa ja kartuttivat seuran 
rahavaroja.

Työseuroissa myös opiskeltiin: tilat-
tiin kirjoja Ortodoksisen kirjallisuuden 
julkaisuneuvostolta, luettiin ja opiskeltiin 
uskontomme tärkeitä kysymyksiä ja vasta-
uksia niihin. Matkoja ja retkiäkin tehtiin. 
Käytiin vierailuilla naapuriseuroissa, teh-
tiin retkiä luostareihin (Uuteen Valamoon 
ja Keiteleen Hiekkaan) ja osallistuttiin 
Veljeskunnan vuosijuhliin.

Kun seurakuntamme sai kirkon tuonne 
mäelle, pitivät tiistaiseuralaiset huolen sen 
ympäristön siisteydestä keväisin, samoin 
pidettiin hautausmaiden puhdistustalkoita. 
Paljon ovat seuramme jäsenet ahertaneet 
muissakin töissä, esimerkiksi kevät-

Miikkulan pruasniekan muonittaminen 
on ollut kokonaan tiistaiseuran emäntien 
tehtävänä. Kun diakoniatoiminta tuli 
seurakuntaamme, jäi avustustoiminta aika 
paljon sen toimikunnan huoleksi.

Jäsenmäärä oli aluksi pitkän aikaa 
50-60 jäsenen välillä, laskien nyt jonkin 
verran. Syytkin ovat tiedossa. On luonnol-
lista poistumaa, ja jäsenkunnan vanhetessa 
alkavat vanhuus ja sairaudet vaivata. 
Nuorempi väki taas lähtee jatko-opintoi-
hin tai töihin muualle saatuaan koulunsa 
loppuun. Mutta kyllä tiistaiseura elää ja 
vaikuttaa, joskin jäsenmäärältään vähän 
pienentyneenä edellä mainituista syistä 
suurimmaksi osaksi.

Tiistaiseuran emännät huolehtivat 
myös siitä, mitä seurakunnan tilaisuuk-
sissa tarvitaan. Tilaisuuksia  on joka 
toinen viikko, mutta nyt, kun meillä on 
seurakunnan sali käytettävissä, pidetään 
tilaisuudet yleensä siellä. Entiseen tapaan 
jäsenet huolehtivat vuorollaan kahvituk-
sista ja arvoista, ja rahat menevät seuran 
kahvi- ja arpatilille.

Toki johtokunnat ovat tänä aikana 
luonnollisesti vaihtuneet, osa on siirtynyt 
jo manan majoille. Heille kiitos ja hiljai-
nen siunaus. He ovat jättäneet tuleville 
sukupolville rikkaan henkisen perinnön, 
kunhan nuoremmat ja tulevat huolellisesti 
sitä perintöä vaalisivat.

Tulkaa nuoret, tulkaa voimissaan 
olevat ihmiset tiistaiseuratyöhön. Se 
antaa varmaan jokaiselle meistä henkisiä 
voimia olla ortodoksi, olla karjalainen 
joko juuriltaan tai muuten karjalaisuutta 
kunnioittava. Muistakaamme, varmaan-
kin esi-isämme ja vanhempamme ovat 
siirtolaisuudessaan laulaneet kaikella har-
taudella ”Kun hetki elon raskas on ja mieli 
murheinen, ma rukouksen...” ja saaneet 
voimia taas seuraavaan päivään.

Papisto on useasti näiden vuosien 
aikana vaihtunut Rautalammilla ja näin 
ollen hengelliset isämmekin. Kiitos heille 
kaikille avusta seuran työhön. Toivotam-
me nyt uuden kirkkoherran isä Bogdanin 
perheineen tervetulleiksi Rautalammille 
ja tukemaan meitä myöskin tässä tiistai-
seuratyössä.

Samalla kiitän kaikkia niitä, jotka kuu-
luvat eri seurakuntiin ja ovat osallistuneet 
työhömme ja auttaneet. Tervetuloa kaikki 
uudet jäsenet mukaan toimintaan.

Agnes Matilainen

LAPIN VAELLUSMATKA

Suuntaamme tänä vuonna Kilpisjärvelle käsivarteen.
Lähdemme matkaan perjantai-iltana 24.7. noin klo 19.00 ja palaamme 
lauantaina 1.8. myöhään illalla. Tarjolla on eripituisia ja tasoisia ryhmiä 

helpoista haastaviin, kaikille kuntonsa mukaan.
Matkan hinta: alle 18v  70e ja aikuiset  130e 

Hinta sisältää matkojen lisäksi aamupalan lauantaina 25.7 Kilpisjärvellä 
sekä saunan ja juhlaillallisen perjantaina 31.7.

sekä tasokkaan majoituksen 4-hengen mökeissä liinavaatteineen
viimeiselle yölle ennen paluumatkaa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Yrjö Minkkinen 0500 171723                    
   

Tervetulleita reissulle ovat kaikkien seurakuntien jäsenet!  
Matkan järjestää Rautalammin Ort. Seurakunta

Kun karjalaiset
Rautalammille

tulivat....

La-su 11.-12.4 klo 23.55–03.30 
Pääsiäisyön aamupalvelus
ja liturgia, (yhteislähetys

YLE Radio 1 ja YLE TV1), 
toimittaa KP Oulun metropoliitta 

Panteleimon Kajaani,
Kristuksen kirkastumisen kirkko

Kirkko YLE:n ykköskanavalla:
su 15.2.  klo 11–12 Liturgia  
Rovaniemi, Apostoli Andreaksen 
kirkko
su 22.2. klo 18.–18.50 
Sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Hämeenlinna, Pyhän Aleksanteri 
Nevskin ja pyhän Johannes 
Krysostomoksen kirkko
ke 25.2. klo 18–19 Pyhän 
Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni Lahti, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko
su 1.3. klo 11–12 Liturgia  
Varkaus, Kristuksen 
taivaaseenastumisen kirkko
ke 11.3. klo 18–19 Paastoliturgia 
eli ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia Oulu, Pyhän 
Kolminaisuuden katedraali
su 15.3. klo 11–12 Liturgia  
Lappeenranta, Pokrovan kirkko
su 29.3. klo 11–12 Liturgia  
Kuopio, Pyhän Nikolaoksen 
katedraali 
pe 10.4. klo 18–19 Suuren 
perjantain ehtoopalvelus eli 
Kristuksen hautauspalvelus 
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Aamuhartaudet klo 6.15 ja 7.50: 
7.2. TM, opetustoimensihteeri 
Kaarina Lyhykäinen, Helsinki, 
28.2.  Pastori Sergius Colliander, 
Kellokoski, 21.3. Arkkimandriitta 
Sergei, Valamon luostari
Iltahartaudet klo 18.50: 17.2. 
Joensuun piispa Arseni, Kuopio, 
17.3. Kirkkoherra Markus Aroma, 
Hämeenlinna

VillaMulllin ikonipajan
ikoneja
3.-31.3.2009

Taidekeskus Väinölässä
Ahlströminkatu 8-10

78250 Varkaus

Konsertti
Kuopion ortodoksinen veljeskuoro &

Kuopion Pyhän Nikolaoksen Katedraalikuoro
Johtaa Anita Lintu

Tervon luterilainen kirkko
Pappilantie 3

maanantaina 6.4.2009
klo 19

Vapaa pääsy!
Tervetuloa!

Käsiohjelma 8 €

Nyt kun olen elänyt 
jo näin kauan, 
huomaan, miten minun 
käsikirjoitustani
kirjoitetaan.
Minulla ei ole valittamista.

Prsicilla


