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Iisalmi
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

4. vuosikerta N:o 6  - Joulukuu 2005 Ortodoksinen seurakuntalehti

Solean tekijät toivottavat 

Rauhaisaa Kristuksen 

syntymäjuhlaa!
(JOULUILOA TOIVOTTAVAT ENKELIT OVAT JYVÄSKYLÄN LASTENKERHOLAISTEN KÄSIALAA)

KRISTUS SYNTYY

KIITTÄKÄÄ!

Solea onnittelee Taulumäen apteekkia
valtakunnan parhaan palvelevan apteekin 

arvonimestä ja toivottaa apteekin väelle monia 
armorikkaita vuosia!

Kristus syntyy - kiittäkää!

Rukouksen valaisema tie  28,00 Nunna Kristoduli
Synaksarion   40,00/osa pyhien elämänkertoja syys-, loka-, marras-, joulukuu

Kirja etenee ort. kalenterin mukaan
kestotilauksena  12 osaa. 12 % alennus /osa

Paljon tarjouskirjoja!
Ortodoksinen kalenteri 2006  9,00 Ortodoksinen seinäkalenteri 9,50 pieni ikonikalenteri, englanninkielinen 10,00

Monipuolinen valikoima ortodoksista kirjallisuutta, ikonikirjoja, Karjalan pitäjäkirjoja,
karjalankielistä kirjallisuutta  ym. Lähetämme tuotteita myös postitse.

Veljeskunnan alaosastoille esim. tiistaiseuroille, ikonipiireille -10% alennus

Liisankatu 29 00170 Helsinki puh/fax  (09) 1355024  lampukka.helsinki@ort.fi  avoinna ma-pe 10-17, la 10-14
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Kristus syntyy,
kiittäkää!

ARKKIPIISPA LEO

Paimenmatkoja

Kristuksen syntymäjuhla, 
 j o u l u ,  t u o  v u o d e n 
 pimeimmän ja kylmimmän 

ajan keskelle valon ja kirkkauden 
ja rakkauden lämmön. Sillä jouluna 
tapahtuu se, josta evankelista Johan-
nes on sanonut: ”Sana tuli lihaksi”. 
(Joh. 1:14) Kuoleman varjon maassa 
loistaa tänäkin jouluna Kristuksen 
tuoma valo ja kirkkaus. Samalla 
myös Jumalan rakkaus on aistittavis-
sa lämpönä ihmisten keskuudessa.

Tuo sanan tuleminen lihaksi, 
Jumalan tuleminen ihmiseksi, oli 
osa Jumalan iankaikkisia tarkoituk-
sia siinä luomistyössä, joka alkoi 
maailman luomisesta ja joka jatkuu 
ja on avoin tulevaisuudelle. Sanan 
tuleminen lihaksi oli kuitenkin aivan 
erityinen osoitus Jumalan ih-misrak-
kaudesta.

Jumala olisi tullut ihmiseksi siin-
näkin tapauksessa, että ihminen ei 
olisi langennut. Tulemalla ihmiseksi 
Kristus valmisti meille tien Jumalan 
luo. Joulun tapahtuma onkin samalla 
kertaa viesti rakkaudesta ja uudesta 
mahdollisuudesta. 

Monilla ihmisillä joulun perin-
teiseen viettoon liittyy lähimmäis-
temme muistamista; joulukortein tai 
lahjan antamisen muodossa. Joulu 
usein poistaakin ihmisten kesken 
erottavia raja-aitoja ja myös avaa 
suljettuja ovia. Kun näin teemme, 
voimme omalla kohdallamme olla 
hyvän tahdon julistajia ja toteuttajia 
mahdollisuuksiemme mukaan. 

Kristuksen syntymä on todistus 
Jumalan rakkaudesta ja huolenpi-

dosta. Se avaa tien Jumalan lähei-
syyteen.

Mutta tämän toteutuminen koh-
dallamme merkitsee sitä, että Juma-
lan rakkaus saa tulla vaikuttamaan 
myös meissä ja ennen kaikkea 
meidän kauttamme. Se merkitsee 
sitä, ettei joulun sanoma hyvästä 
tahdosta jää vain pelkiksi sanoiksi, 
jotka kuulemme ja muistamme, 
vaan että hyvästä tahdosta tulee 
elämään vaikuttava ja elämässä 
käytännössäkin ilmi tuleva voima 
omassa elämässämme niin juhlassa 
kuin arjessa.

Kun havaitsemme ympärilläm-
me pimeyttä, meidän olisi aivan 
erityisesti syytä etsiä valoa, ei vain 
ulkoa, vaan myös sisältäpäin. Joulun 
veisujen preesensiin kuuluu se, että 
teemme tilaa omassa itsessämme 
ja omassa sisimmässämme valon 
syntymiselle. Sille, että Kristus voi 
syntyä, tulla ihmiseksi meissä.

”Kansa, joka pimeydessä vael-
taa, näkee suuren valon. Niille, jot-
ka asuvat kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi 
riemun, sinä annat suuren ilon.” 
(Jes. 9:1-2)

Rukoilkaamme, että hyvä ja ihmi-
siä rakastava Jumala antaisi meidän 
kaikkien kokea juhlan lämpöä ja 
valoa ja että sana hyvästä tahdosta 
ja rakkaudesta saisi elää niin meissä 
kuin meidän kauttamme.

ISÄ TUOMAS KALLINEN

Sana tuli lihaksi

Ortodoksiselle kirkko
 kansalle joulu on 
 aina Kristuksen 
 s y n t y m ä -
j u h l a .  T ä m ä 
 toteamus saattaa 

 tuntua itsestään selvyydeltä meidän 
korvissamme. Minun mielestäni näin 
on kuitenkin hyvä todeta siitä syystä, 
että suomalaisessa yhteiskunnassa 
ei näytä olevan ollenkaan itsestään 
selvää, että joulu olisi Kristuksen 
syntymäjuhla.

Liian usein näyttää siltä, että 
se on vain pelkkä vuodenaikariit-
ti, pimeän ajan tapahtuma, kuten 
juhannus on keskikesän huumaa, 
pääsiäinen kevätajan viettoa, vappu 
toukokuun ensimmäisen riemua ja 
niin edelleen.

Eihän tarvitse kuin pysähtyä ja 
katsoa ympärilleen, mitä joulun viet-
to usein on. Onneksi ei kuitenkaan 
aina. Voi katsoa, kuinka Kristuksen 
syntymästä puhutaan joulukorteis-
sa, kuinka sitä kuvataan. Ei miten-
kään. Vain eräänlainen symbolinen 
kuvakieli ehkä kynttilän tai tähden 
tai kuusipuun muodossa on valju 
viittaus ydinsanoman suuntaan.

Kristusta ei näy, Hänen äitiään ei 
näy. Joosefi a ei näy. Paimenet eivät 
ole kedollaan. Kristus-lasta kunni-
oittamaan tulleita hahmoja ei ole 
seimen äärellä. Seimeäkään ei ole.

On season’s greetings. On vuo-
denajan tervehdys vain. On joulu-
markkinat, aina entistä suuremmat. 
Paastoa ei ole, on kinkkumarkki-
nat.

Mutta meidän ”vuodenajanter-
vehdyksemme” kuuluu: Kristus 
syntyy! Sellaisen tervehdyksen 
kuuleminen tuo kiitollisen mielen, 
onnellisen olon. Onnellisuuteen 
kuuluu myös kaikki se, minkä hen-
gellinen paasto antaa.

Kristuksen kirkko julistaa Vapah-
tajan syntymää kaikin kielin kautta 

maan ja maailman. Minä teen sen 
myös karjalaksi: 

Sih aigah keisari Augustu andoi 
käskün panna kaikkien rahvahi en 
nimet kirjoile kaikes muas. Tämä 
oli enzimäine rahvahan kirjoilepanen-
du, i se oli sih aigah, konzu Siiries 
muaherrannu oli Kvirinii.  Kaikin 
mendih kirjoilepandavakse, jogahine 
omah rodulinnah.

Lähti Josifgi Galileispäi, Nazarie-
tan linnaspäi da meni Juudieh, 
Davi dan linnah Vifl ejemah, ku häi 
oli Da vidan roduu. Häi lähti sinne 
ühtes Marijanke, kudai oli uskaldettu 
hänele mucoikse. Marija oli kohtui-
ne. Kon zu hüö jo oldih Vifl ejemas, 
Marijale tuldih suanduaijat, i häi 
sai poijan, enzimäzen lapsen. Häi 
kabaloičči lap sen da pani žiivatoin 
soimeh, ku heile ei olluh sijua mat-
kuniekoin talois.

Sil peräl oldih niitül paimoit var-
doiččemas üöl lammaskarjua. Heijän 
edeh jiäviihes Taivahallizen Ižändän 
anheli, i Izändän taivahalline valgei 
rodih heis ümbäri. Paimoit pöllästüt-
tih äijäl, no anheli sanoi heile: «Äl giä 
varakkua! Minä toin teile ilovies tin: 
kaikile rahvahile roih suuri ihastus. 
Tänäpäi Davidan linnas rodiihes teile 
Piästäi. Häi on Messii, Ižändü. Tämä 
on teile sen merkinnü: tüö löv vättö 
lapsen, kudai kabaloitunnu vi ruu soi-
mes.» Sil sanal anhelis ümbäri seizoi 
suuri joukko taivahallistu sal dattua. 
Hüö kiitettih Jumalua sanoil: - Kun-
nivo Jumalale ülimäzes taivahas, i 
mual rauhus rahvahile, kudamii Häi 
suvaiččou.

Konzu anhelit mendih järilleh 
tai vahah, paimoit sanottih toine 
toizele:«Läkkiä Vifl ejemah! Sie müö 
näimmö sen, midä rodiihes, sen, min 
Ižändu andoi meile tiediä.» Hüö kii-
rehel lähtiettih i löüttih Marija, Josif 
da lap si, kudai virui soimes. Heijan 
nähtüü paimoit ruvettih sanelemah, 
midä hei le oli sanottu lapseh näh. 

Kaikin, ket kuultih paimoloin sanat, 
diivuittihes. A Marija peitti südä-
meh kai, midä oli roinnuh, da ainos 
duumaičči sidä.

Paimoit lähtiettih järilleh, kiitet tih 
da suuril sanoil ülendettih Jumalua 
kaikes, midä oli kuultu da nähtü. I kai 
oli ihan muga, kui heile oli sanot tu. 
(Luuk. 2:1–20.)

Jouluanne siunaten
Arkkipiispan paimenmatkat loppu-
vuonna 2005 ja  alkuvuonna 2006

Joulukuu
12.12. Siilinjärven metsäkoulun 
perinteinen joulukuusenhaku
Hiippakunnan kanttoreiden tapaami-
nen Siilinjärvellä
13.-14.12. Pohjois-Karjalan raja-
vartioston vieraana Joensuussa ja 
Ilomantsissa
15.12. Ekumeenisen joulurauhan 
julistuksen nauhoitus Turussa
16.12. Ortodoksinen seminaari Joen-
suussa, johtokunta ja tv-nauhoitus
17.-18.12. Uusi-Valamo, jumalanpal-
velukset ja diakoniksivihkiminen
20.12. Jouluhartauksia Kuopiossa
21.12. Tuomaantulet Siilinjärvellä
22.12. Katekumeenikerho Kuopi-
ossa
23.12. Jouluhartauksia Kuopiossa
24.12. Jouluaaton ehtoopalvelus 
Kuopiossa
24.-25.12.Kristuksen syntymäjuh-
lan liturgia Keskustalon kirkossa 
Kuopiossa

TahkoSpan kappelin vihkiäisissä Nilsiässä tj Veikko Halonen, 
arkkipiispa Leo, piispa Wille Riekkinen ja pastori Simo Korkalainen.

Avioliitto ei ole vain ruusuilla tans-
simista. Se on yhteisen kuorman 
vetämistä, marttyyriuttakin.

Jokainen pitkään naimissa ollut 
tietää, että yhteiseen taipaleeseen 
sisältyy vuosien saatossa myös 
huolta ja murhetta, mutta myös 
suurta iloa.

Avioliittoon vihittäessä on yh-
teinen malja. Aviopuolisoilla ei 
miehenä ja vaimona ole enää omia 
suuria salaisuuksia, on vain meidän 
salaisuuksi-amme.

Kirkon suuri opettaja Johannes 
Krysostomos on antanut ajattomia 
ohjeita aviomiehelle, kun hän sa-
noo: ”Älä koskaan puhuttele häntä 
vain nimeltä, vaan myös hellyyttä, 
kunnioitusta ja suurta rakkautta 
ilmaisevilla sanoilla.

”Kun sinä kunnioitat vaimoasi, 
hän ei vaadi muilta kunnioitusta 
itselleen ja kun sinä ylistät häntä, hän 
ei halua muiden ylistystä.”

”Pidä häntä kuitenkin kaikkia 
muita parempana joka suhteessa, 
kauneutensa ja herkkyytensä suh-

teen ja ylistä häntä. Tällä tavoin hän 
ei sinun ansiostasi kuuntele ketään 
ulkopuolista, vaan on välinpitämä-
tön koko maailmaa, mutta ei sinua 
kohtaan.”

Avioliiton merkitys on Raama-
tussa keskeisellä sijalla. Jo sanan-
laskujen kirjassa sanotaan: ”Jos 
hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, 
kalliimman kuin meren helmet.”

Nykyajan kasvatustieteilijät ovat 
korostaneet, että ihmisen pitää oppia 
kestämään epäonnistumista ja petty-
mystä. Ne kuuluvat elämään. Vain 
tätä kautta ihminen sen, että kaikkea 
ei voi saada, samoin kuin iloitsemaan 
silloin, kun ponnistelujen jälkeen on 
onnistunut ja saanut hyvän tavoitteen 
toteutetuksi.

Avioliitossa ihminen on keski-
näisen hiomisen koulussa. Viime 
kädessä lapset pitävät huolen siitä, 
että omaa aikaa juurikaan ole.

Silloin läheisten ystävien ja iso-
vanhempien konkreettinen tuki ja 
apu on tuiki tarpeen, jotta ylivä-
symiseltä ja loppuun palamiselta 

vältyttäisiin.
Kun menin naimisiin, vihkimisen 

yhteydessä jäi mieleeni yksi Raa-
matun lause: ”Älä anna vihasi jäädä 
auringon laskun yli.”

Perheessä aviopuolisoiden elämä 
silloin, kun perheessä on lapsia, on 
niin kiihkeää, että puhu-mattomat 
ja selvittämättömät asiat jäävät vai-
vaamaan ja kaivelemaan ja voivat 
vuosien päästä nousta uudelleen 
esteeksi hyvälle elämälle.

Miten hyvin tämä onkaan sanottu 
sananlaskussa: Kun asia pitkistyy, se 
mutkistuu.

LEEVI SAATSI

Kirjoitus on kolmas osa perhettä 
käsittelevässä sarjassa. Se on esitel-
mä avioliitosta papin ja kasvattajan 
näkökulmasta. Esitelmä on pidetty 
ortodoksisen veljestön syyspäivillä.

Avioliittoon vihittäessä on yhteinen malja

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

Tammikuu
5.-6.1.Kitee, kirkon ikonostaasin 
siunaaminen
8.1.Arkkipiispan juhlavastaanotto 
Kuopiossa
10.1Kirkollishallituksen ja piispain-
kokouksen istunnot
12.-15.1.Pohjoismainen ekumeeni-
nen seminaari Uudessa Valamossa
22.1.Ekumeenisen rukousviikon 
juhla Kuopiossa
23.1.Uskontojen johtajien foorum 
Helsingissä
28.-29.1.Jumalanpalvelukset ja 
kirkkoherran virkaanasettaminen 
Mikkelissä

Helmikuu
8.2. Pohjois-Savon valtuuskunnan 
kokous Helsingissä
26.2. AL, Kuopio, sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus
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- Puhumme kirkosta täällä nimen-
omaan yksikössä, vaikka kirkko-
kuntia ja yhteisöjä on monia. Meillä 
on samat juuret ja pohdimme sitä, 
miltä kirkon tilanne näyttää globa-
lisoituvassa maailmassa, Suomen 
luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka 
Paarma sanoi.

yhteisöjen johtajat saattoivat nähdä 
evakkokeskuksen ja myös kirkkom-
me, jossa on ikonitaide hyvin esillä. 
Kokous toi välähdyksen lisäksi 
seurakunnan ja kaupungin välisestä 
mutkattomasti toimivasta suhteesta, 
KP arkkipiispa Leo sanoi.

Itse virallisen kokouksen antia 
suurempana arkkipiispa piti kirkko-
johtajien yhteistä jumalanpalvelusta 
Iisalmen luterilaisen seurakunnan 
Vanhassakirkossa.

- Kirkko oli aivan täynnä väkeä. 
Se oli hieno hetki myös iisalmelais-
ten kannalta. Ekumenia tuli kirkossa 
hienolla tavalla esille, arkkipiispa 
sanoi.

- Loppujen lopuksi ekumenia 
edistyy parhaiten käytännön työssä. 
Seurakuntien ruohonjuuritasolla 
pannaan toimeksi esimerkiksi eku-
meenista rukousviikkoa.

Kirkko ei kilpaile
Ekumeenisen neuvoston kokouk-

sessa tuli esille se, että globaalissa 
maailmassa kilpailevat myös kirkot 
ja elämänkatsomukset. Katsottiin, 
että Suomeenkin rynnistää erilaisia 
ja vierailta tuntuvia aatteita sekä 
näkemyksiä.

Miten ortodoksinen kirkko vastaa 
kilpailuhaasteeseen, KP arkkipiispa 
Leo?

- Emme me kilpaile mitenkään. 
Elämme omaa elämäämme omina 
itsenämme. Ei meidän tarvitse vil-
kuilla sen enempää oikealle kuin 
vasemmallekaan. Katsomme toisaal-
ta kauas historiaan – alkukirkkoon 
saakka sekä eteenpäin avoimesti.

Yhteistä
etsimässä
Syyskuun 11. päivänä vuonna 2001 
tuntui siltä, että maailma repeää 
kahtia.

Tapahtuman jälkeen Suomen 
luterilaisen sekä ortodoksisen kir-
kon piispat ja maamme juutalaisen 
sekä islamilaisen yhteisöjen johta-
jat järjestivät yhteisen tilaisuuden 
senaatintorilla. Tapaamisia asettui 
suojelemaan itse valtakunnan presi-
dentti Tarja Halonen.

Nyt sama kokoonpano on pitänyt 

yhteisiä palavereja kymmenkunta.
- Meidän oma patriarkaattimme 

Konstantinopolissa tuntee islamin 
sekä hyvässä että pahassa. Patriarkka 
Bartolomoes on islamin edustajien 
kanssa yhteydessä koko ajan. Itsekin 
olen ollut europarlamentaarikkojen 
kanssa Istanbulissa pohtimassa 
laajentuvaa Eurooppaa, arkkipiispa 
Leo kertoo.

- Turkilla on ota tai jätä tilanne. 
Suurin hyppäys ei olekaan taloudelli-
nen, vaan uskonnollis-asenteellinen. 
Uskonto on olennainen ihmisoike-
uskysymys. Koska muslimit voivat 
rakentaa moskeijan Hollantiin tai 
minne tahansa Eurooppaan, tulee 
kristittyjen voida rakentaa kirkkonsa 
myös Turkkiin.

Katolisia ei
saa unohtaa
Ekumeenisen neuvoston kokoukses-
sa sivuttiin myös ehtoollis-yhteyttä.
 Helluntalaisliikkeen seurakunta-
neuvos Valter Luoto kertoi eräillä 
juhlilla käytetyn ehtoollisvieraan-
varaisuutta.

- Nyt tuntuu syntyneen sellainen 
virheellinen käsitys, että kun Suo-
messa on hyvät ekumeeniset suhteet, 
eiköhän ehtoollisyhteyskin kävisi ja 
eräällä tavalla villisti sitä taidetaan 
noudattaakin.

- Se ei mielestäni kuitenkaan ole 
oikea tie.

- Läntinen näkemys ehtoollisyh-
teydestä on se, että luodaan yhteys, 
niin sitten saadaan muutkin asiat su-
jumaan. Itäisen käsityksen mukaan 
ensin täytyy sopia muista asioista 
ja ehtoollisyhteys järjestetään vasta 
sitten.

- Se ei missään nimessä ole 
Suomessa ratkaistava asia, sillä on 
muistettava, että maailma ei ole 
luterilais-ortodoksinen. Tätäkään 
asiaa ei voida ajatella ilman suhdetta 
katoliseen kirkkoon.

PIA VALKONEN

- Ei tästä pidä provosoitua, KP ark-
kipiispa Leo rauhoittaa, kun häneltä 
kysyy, miten tulisi suhtautua pastori 
Pekka Jyrkisen artikkeliin.

Jyrkinen kirjoittaa seuraavasti: 
”Ortodoksisessa kirkossa on hyvät 
ja toimivat ulkoiset puitteet. Henki 
puuttuu. Sodan jälkeen oli päin-
vastoin.”

”Mikä vaikutus kirkkoon liitty-
neiden suurella määrällä on arvo-
maailmaan? Onko Suomen orto-
doksinen kirkko ”luterilaistunut”? 
Ainakin kirkon työntekijöissä oleva 
suuri ”käännynnäisten” määrä on 
muuttanut kirkon ajattelua ja toimin-
taa. ”Äidinmaito-ortodoksipappi” on 
erilainen kuin aikuisiällä ortodok-
sisuuden löytänyt ortodoksipappi. 
Yksi tärkeä arvokeskustelun aihe 
on kirkkoon liittyneiden ortodok-
sisuuden arvomaailmaan tuomat 
muutokset.”

Artikkeli on ilmestynyt Ortodok-
siviestissä ja sitä siteerattiin Helsin-
gin Sanomien sunnuntaisivuilla.

- Siinä mielessä Jyrkinen on 
oikeassa, että läntisen koulutuksen 
kautta tullut on erilainen ortodoksi 
kuin sellainen, joka on kasvanut 
koko elämänsä ortodoksisessa pii-
rissä, KP arkkipiispa Leo sanoo ja 
lisää:

- Suomen ortodoksinen kirkko 
on kuitenkin avoin ottamaan tulijat 
vastaan. On otettava positiivisena 
haasteena, että meille liittyy entistä 
enemmän sellaisia ihmisiä, jotka 
eivät ole ortodoksisuuteen lapsuu-
destaan saakka kasvaneet.

- Meille tulee nuoria ja vanhoja, 
eri heimoista ja suurta kansainvä-
lisyyttä edustavia ihmisiä. Onhan 
se tietysti heterogeeninen joukko, 
mutta jokainen sellainen on terve-
tullut, joka haluaa etsiä kirkossamme 
paikkansa ja opiskella aitoa ortodok-
sisuutta elämäänsä.

PIA VALKONEN

Ei pidä 
provosoitua,
vaikka 
provosoidaan

Suomen ekumeeninen neuvosto 
kokoontui Iisalmessa. Kokousta 
isännöivät Iisalmen ortodoksinen 
seurakunta yhdessä luterilaisen seu-
rakunnan kanssa.

- Kokous oli tärkeä siksi, että 
se pidettiin juuri meidän hiippaku-
nnassamme ja Iisalmessa. Näin eri 

Arkkipiispa Jukka Paarma ja arkkipiispa Leo astelivat keskustellen 
Pyhän Eliaan kirkosta Evakkokeskukseen.

Iso merkitys 
Iisalmelle

Karjan pyhittäjäisien ja valistajien 
juhlana 5.11.2005 arkkipiispa Leo 
vihki Maaningan Pihtisalmella ole-
van remontoidun entisen tsasounan 
kirkoksi.

Kirkkorakennus on läpikäynyt 
perusteellisen korjauksen. Korjauk-
sessa uusittiin  kirkkosalin ikonos-
taasi. Kirkon perällä olevan parven 
kulkuväylä on siirretty kirkkosalin 
puolelle.

Rakennukseen on saatu vessatila 
ja uusittu lattiapinnat koko kirkkosa-
lin ja alttarin sekä eteisen osalta.

Uusia ikoneja kirkkoon tulee 
runsaasti. Niistä aivan kaikki eivät 
olleet valmiina vielä vihkimisen yh-
teydessä mutta tulevat kevään aikana 
kirkon seinille. Ikonit on maalannut 
Ritva Westermark ja hänen ohjaa-
mansa ikonipiiri Helsingistä.

Pyhän pöydän kauniin peitteen ja 

alttarin pääikonin ympärillä olevan 
liinan on tehnyt ja kirkolle lahjoitta-
nut Leena Miettinen.

Remontin suunnittelun toteutti 
pastori Leo Tuutti. Urakoitsijana oli 
Kuopion rakennekivi Jorma Räbinä 
ja valvojana oli Maaningan kunnan 
insinööri Jaakko Väisänen. 

Kirkko oli vihkiäisissä täynnä 
väkeä. Kuoro lauloin uuden kant-
torin Eija Honkaselän johtamana. 
Papistoa oli arkkipiispa Leon lisäksi 
isä Elias Huurinainen, isä Mikko 
Kärki, Andreas Hjertberg, isä Leo 
Tuutti, isä Timo Honkaselkä sekä 
ylidiakoni Paavo Kokotti ja diakoni 
Heikki Suomela.

Vihkimisjuhla pidettiin aterian 
Maaningan kunnantalolla. 

Tässä yhteydessä haluan kiittää 
kaikkia teitä, jotka olette osallis-
tuneet rakennustyöhön monin eri 

tavoin niin taloudellisesti kun työtä 
tehden. Jumala siunatkoon teidän 
lahjanne ja antakoon teille runsaasti 
armoaan omien töittenne jatkami-
seen ja elämässä menestymiseen.

ISÄ MIKKO KÄRKI

Tsasounasta kirkko Maaningalla

Maaningan uusittu kirkko on pyhitetty Karjalan valistajille. Kirkon 
vihkimisen toimitti arkkipiispa Leo. (kuva: ortodoksinen tiedotus)
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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.

Tehkää hyvää heille!

Uuden Testamentin sanoma 
 on  ka ike l l een  ”hyvän
 tekeväisyyden” sanoma.  Hy-

väntekeväisyyden ensimmäinen sija 
ihmisten välisessä kanssakäymisessä 
pursuaa Vapahtajamme opetuksesta. 
Se tunkee kaikkialle apostolien lähe-
tyskirjeissä.

Pyhien isien opetuksissa ja kirk-
komme pyhien elämäkerroissa 
hyväntekeväisyys loistaa kirkkaana 
elämää ohjaavana valona. Paaston 
yksi keskeinen opetus on hyvänte-
keväisyys.

Jossittelulle ei näytä jäävän tilaa 
silloin, kun puhumme hyvän-te-
keväisyydestä.Hyväntekeväisyys 
tekee ihmisestä kristityn – uskovan 
– ortodoksin. Hyväntekeväisyys 
säkenöi kirkkaana loisteena siellä, 
missä Jumalan tahto toteutuu ihmis-
ten keskellä.

Hyväntekeväisyys antaa anteeksi 
muita puutteita, joita heikkoutemme 
tähden ihmisissä esiintyy. Hyvänte-

keväisyys pukee ihmisen kristillisiin 
trendivaatteisiin. Hänet huomataan, 
hän saa osakseen suunnatonta ihai-
lua.

Vaikeaa – ei toki – toki vaan. 
Onko vaikeaa olla kristillisesti tren-
dikäs. Kysymys askarruttaa monien 
mieltä.

Pyhät isät sanovat: siellä, missä 
on läsnä suurin hyvä, siellä on läsnä 
myös suurin paha.

Hyväntekeväisyys tuo muassaan 
suurimman hyvän, mutta valitettavan 
usein myös suurimman pahan.

Trendikkyys aiheuttaa ristiriidan. 
Toisen hyvä on toiselle paha. Paha 
ei salli hyvää, sillä paha elää hyvän 
moitteesta., saa energiansa hyväs-
tä. Hyvä nousee kuitenkin pahan 
ylle. Jumala on hyvyys. Paha pitää 
tiedostaa – siitä alkaa hyväntekeväi-
syys. Olkaa valppaat, tunnistakaa 
olotilanne.

Joulu – hyväntekeväisyys.
Vapahtajamme syntymäjuhla 

virittää ihmismieliin todellisen hy-
väntekeväisyyden buumin. Oikein, 
näin sen pitää tapahtua.

On hyvä saada heittäytyä hy-vän-
tekeväisyyden armaille aalloille. Sy-
dän nauttii, ei tarvitse kainostella.

Pahakin saa tehdä hyvää – joulun 
nimissä. Ei tarvitse itselle selitellä 
sitä, miksi on muuttanut asennettaan 
hyväntekeväisyyden suuntaan. Joulu 
selittää kaiken. Mitä enemmän tekee 
hyvää, harjoittaa hyväntekeväisyyt-
tä, sitä enemmän sitä tekee mieli 
tehdä. 

Ihminen on sydämensä kaltainen 
tekijä. Hyvään taipumus kasvattaa 
hyväntekeväisyyteen.  Paha kirpoaa 
sydämestä, suistuu syövereihinsä. 
Hyvä nousee kunnian kukkuloille. 
Joulu - ihmisten hyväntekeväisyy-
den seimi.

ISÄ ELIAS

JUMALANPALVELUKSET   
Iisalmi, Pr. Elian kirkko
La 17.12. klo 18 vigilia
La 24.12. klo 15 ehtoopal-
velus
klo 16 litania ort. hautausmaa
Su 25.12. klo 8 liturgia
klo 15 ehtoopalvelus, palv. 
jälkeen jouluateria alasalissa
La 31.12. klo 18 vigilia
klo 23 Uuden vuoden kiitosru-
kouspalvelus
La 7.1. klo 18 vigilia
La 14.1. klo 18 vigilia
La 21.1. klo 18 vigilia
Ke 1.2. klo 18 vigilia
To 2.2. klo 9 liturgia
La 4.2. klo 18 vigilia
Su 5.2. klo 9 liturgia
La 11.2. klo 18 vigilia
La 18.2 klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 27.2. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni
Pe 3.3. klo 18 Ennenpy-hitet-
tyjen lahjain liturgia
La 4.3. klo 18 vigilia
Su 5.3. klo 9 liturgia, Ortodok-
sisuuden sunnuntai

Lapinlahti
Kaikkien Pyhien kirkko
La 17.12. klo 9 liturgia
Ma 26.12. klo 9 II joulupäivän 
liturgia
To 5.1. klo 18 vigilia
Pe 6.1. klo 9 liturgia
La 28.1. klo 18 vigilia
Su 29.1. klo 9 liturgia
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 9 liturgia, Sovin-
tosunnuntai
To 2.3. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni

Alapitkä,
Pyhän Kolminaisuuden
tsasouna
Su 18.12. klo 9 liturgia
Su 22.1. klo 9 liturgia
Ke 1.3. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni

Sonkajärvi,
Jumalanäidin kuolonuneen 
nukkumisen tsasouna
Su 1.1.  klo 9 liturgia
Su 12.2. klo 9 liturgia
Ti 28.2. klo 18 Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paa-
valin tsasouna
Ma 19.12. klo 17 ehtoopalve-
lus Sukevan vankilalla
Su 8.1. klo 9 liturgia
Su 19.2. klo 9 liturgia

Salahmi,
Pyhän Nikolaoksen tsasouna
Su 15.1. klo 9 liturgia

Iisalmen tiistaiseura
Ti 24.1.  klo 13 kirkon 
alasalissa
Ti 8.2. klo 13 kirkon 
alasalissa

Lapinlahden tiistaiseura
Ti 3.1. klo 18 kirkon alasali
Ti 17.1. klo 18 kirkon alasali
Ti 7.2. klo 18 kirkon alasali
Ti 21.2. klo 18  vuosikokous 
kirkon alasali
Virpomavitsatalkoot 
tiistaiseurapäivinä klo 17 
alkaen 17.1.

Kauppilanmäen tiistaiseura
Ti 20.12. klo 18 Pertti 
Vidgrenillä

Kauneimmat joululaulut 
Iisalmessa

pr. Eliaan kirkossa
su 18.12. klo 18

Laulamme lapsuuden ajan 
joululauluja

järj. Korpiselkäseuta,
Suistamoseura ja

Karjalaseura
Tervetuloa!

BUNUKKA-KERHO
Kiinnostaisiko sinua tulla 
bunukka-kerhoon profeetta 
Eliaan kirkon alakertaa vaik-
kapa lauantaisin 13-15. Kerho 
on suunnattu 5-10 -vuotiaille. 
Soita Iisalmen seurakunnan 
kansliaan 017-816 441 ja kerro 
jos kiinnostaa. Bunukka-kerho 
aloittaisi toimintansa tammi-
kuussa 2006.
Terveisin Anna-Mari

Kuvassa seurakuntaneuvos Valtter Luoto (hell.), arkkipiispa Leo (ort.), arkkipiispa Jukka Paarma, 
puheenjohtaja (lut.), metropoliitta Panteleimon (ort.), pääsihteeri Jan Edström ja rovasti isä Elias 
Huurinainen (ort.).

Evakkokeskus on antanut yläsavo-
laisille mahdollisuuden tutustua 
ortodoksisen kirkon kulttuuriin ja 
elämään.

- Talo on tehnyt kirkkoamme tykö 
ympäristön väelle. Kynnys tänne 
on matala, metropoliitta Pantelei-
mon sanoi Suomen ekumeenisen 
neuvoston kokouksen yhteydessä 
pitämällään luennolla.

Hänen luentonsa aihe oli ortodok-
sievakkoa Ylä-Savossa.

- On hieno asia, että Evakko-kes-
kuksella on hyvä maine, vaikkapa 
perhejuhlien pitopaikkana. Silloin 
tänne tulevat mummot ja ukit, lapset 
ja lastenlapset.

Aina eivät kuitenkaan Ylä-Savos-
sakaan asiat ole olleet hyvin. Sodan 
jälkeen ortodoksisen perinteen 
siirtäminen seuraaville sukupolville 
uhkasi katketa.

Ortodoksitalon tuvan nurkkaan 
oli kiinnitetty ikoni. Se määräsi 
talon ympäristöstään erilaiseksi ja 
kun murre, ruokaperinne ja suhtau-
tuminen asioihin yleensä oli erilaista, 
syntyi ongelma: Miten suhtautua 
uusiin ja erikoisiin naapureihin.

Suomen Ekumeeninen 
neuvosto Iisalmessa
Suomen Ekumeeninen neuvosto 
kokoontui kaksipäiväiseen syysis-
tuntoonsa lokakuussa Iisal-meen.

Lehdistötilaisuus pidettiin Evak-
kokeskuksen ikonigalleriassa. 

Kokoukseen osallistui noin 50 
edustajaa kahdestatoista Suomen 
kristillisestä kirkosta tai kristillisestä 
yhteisöstä. Neuvostoon kuuluu lisäk-
si tarkkailijajäsenia 20 kristillisestä 
kirkosta tai yhteisöstä.

- Yleensähän yläsavolaiset eivät 
olleet koskaan missään kauempana 
käyneet eivätkä nähneet muuta elä-
mää. Sama päti tuohon aikaan myös 
muualla Suomessa.

- Kun ortodokseilta kysyttiin hei-
dän tavoistaan, he eivät osanneet se-
littää ja olivat itsekin vaivautuneita. 
Vastaus kuului: Näin on aina ollut.

Kotona Karjalassa omaksuttu 
uskonperinne ja tapakulttuuri eli 
siirtolaiskodeissa vanhan polven 
mukana. Heidän mukanaan se meni 
myös hautaan.

- Saattoi olla niin, että luterilainen 
miniä ei antanut kastaa lapsiaan orto-
dokseiksi. Hän ei uskontoa tuntenut. 
Se oli hänen mielestään lähinnä joko 
pelottavaa tai huvittavaa. Lisäksi or-
todoksiset isät olivat kastekysymyk-
sessä usein välinpitämättömiä.

Isien välinpitämättömyys kump-
usi siitä, että ortodoksisuutensa 
takia he olivat joutuneet koulussa 
ehkä kiusatuiksi. Paikallisoppilaat 
saattoivat pieksää ja hakata erilaisia 
kavereitaan.

Sodanjälkeinen nuori polvi kas-
voi ilman oman kirkon suomaa 

vahvistusta. Uudet kirkot tulivat 
myöhään. - Näin elettiin 1980-luvul-
le, Panteleimon sanoi ja jatkoi:

- Iisalmen ortodoksisen seurakun-
nan väkimäärä laski 1980-luvulle 
tultaessa puoleen sodanjälkeisistä 
vuosista. Seurakunnan toiminta oli 
hiljaisenpuoleista. Käänne toiseen 
suuntaan tapahtui nykyisen kirk-
koherran isä Eliaksen saapuessa 
seurakuntaan.

Alkoi Ylä-Savon ortodokseja 
yhdistävän ja vahvistavan, kirkon 
perinnettä esittelevän Evakkokes-
kuksen rakentaminen.

- Tänä päivänä ortodoksien tietoi-
suus omasta uskostaan on täällä Ylä-
Savossa ja varmaan koko Suomessa 
vahvinta, mitä se on koskaan ollut. 
Ortodoksit osaavat nyt vastata heille 
esitettyihin kysymyksiin. Nyt ei enää 
tarvitse hävetä erilaisuutta eikä lap-
silla ole pelkoa tulla hakatuiksi oman 
uskontotuntinsa päätteeksi.

LUENTOARTIKKELIN LYHENSI PIA VALKONEN

Ortodoksisuuden uusi nousu 80-luvulla

Metropoliitta Panteleimon 
ekumeenisen neuvoston 
kokouksen kuorossa.

Sanotaan: Etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa.
Se on: Ensin tulee kirkko 
ja sen liturginen elämä, 
vasta sitten kaikki muu.

PRISCILLA



5

Jyväskylän seurakunta

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

Vaikka joulu on jo ovella, niin 
 seurakunnan toiminnallisel
 la puolella mietitään ahke-

rasti jo tulevaa uutta vuotta. Ainakin 
seurakuntakeskuksessa on toimintaa 
hyvin vilkkaasti ja kaikki tilat ovat 
käytössä iltaisin tungokseen asti.

Liekö tähän syynä jäsenmäärän 
kasvu, seurakuntalaisten aktivoitu-
minen vai uusien toimintamuotojen 
käyttöön ottaminen? Vai kaikki 
tekijät yhteensä?

Uutta ajattelua seurakunnan elä-
mässä on katseen suuntaaminen 
vuosiksi eteenpäin. Tähän vaikuttaa 
varmasti myös visio toimivasta 
vuorovaikuttavasta, eukaristisesta 
yhteisöstä, jossa seurakuntalaiset 
ovat voimakkaassa keskinäisessä 
yhteydessä ja yhteen hiileen puhalta-
misessa koko seurakunnan edestä.

Avarakatseisuutta on osoittanut 
keskustelu Lievestuoreella rukous-
huoneen myymisestä ja resurssien 
suuntaamisesta uusiin kohteisiin.

Ilman tunnekuohuja käydyssä 

Pyhäkankaan kunnostusta 
ja uutta ajattelua

keskustelussa Lievestuoreella 6.11. 
oli hyvin rakentava henki. Rukous-
huone halutaan säilyttää ja talkoo-
henkeä kohottaa ja tietysti jumalan-
palveluksiin osallistuvien määrää, 
joka on ollut hälyttävän pieni.

Te, jotka ette ole osallistuneet 
Lievestuoreen palveluksiin, käy-
kääpä katsomassa rukoushuo-netta, 
niin tulee lisää tietämystä seurakun-
nan asioista ja tiloihin tutustuminen 
kannattaa aina.

Pyhäkankaan kunnostusta jatke-
taan tulevina vuosina.

Ulkorakennus on kunnossa ja 
nyt remontoidaan päärakennusta. 
Erityisesti keittiötila on saatettava 
kuntoon, jos aiotaan pitää massiivi-
sia leirejä yhteistyössä kuutosseura-
kuntien kanssa.

Tällä hetkellä tilat suuriin ja 
monimuotoisiin leireihin ovat ala-ar-
voiset! Tähän tarvitaan seurakunnan, 
seurakuntalaisten ja kuutosseurakun-
tien tukea sekä avustusta kirkollis-
hallitukselta. 

Jyväskylän tiistaiseura on ot-
tanut keräystensä kohteeksi juuri 
Pyhäkankaan kehittämisen: Uutta 
ajattelua ja toimintaa sinne, missä 
sitä juuri tarvitaan!

Valtuusto on antanut neuvostolle 
valtuudet suorittaa Pyhäkankaan 
kunnostusta investointimäärärahalla 
ja kirkollishallitukselta mahdollisesti 
tulevalla avustuksella.

Leirikeskuksen kiinteistön yllä-
pitokustannukset tullaan ottamaan 
huomioon kuutosseurakuntien ja 
muiden käyttäjien osanottomak-
suissa.

Tällaisten ajatusten ja uuden 
suunnittelun siivittämänä vietämme 
joulua vuonna 2005. Haluan kiittää 
kaikkia yhteistyöstä seurakunnan 
hyväksi ja toivottaa rauhallista Kris-
tuksen syntymäjuhlaa ja armorikasta 
uutta vuotta 2006.

ISÄ ARTO LESKINEN

KIRKKOHERRA

JUMALANPALVELUKSET:
Ylösnousemuksen kirkko
Rajakatu 39, Jyväskylä 
Säännölliset palvelukset: 
Lauantaisin vigilia klo 18, 
sunnuntaisin liturgia klo 10 ja 
keskiviikkoisin ehtoopalvelus 
klo 17.30 (ei joulun jälkeisellä 
viikolla). Palvelukset muina 
aikoina ja juhlina: La 24.12. 
klo 16 suuri ehtoonjälkeinen 
palvelus (Kristuksen syntymä). 
Su 25.12. klo 7 aamupalvelus 
ja juhlaliturgia. La 31.12. klo 
18 juhlavigilia ja uudenvuoden 
glögitarjoilu vanhassa salissa. 
Su 1.1. klo 10 juhlaliturgia. 
To 5.1. klo 9 liturgia ja suuri 
vedenpyhitys, klo 18 juhlavi-
gilia (Teofania). Pe 6.1. klo 10 
juhlaliturgia, ristisaatto Tuomi-
ojärvelle ja suuri vedenpyhitys. 
La 7.1. klo 9 liturgia (slaavin, 
venäjän ja suomen kielellä). 
To 19.1. klo 9 liturgia (slaavin, 
venäjän ja suomen kielellä). Ti 
24.1. klo 18 ehtoopalvelus ja 
ekumeenisen rukousviikon ti-
laisuus juhlasalissa. Ke 1.2. klo 
18 juhlavigilia (Herran temp-
peliintuominen). To 2.2. klo 9 
juhlaliturgia (Herran temppe-
liintuominen). La 18.2. klo 9 
liturgia (vainajien muistelu).Su 
26.2. klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus. 
Karstulan tsasouna
 La 24.12. klo 10 liturgia (Kris-
tuksen syntymän aatto). Su 8.1. 
klo 10 liturgia. Su 12.2. klo 10 
liturgia. 
Saarijärven tsasouna
La 24.12. klo 13 suuri ehtoopal-
velus (Kristuksen syntymä). 
Su 22.1. klo 10 liturgia, klo 13 
rukoushetki ja ekumeeninen ris-
tisaatto vapaakirkolle ja ev.lut. 
kirkolle. Kahvit srk-keskukses-
sa. La 11.2. klo 9 liturgia. Ke 
1.3. klo 18 katumuskanoni.
Suolahden tsasouna
La 24.12. klo 14 suuri ehtoopal-
velus (Kristuksen syntymä). 
La 21.1. klo 9 liturgia. Su 5.2. 
klo 10 liturgia. Ti 28.2. klo 18 
katumuskanoni.
Viitasaaren tsasouna
La 24.12. klo 9.30 liturgia 
(Kristuksen syntymän aatto). 
Su 29.1. klo 10 liturgia. Su 19.2. 
klo 10 liturgia. To 2.3. klo 18 
katumuskanoni.
Äänekosken tsasouna
La 24.12. klo 12 suuri ehtoopal-
velus (Kristuksen syntymä). La 
28.1. klo 9 liturgia. Su 26.2. 
klo 10 liturgia. Ma 27.2. klo 18 
katumuskanoni.
Lievestuoreen rukoushuone
Ma 26.12. klo 10 juhlaliturgia 
(II joulupäivä). La 7.1. klo 9 
liturgia. La 25.2. klo 9 liturgia. 

Jyväskylän Tiistaiseura
Kokoontumiset seurakunnan 
juhlasalissa 1-2 kertaa/kk. Ensi 
vuoden ensimmäinen kokoon-
tuminen on ti 17.1. klo 18ja ai-
heena on kuolema ortodoksisen 
perinteen valossa. Kaikki ovat 
lämpimästi tervetulleita! Lisä-
tietoja: puheenjohtaja Hannu 
Hakala p. 050-363 705 ja sihteeri 
Hannele Niemi p. 050-4120 575.  
Kiitämme toimintavuo-desta ja 
toivotamme kaikille rauhallista 
Kristuksen syntymäjuhlaa.

Jyväskylän
seudun 
suojärveläiset
Vuoden 2006 ensimmäinen ko-
koontuminen on to 26.1. klo 18 
jolloin isä Matti Wallgrén pitää 
hengellisen illan vanhassa seu-
rakuntasalissa. To 23.3. klo 18 
vuosikokous vanhassa salissa. 

Anastasis-kuoro
(kirkkokuoro) Harjoitukset al-
kavat to 12.1. klo 18.00 juhlasa-
lissa. Tervetuloa vanhat ja uudet 
laulajat! Keväällä ohjelmassa on 
mm. yhdentoista seurakunnan 
kuoron kvartettitapahtuma. Or-
todoksisesta kirkkolaulusta kiin-
nostuneet voivat ottaa yhteyttä 
kanttori Marja-Leena Kugleriin 
p. 050-5417 352.

Lapsikuoro Asteeris
aloittaa harjoitukset ke 11.1. klo 
16.30 seurakunnan juhlasalissa. 
Kuoro on tarkoitettu etupäässä 
8-14 –vuotiaille innokkaille 
laulajille. Kuorossa lauletaan 
kirkkolauluja ja hengellisiä 
lauluja ja sitä harjoittaa kanttori 
Marja-Leena. Tervetuloa uudet 
ja vanhat kuorolaiset!

Ekumeenisen
rukousviikon ilta
Jyväskylässä 
ti  24.1. klo 18 Ylösnousemuksen 
kirkossa. Ohjelmassa on ehtoo-
palvelus ja teeilta ja isä Arton 
esitelmä juhlasalissa aiheesta 
Pyhiinvaellus ja risti-saattope-
rinne.

Ystäväpalvelu alkaa
Seurakunnassamme aloittaa 
toimintansa ystäväpalvelu. Jos 
haluat jakaa aikaasi  seuraa kai-
paavan ihmisen kanssa olet ter-
vetullut mukaan. Ensimmäinen 
tapaaminen tämän ystäväpal-
velun puitteissa on sunnuntaina 
22. tammikuuta kirkko-kahvien 
jälkeen noin kello 12.00 kirkon 
vanhassa salissa. 

ISÄ MATTI

Ortodoksisten Pappien Liitto valitsi 
kunniajäsenikseen rovasti Toivo 
Palviaisen ja rovasti Feodor Iltolan. 
Isä Feudor Iltolalle luovutettiin liiton 
viiri 17.11.2005 Jyväskylässä. Monia 
armorikkaita vuosia!

KUVA:  VESA TAKALA

Feodor 
Iltolalle
pappein liiton 
viiri

Karjalaisten 
kesäjuhlien 

jumalanpalveluksen 
yhteydessä 
Jyväskylän 
Kristuksen 

Ylösnousemisen 
kirkossa 15.6.2003 

KP AP Leo on 
vihkinyt pastori 
Unto Päivisen 

rovastiksi

Jyväskylän seudun 
suojärveläisten illassa
to 23.02. klo 18 on esitelmä 
vanhassa salissa: 
”Karjalan kartat – matka 
sinne, mitä ei enää ole.”
 Matkustetaan ajassa 
taaksepäin digitalisoitujen 
karttojen, videotykin ja 
kokeneiden Suojärvi-
asiantuntijoiden avulla. 
Karttoja esittelee 
maanmittaustoimiston 
myyntipäällikkö Mika 
Holm. Tervetuloa kaikki 
aiheesta kiinnostuneet!K
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JYVÄSKYLÄN
NUORISO-
TOIMISTO 
KIITTÄÄ

ahkeria kerholaisia, 
aktiivisia vanhempia 
ja nuorisotyötoimi-
kuntalaisia tämän 

vuoden mukana olosta 
ja osallistumisesta! 
Ensi vuonna kerhot 

alkavat viikolla kaksi.
Rauhallista Kristuksen 

syntymäjuhlaa!



6

- Valamolaiset veisuja lauletaan kir-
kossa paljon, mutta äänilevylle niitä 
on tallennettu vain vähän.

Näin kertoo Kuopion Pyhän Ni-
kolaoksen katedraalikuoron johtaja 
Anita Lintu.

Asiaan on luvassa parannusta, 
sillä katedraalikuoron valamolais-
levy ilmestyy kauppoihin vuoden 
alussa.

- Kun kuorot tekevät levyjä, ne 
valitsevat yleensä prameita ja juh-
lallisia kappaleita. Valamolaisveisut 
ovat puolestaan melodialtaan aika 
yksinkertaisia. Niitä kuulee usein 
kirkossa tavallisissa palveluksissa. 
Näissä tulee rukous ja teksti hyvin 
esille, Anita Lintu sanoo.

Kuopiolaiset levyttivät valamo-
laisveisuja, jotta samankokoiset kuo-

rot tai pienemmät voisivat käyttää 
levyä myös opetusmateriaalina.

- Yhtenäistä pakettia niistä ei 
ole tätä ennen laadittukaan, Lintu 
kertoo.

Mukana on myös pari Anita Lin-
nun itsensä sovittamaa kappaletta.

Hänelle levytyskokemus oli joh-
tajan ominaisuudessa uusi. Toki hän 
on levytysstudiossa laulanut ennen-
kin, mutta kuorolaisena.

Katedraalikuorolle levytys on 
kolmas. Kaksi edellistä levyä Vi-
gilian ja Liturgian kuoro teki en-
tisen kanttorinsa Pasi Torhamon 
johdolla.

Kuoron piti tehdä valamolaislevy 
jo vuosi sitten, mutta silloin kuoroa 
työllistivät tehokkaasti kirkon juhlat. 
Oli kirkon uudelleen vihkimystä ja 

Ystävät!
Rakkaat kiitokset!

KP isä esipaimen Leolle, i 
Mikolle, i Timolle ja Tarjalle, 
i Leolle ja Leenalle ja Outille, 

papa Paulille,
 i Sulolle, i Heikille ja Inkerille,
i Tapiolle ja Riitalle ja tytöille, 
isälle ja äidille, Vienolle ja Vil-
jolle, kanttori Antille ja Tiinalle 
ja Veljeskuorolle ja Venloille, 

Ainille ja sukulaisille, Anulle ja 
Mikolle ja lapsille, veli Maka-

riokselle, Kimmolle, Qvintuksil-
le, Lahjalle, Arille, Anskulle, Jaa-
nalle, Anssille, Eerolle, Johanille, 

Paavolle, Harrille ja Riitalle, 
Jukalle, Anitalle ja Terhikille ja 
katedraalikuorolle, i Jukalle ja 
Mallalle, i Matille, i Teolle ja 
perheelle, Harrille ja Marialle, 
Siljalle ja Ristolle ja Krögerin 
perheelle, Fainalle, Helenalle, 
Marialle, Nonnalle, Astalle, 

Jaakolle ja Raijalle, Marjalle ja 
Jaakolle, Sinikalle ja tytöille, 
Jennille ja lapsille, Hilkalle, 

Majalle ja Rollille, Matseille, 
Metsoille, Pösseille, Lampisille, 

Huttusille, Tapiolan kirkon väelle 
ja IHAN KAIKILLE TEILLE, 
jotka olitte läsnä paikan päällä

tai ajatuksin.
Te teitte papiksi vihkimiseni 

päivästä todellisen juhlan! Kiitos 
että olette olleet tukena ja turva-
na. Suokoon Jumala teille Monia 

Armorikkaita Vuosia!

I TIMO, TUIJA, ANNA, NOOA JA
ALEKSIA HIRVONEN

Seurakunnassa pidettiin tarkastus 
30.10.-6.11.2005. Tarkastuksen 
suoritti arkkipiispa Leo. Tarkas-
tusseurueessa olivat piirinvalvoja 
rovasti Elias Huurinainen, kirkko-
kunnan taloudenhoitaja Paavo Ko-
kotti ja arkkipiispan sihteeri Kimmo 
Kallinen.

Tarkastuksen yhteydessä ark-
kipiispa tapasi työntekijät, seura-
kunnan hallinnon ja toimikuntien 
jäsenet, tutustui muutamaan kirk-
koon ja tsasounaan, joissa hän tapasi 
myös paikalle saapuneita seurakun-
talaisia.

Nilsiän kuntaan seurue kävi tutus-
tumassa kuntavierailun merkeissä. 
tahkovuoren alueella ihmette-limme 
kuinka valtavasti sitä onkaan raken-
nettu viime aikoina. Sesonkiaikaan 

Tahkovuoren matkailukeskuksen 
vedenkäyttö on kuulemma suurempi 
kun Nilsiän kaupungin.

Kävimme katsomassa myös Tah-
ko Span yhteyteen tulevan ekumee-
nisen kappelin. Sen vihkiminen 
tapahtui marraskuun lopulla. 

Tarkastuksen yhteydessä vihittiin 
myös Maaningan Karjalan-valistaji-
en kirkko. Rakennus peruskorjattiin 
ja samalla se muutettiin tsasounasta 
kirkoksi. 

Seurakunnan tarkastus päättyi 
seurakunnan kokoukseen 6.11. 
Kuopion Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraalissa.

ISÄ MIKKO KÄRKI

Arkkipiispa Leo luovutti  Nilsiän kaupunginjohtajalle Jorma Autiolle 
viirin.

Seurakunnassa kaikki hyvin

piispa Arsenin juhlaa.
Nytkin ensimmäiseen levytysvii-

konloppuun osui seurakunnan piis-
pantarkastus. Kuoro meni studioon 
perjantaina päivätyön jälkeen, oli 
siellä iltamyöhälle, palasi takaisin 
lauantaiaamuna ja oli yöhön asti. 
Sunnuntai alkoi piispantarkastuksel-
la ja jatkui studiossa.

- Meillä oli varattu tähän kaksi 
viikonloppua. Pusersimme sen kui-
tenkin kokoon kolmessa päivässä. Ei 
se sitten seuraavana viikonloppuna 
olisikaan ollut enää niin intensiivistä, 
Anita Lintu sanoo.

 PIA VALKONEN

Kuopiolaiset valamolaisveisujen kimpussa
Pyhän Nikolaoksen katedraalikuoron kuoromiehiä levytyspuuhissa. Näitä bassoja naurattaa.

Kuopiolaiset saivat papin, joka toi-
mii siellä, missä pappia tarvitaan. 
Isä Timo Hirvonen vihittiin papiksi 
Pyhän Nikolaoksen katedraalissa 
viime kuun lopussa.

Hirvoset ovat Savon paluumuutta-
jia. He tulivat Kuopioon Espoosta.

- Olimme jo pitkään pohtineet 
muuttoa takaisin kotiseudulle, isä  
Timo sanoo ja naurahtaa, että hä-
nellä on vähän sellainen olo kuin 
tuhlaajapojalla; kuopiolaiset ovat 
ottaneet hänet ottaneet vastaan yhtä 
lämpimästi kuin Raamatun isä.

Osasyynä paluumuuttoon oli se, 
että perhe halusi rauhallisemmille 
seuduille.

Hirvosten vanhimmat lapset Anna 
(10 v.) ja Nooa (8 v.) kävivät suo-
malais-ranskalaista koulua Munk-
kivuoressa ja sinne heidät piti viedä 
joka aamu Suomen ruuhkaisinta ja 
vilkkainta liikenneväylää pitkin.

Lopullisen muuttopäätöksen si-
netöi se, että isä Timo joutui sairaus-
eläkkeelle lentokapteenin työstään.

Ei hän kuitenkaan ole lainkaan 
suruissaan jouduttuaan jättämään 
koulutusammattinsa.

- Lentokapteenina olo oli minulle 
vain työtä. Ortodoksinen teologia ja 
papin tehtävä sen sijaan ovat minulle 
kutsumus, hän sanoo.

Isä Timon tie kohti ortodoksisuut-
ta lähti 80-luvun puolivälissä, jolloin 
hän saapasteli Kuopiossa sisään 
ortodoksiseen kirkkoon.

- Se oli sellaista rippikouluikäisen 
etsintää. Siinä elämänvaiheessa kah-
lasin läpi lähes kaikki mahdolliset 
saatavilla olevat uskonsuuntaukset 
mormoneista alkaen, isä Timo ker-
too.

Ortodoksinen kirkko ei päästänyt 
häntä otteestaan. Vuonna 1990 hän 
siirtyi ortodoksisen kirkon jäsenek-
si ja vuonna 1995 hänet vihittiin 
diakoniksi.

Samoihin aikoihin isä Timo 
alkoi opiskella ortodoksista teolo-
giaa. Teologian luvut olivat hyvällä 
mallilla niinä neljänä vuotena, jol-
loin ilmailuopistosta valmistunut 
nuorukainen joutui odottelemaan 
työpaikkaa.

90-luvun alussa käyty Persian-
lahden sota romahdutti ilmailualan 
vähäksi aikaa. Ilmailuopistosta val-
mistui lentäjiä, mutta valmistuneet 
joutuivat ottamaan vuoronumeron 
ja odottelemaan vapautuvia va-
kansseja.

Isä Timo käytti odotteluajan 
hyödyllisesti. Opinnot kuitenkin 
jäivät kesken, kun vakanssi aukesi 
ja piti ryhtyä harjoittamaan koulu-
tusammattia.

Nyt isä Timo on proseminaarivai-
heessa. Tarkoituksena on pyöräyttää 
gradukin pikapuoliin.

Myös isä Timon matuska Tuija 
opiskelee. Hän on ollut neljä viime 
vuotta kotiäitinä – hoitamassa Alek-
siaa (3 v.). Tuija-äiti vaihtoi matkai-
lualan viestintään, taidehistoriaan ja 
sosiaalipsykologiaan.

PIA VALKONEN
Isä Timo Hirvonen vihittiin papiksi marraskuun lopun sunnuntaina.

Lentokapteeni rantautui
papiksi Kuopioon
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Juhlavalmisteluja
Kärsivälliset puut huojuvat 

 tuulessa. Joskus kuuluu 
 koivujen latvoista tilhien 

helinää.
Useimmiten harakat pitävät 

katolla kestejään ja varikset kii-
rehtivät liikematkoillaan kylän 
ylitse.

Tasavuodet tulossa, olisi juhli-
en aika. Hieman tuskailin: siitä on 
niin paljon vaivaa, ja mitenkä sitä 
edes jaksaisi. Laiskuus jäi lopuksi 
tappiolle.

Miksi huolehtia liikaa, panostaa 
epäolennaiseen?

Tervetulomaljana kuohuviinin 
sijasta itsetehtyä mustaherukka-
mehua, kahvin sijasta teetä, tarjol-

la  kotona leivottua  tatta-ririeskaa ja 
omenapiirasia.

Pääasia on ystävien kokoontumi-
nen kotiin olohuoneen ison pöydän 
ympärille, tapaaminen, kuulumisten 
vaihto ja lämmin yhdessäolo. 

Mitä siitä, että  voi olla ahdasta 
ja kattaus eri paria, se on pelkkää 
pintaa. 

Paljon enemmän merkitsevät 
tervetulohalaus ja keskustelu sil-
mäkkäin. Tärkeintä on se, että ih-
minen kohtaa suoraan ihmisen, ei 
muodikkaiden ulkokuorien paraati. 
Pohjimmiltaan me kaikki tahdomme 
tulla hyväksytyiksi juuri sellaisina 
kuin olemme, karheina ja kesken-
tekoisinakin.

Iän mukana arvostaa yhä enem-
män ystävyyttä ja elintärkeää 
fyysistä kosketusta. Ei ihminen 
ole maailmassa itseriittoinen saari, 
vaan osa suurempaa kokonaisuut-
ta: perhettä, sukua, ystäväpiiriä, 
seurakuntaa. Sarjaa voi jatkaa 
edelleen kielellä ja kansallisuu-
della.

Marraskuun juhlaa valaisevat  
epäröivä päivänvalo, kirkas sähkö 
ja nurkassa lampukan lempeä liek-
ki. Kohta on tulossa tähden todelli-
nen kirkkaus joulun myötä.

LEENA ORRO

KUUTOSTEN
SÄHLYTURNAUS
SIILINJÄRVELLÄ

LA 18.3.2006

SARJAT:

ALLE 10 VUOTIAAT

10-14-VUOTIAAT

YLI 15-VUOTIAAT

SEKÄ KÖLLYKKÄSARJA
TYÖNTEKIJÖILLE JA

TOIMIKUNTIEN JÄSENILLE

ILMOITTAUTUMINEN 
OMAAN SEURAKUNTAAN

1.3.2006 mennessä

LISÄTIETOJA:
ANTTI RÄSÄNEN

JA ANNIINA
 JAUHIAINEN

kuopio.kerhot@ort.fi 

Kuutosten laskettelumatka
VUOKATTIIN

31.3.-2.4.2006.
Ilmoittautumiset omaan seurakuntaan

 tai Sirkalle Jyväskylään, p. 0500-991 621.
Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu pian! 

Hinta vielä avoin.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

KUUTOSTEN
NUORISOTYÖN
YHTEISET LEIRIT 
PYHÄKANKAALLA
KESÄLLÄ 2006

Kristinoppileiri I  9.-17.6.   kris-
tinoppileiri II 30.6.-8.7.
Lastenleiri  19.-22.6.  varhais-
nuorten leiri 27.-30.6.
Kristinoppileireille voi ilmoit-
tautua jo nyt, muille huhti/tou-
kokuussa.
Ilmoittaudu omaan
 seurakuntaasi tai
Antille Kuopioon tai
Sirkalle Jyväskylään,
yhteystiedot alla.

Antti Räsänen
lapsi- ja nuorisotoimenohjaaja
p. 0500 572 587
kuopio.kerhot@ort.fi 

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

Kuopiossa vuosi sitten järjestäy-
tymiskokouksensa pitänyt Karja-
lan hiippakunnan säätiö on saanut 
Patentti- ja rekisterihallitukselta 
vahvistuksen säätiön toiminnalle ja 
säännöille. 

Säätiön hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja on arkkipiispa Leo ja 
hallituksen puheenjohtaja toimitus-
johtaja Heikki Väänänen Kuopiosta. 
Säätiön asiamiehenä toimii toimitus-
johtaja Leo Houtsonen Kuopiosta. 

Säätiön tarkoituksena on eku-
meenisessa hengessä edistää ja tukea 
Karjalan hiippakunnan alueella 
tapahtuvaa ortodoksista ja karjalaista 
kulttuurityötä, hiippakunnallista 
koulutusta, diakonista ja pastoraa-
lista palvelua, liturgisen elämän ke-
hitystä, kirkkolaulua ja ikonitaiteen 
harrastusta.

Säätiö tukee myös erityisesti 
hiippakunnan alueen ortodoksista 
nuorisokulttuuria. Sen tavoitteena on 
lisäksi huolehtia eri vähemmistöjen 
kuten esimerkiksi maahanmuuttajien 
kansallisten ja kielellisten kulttuurien 
erityistarpeista.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa 
myöntämällä avustuksia, stipen-
dejä ja tunnustuspalkintoja sekä 
harjoittamalla julkaisu-, tiedotus- ja 
koulutustoimintaa.

Tarkoitustaan toteuttaakseen 
säätiö voi toimia yhteistyössä Suo-
men ortodoksisen kirkkokunnan, 
sen järjestöjen, muiden kirkollisten 
ja kulttuurijärjestöjen, valtiollisten, 
kunnallisten ja yksityisten laitosten 
tai henkilöiden kanssa.

OT

Karjalan hiippakuntasäätiö 
sai perustamisluvan

Syksyn Kseniapiirissä on käsitelty 
maahanmuuttoa erilaisista näkö-
kulmista.

Äiti Kristoduli kertoi Kreikan 
ajastaan ja ohjaaja Genneth Fissahaie 
kuvaili kokemuksiaan muutostaan 
Eritreasta Suomeen. 

Äiti Kristoduli muutti Kreikkaan 
luostariin kesällä 1973. Hän oli 
päättänyt selviytyä, tuli mitä tuli. 
Alku oli leppoisaa, sillä kreikkalaiset 
osaavat ottaa vieraan hyvin vastaan. 
Kreikassa ystävällisyys ei merkitse 
samaa kuin varaukseton hyväksyntä. 
Sen nuori maahanmuuttaja sai monta 
kertaa kokea. 

Siihen aikaan kaikki luostarin 
pyykit pestiin käsin.

- En oppinut koskaan oikeaa me-
todia, Kristoduli tuumasi.

Kreikkalaisen mentaliteetin mu-
kaan on vain yksi oikea tapa toimia. 
Ulkomaalaiset omine tapoineen hy-
väksytään turisteina, mutta maahan-
muuttajiin suhtautuminen on toinen. 
Kreikkalaiset eivät noteeraa käsitettä 
ekumeenisuus tai ”oma kulttuuri”. 
Kaikki mikä ei ole kreikkalaista, on 
vierasta ja siksi uhkaavaa. 

Turkin vallan vuoksi maahan on 
Kristodulin mukaan muodostunut 
”kieroilun perinne”. On ollut pakko 
oppia luovimaan selvitäkseen asioi-
den hoidossa.

Sama agentti-salaliittoteorioiden 
perinne on ollut nähtävissä Venäjäl-
läkin, jossa on totuttu ajatukseen 
”isoveli valvoo”.  Äiti Kristoduliakin 
epäiltiin usein vakoojaksi Suo-
meen lähetettävien Filokalia-teosten 
käännöstöiden vuoksi. Luostarin 
igumenia oli jopa pyytänyt häntä 
kääntämään tekstit nykykreikan kie-
lelle, jotta heidän ei tarvitsisi arvailla 
tekstien sisältöä. 

Kristodulin mielestä tavallis-
ten ihmisten elämä on Kreikassa 
vaikeaa. Virkamiesten lahjonta on 
edelleen yleistä, eikä lääkärinpal-
velujakaan saa ilman lahjusmaksua. 
Maa on virallisten tilastojen mukaan 
köyhä, mutta sen asukkaat ovat 
rikkaita. Veronkierto on sääntö eikä 
poikkeus. Suomen luotettava järjes-
telmä alkoi toisessa maassa tuntua 
arvokkaalle asialle.

Kreikan muistelmissa nousee 
esille turvallisuus ja myötätunto, 
jota ihmiset hädän tullen osoittavat 
estoitta. Kuoleman kohdatessa naa-
purit ja tuttavat auttavat kylvötöissä 
ja tuovat ruokaa perheelle. Ihmiset 
ovat valmiit uhrautumaan toisen 
puolesta. Lämpö voi olla ylenpalt-
tista. Tätä kaikkea Kristoduli muis-
teli lämmöllä. 

Kreikkalaiset osaavat myös 
myöntää heikkoutensa ja he ovat 
avoimia. Ehkä osittain tällaisen 
elämänasenteen vuoksi Kreikassa 
tehdään vähiten itsemurhia Euroo-
pan alueella. Kristodulin analyysin 
mukaan kaikki ovat pohjimmiltaan 
samanlaisia, ”samaa Jumalan kan-
saa”.

Outo pimeä uusi maa
Eritrealainen Genneth muutti Suo-
meen tätinsä perässä 16 vuotta sitten 
syksyn pimeneviin iltoihin.

Hän opiskeli aluksi sairaanhoi-
tajaksi. Hänestä oli outoa muuttaa 
maahan, joka oli pimeä ja jonka 
asukkaat eivät koskettaneet toisiaan. 
Eritreassa tervehditään aina poski-
suudelmalla, joka muistuttaa meidän 
kristottamisperinnettämme. Genneth 
oppi nopeasti jäykän tervehtimista-
pamme, jota ihmeteltiin puolestaan 
Eritreassa. 

Genneth on Eritreassa kuulunut 
koptilaiseen kirkkoon. Koptilaiset 
luokitellaan niin kutsuttuihin orien-
taalisiin kirkkoihin.

Genneth sanoi kirkkoaan kopti-
ortodoksiseksi. Yli puolet eritrea-
laisista on kristittyjä. 

Eritreassa nainen ei ole niin 
tasavertainen kuin mies. Nainen on 
voinut toimia sotilaana ja taistella 
miesten rinnalla, mutta perheessä 
naisella ei ole pohjoismaisen naisen 
asemaa. Perheen tyttäret ovat isille 
rasite, sillä myötäjäisistä pitää mak-
saa suuria summia.

Kirkko ja sen ympäristö ovat 
pyhiä. Kirkkoon mennessä riisu-
taan aina kengät pois, aivan kuten 
muslimitkin tekevät moskeijaan 
mennessä.

Nainen ei voi toimia kanttorina 
Eritreassa ja palveluksia säestetään 
rummuin. Eritrealainen lähtee tyhjin 
vatsoin palvelukseen sunnuntai-
aamuna ehtiäkseen kuudeksi kirk-
koon. Palvelus kestää kuusi tuntia. 

Paastoperinne on rankempi kuin 
meillä. Jokaiseen jumalanpalve-
lukseen valmistaudutaan paastolla. 
Ei pelkästään liturgiaan. Suuren 
paaston aikaan eritrealainen paastoaa 
kieltäytyen kaikesta ravinnosta klo 
6-18 välisen ajan.  

Hautausperinteessä on myös 
eroja. Eritreassa ihmiset haudataan 
yksinkertaisessa valkoisissa vaatteis-
sa. Mies laitetaan arkkuun selälleen, 
mutta koska naista pidetään synti-
sempänä, hänet laitetaan arkkuun 
vatsalleen. 

Genneth on Suomen kansalainen 
mutta silti hän sanoo olevansa ikui-
nen maahanmuuttaja. Talvisin hänet 
voi tavata Väinölänniemellä avanto-
uinnilla. Pitkin vuotta hän reippailee 
tuulipuvussaan iloisen näköisenä 
kävelysauvat heiluen.

SIRPA OKULOV

Aluksi Genneth Fissahaie piti outona, kun Suomessa kirkkoon 
mennään kengät jalassa.

Meillä ja muualla
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Kuopion seurakunta
Matkalla Kristuksen 

syntymäjuhlaan

JUMALANPALVELUKSET
ALKUVUOSI

Joulun ajan palvelukset 
löytyvät omasta ilmoituk-
sestaan.
Mahdolliset muutokset tors-
tain Savon Sanomissa ja seu-
rakunnan nettisivulla.
Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaok-
sen katedraali: Säännölliset 
palvelukset katedraalissa ovat 
lauantaisin klo 18 vigilia ja 
sunnuntaisin klo 10 liturgia. 
Erityispalvelukset: 1.1. klo 10 
Basileios Suuren liturgia. 4.1. 
klo 18 ehtoopalvelus. 5.1. klo 
18 vigilia. 6.1. klo 9 liturgia ja 
suuri vedenpyhitys, Teofania. 
11.1. klo 18 akatistos.18.1. 
klo 18 ehtoopalvelus.19.1. 
klo 18 ekumeenisen rukous-
viikon ehtoopalvelus, jonka 
jälkeen iltatilaisuus srk-sa-
lilla. 25.1. klo 18 yleinen 
panihida.1.2. klo 18 vigilia. 
2.2. klo 9 liturgia, Herran 
temppeliin tuominen. 8.2. klo 
18 ehtoopalvelus. 15.2. klo 18 
akatistos.16.2. klo 18 Jeesus-
rukouspalvelus.17.2. klo 18 
parastasis.18.2. klo 9 liturgia, 
vainajien muistelupäivä. 22.2. 
klo 18 ehtoopalvelus. 26.2. 
klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus.  27.2. klo 18 
katumuskanoni. 28.2. klo 18 
katumuskanoni, laulaa Vel-
jeskuoro.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko:1.1. klo 
10 liturgia.18.1. klo 18 ehtoo-
palvelus ortodoksisessa kir-
kossa, klo 18.40 ru-koushetki 
vapaaseurakun-nassa, klo 19 
vesper ja iltatee luterilaisessa 
seurakunnassa, ekumeenisen 
rukousviikon ristisaat-to.1.2. 
klo 18 vigilia.4.2. klo 18 vi-
gilia. 5.2. klo 10 liturgia.15.2. 
klo 18 akatistos. 25.2. klo 18 
vigilia. 26.2. klo 10 liturgia.
Maaningan kirkko: 7.1. klo 
18 vigilia. 8.1. klo 10 litur-
gia.11.1. klo 18 ehtoopalve-
lus. 22.1. klo 10 liturgia. 28.1. 
klo 18 vigilia. 29.1. klo 10 
liturgia. 2.2. klo 10 liturgia, 
Herran temppeliin tuominen, 
koululaispalvelus. 8.2. klo 
18 ehtoopalvelus.17.2. klo 18 
parastasis.18.2. klo 10 liturgia, 
vainajien muistelupäivä. 26.2. 
klo 16 sovintosunnun-tain 
ehtoopalvelus, suuren paaston 
alku.
Pielaveden kirkko: (Milloin 
tiistaiseura kokoontuu, eh-
toopalvelus on tiistaiseurapai-
kassa). 5.1. klo 18 vigilia. 6.1. 
klo 10 liturgia ja suuri veden-
pyhitys, Teofania. 14.1. klo 18 
vigilia. 15.1. klo 10 liturgia. 
29.1. klo 10 liturgia.11.2. klo 
18 vigilia.12.2. klo 10 liturgia. 
26.2. klo 10 liturgia. 27.2. klo 
18 katumuskanoni.
Keiteleen kirkko: (Milloin 
tiistaiseura kokoontuu, ehtoo-
palvelus on tiistaiseurapaikas-
sa). 5.1. klo 10 liturgia ja suuri 
vedenpy-hitys, Teofanian aat-
to.17.1. klo 18 ehtoopalvelus. 
21.1. klo 18 vigilia.

KEITELEEN JA MUIDEN 
ALUEIDEN PALVELUKSET 
JATKUVAT SIVUN VIIMEI-
SELLÄ TEKSTIPALSTAL-
LA...

KUOPION
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Snellmaninkatu 8,
70100 Kuopio
Virasto: p. 017-2882300, 
avoinna ma–pe klo 09–12
tai arkipäiville sattuvina or-
todoksisen kirkon suurina 
juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882311. Sähkö-
posti: kuopio@ort.fi . Netti-
sivut: www.ort.fi – klikkaa 
kirkko palvelee – seurakunnat 
– Kuopio.
Khra rovasti Mikko Kärki 
p.0500-574443,
mikko.karki@ort.fi  .
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
017-2882303,
 kuopio.kerhot@ort.fi  .

Kirjasto: Snellmaninkatu 8, 
käynti alaovesta, avoinna 
maanantaisin klo 17-18. 

JUMALANPALVELUSLIS-
TAN JATKOA....
Keitele: 22.1. klo 10 litur-
gia.14.2. klo 18 ehtoopalve-
lus.18.2. klo 18 vigilia.19.2. 
klo 10 liturgia. 26.2. klo 18 
sovintosunnuntain ehtoo-
palvelus, suuren paaston alku. 
28.2. klo 18 katumuskanoni.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko: 1.1. klo 
10 liturgia.1.2. klo 17 vigilia. 
2.2. klo 10 liturgia, Herran 
temppeliin tuominen.17.2. 
klo 17 parastasis. 18.2. klo 10 
liturgia. 26.2. klo 17 sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus.
Nilsiän kirkko: 7.1. klo 17 
vigilia. 8.1. klo 10 liturgia. 
4.2. klo 17 vigilia. 5.2. klo 
10 liturgia.
27.2. klo 17 katumuskanoni.
Tuusniemen kirkko: 14.1. 
klo 17 vigilia.15.1. klo 10 
liturgia.11.2. klo 17 vigi-
lia.12.2. klo 10 liturgia. 28.2. 
klo 17 katumuskanoni.
Muuruveden tsasouna: 
21.1. klo 17 vigilia. 22.1. 
klo 10 liturgia.18.2. klo 17 
vigilia.19.2. klo 10 hetkipal-
velus.
Luikonlahden tsasouna: 
28.1. klo 17 vigilia. 29.1. klo 
10 liturgia. 25.2. klo 17 vigi-
lia. 26.2. klo 10 liturgia.

Keskustalon kirkko, Karja-
lankatu 1, Kuopio: 11.1. klo 
7 liturgia. 25.1. klo 7 liturgia. 
8.2. klo 7 liturgia

On se aika vuodesta jolloin 
 joka paikassa soivat  joulu
 laulut ja kauppojen mai-

nokset täyttävät postilaatikot. Joulu 
lähestyy ja touhu sen ympärillä 
lisääntyy.

Elämme maailmassa ja sopeu-
dumme sen tapaan ottaa vastaan 
juhla-aikoja ja rakentaa juhlien 
mielikuvia.

Mehän elämme joulupaaston 
aikaa vai elämmekö? Merkitseekö 
se mitään omassa elämässämme? 
Mikä suhde meillä on Kristuksen 
syntymäjuhlan valmistautumiseen? 
Ajattelemmeko sitä maailmaa, jos-
sa juuri nyt elämme ja toimimme 
paikkana, joka vaatisi myös meidän 
jokaisen ponnistelua paremman 
elämän edestä. olisiko mahdollista, 
että tänä vuonna osasimme jakaa 
omastamme niillekin joilla ei mitään 
ole, että voisimme yhdessä kokea 
juhlan ilon ja riemun. Sitä kannattaa 
ainakin yrittää.

Seurakunnan elämässä etenemme 
kohti vuoden vaihdetta. Se tuo joita-
kin muutoksia Kuopion jumalanpal-
veluselämään. Keskiviikkoiltaisin 
toimitettavat jumalanpalvelukset 
rytmitetään vuoden vaihteen jälkeen 
siten, että kuukauden jokaisena kes-
kiviikkona pyrimme toimittamaan 
erilaisia jumalanpalveluksia. Aka-
tistospalvelukset otetaan käyttöön ja 
kuukauden viimeisenä toimitamme 
yleisen panihidan. Suuren paaston 
aikana luonnollisesti keskiviikkona 
toimitetaan paastoon liittyvät pal-
velukset.

Isä Andreas lähtee jouluun alusta 
jatkamaan opintojaan Pietariin. Hä-
nelle toivomme voimia ja terveyttä 
opintoihin. Tämä aiheuttaa muu-
toksia slaavinkielisten palvelusten 
toimittamiseen kevään osalta. 

Vuoden alusta isä Jyrki Ojapelto 
tulee itäisen alueen papiksi kesään 
asti. Isä Jyrki on toiminut jo pitkään 
läntisen alueen pappina ja sitä ennen 

Pielaveden seurakunnan kirkkoher-
ran tehtävissä. Hän on siis vanha 
tuttu meille monille.

Marraskuun 27. päivä isä Timo 
Hirvonen vihitään papiksi. Näin 
saamme seurakunnan alueelle uuden 
papin toimimaan ihmisten parissa 
Jumalan työvainiolla. Isä Timolle 
toivotamme monia armorikkaita 
vuosia papin työhön. Hän ei ole 
seurakunnan virassa vaan toimii 
harrastuksensa pohjalta papilli- sissa 
tehtävissä.

Tätä kirjoittaessani ei lunta näy. 
Lämpömittari näyttää muutamaa 
plusastetta ja vettäkin sataa. Silti 
toivon teille kaikille rauhallista 
Kristuksen syntymäjuhlan odotusta 
ja valoisaa paaston lopputaivalta.

ISÄ MIKKO

Joulun ajan jumalanpalvelukset Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa

La 24.12. suuri ehtoopalvelus: klo 12 Nilsiän kirkko; klo 12 Tuusniemen kirkko; klo 13 Keite-
leen kirkko; klo 13.30 Siilinjärven kirkko; klo 14 Juankosken kirkko; klo 15 Pielaveden kirkko; 
klo 15 Toivalan tsasouna; klo 17 Kuopion katedraali; klo 17 Pihtisalmen kirkko.
Su 25.12. aamupalvelus ja liturgia: klo 8 Siilinjärven kirkko; klo 8 Pielaveden kirkko; klo 10 
Kuopion katedraali; klo 10 Muuruveden tsasouna.
Ma 26.12. liturgia: klo 10 Pihtisalmen kirkko; klo 10 Luikonlahden tsasouna.
Ke 28.12. ehtoopalvelus klo 18 Kuopion katedraali.
La 31.12. vigilia klo 18 Kuopion katedraali; uuden vuoden rukoushetket: klo 17 Juankosken 
kirkko; klo 22 Kuopion katedraali; klo 22 Siilinjärven kirkko; klo 23.30 Pielaveden kirkko.

Kanslian väki toivottaa Solean lukijoille rauhallista Kristuksen syntymäjuhlaa.
Kristus syntyy – kiittäkää!

KIRKKOKAHVIT
6.1. Kuopion tiistaiseura, 8.1. Kone-
vitsan ystävät, 15.1. Ortodoksia-ker-
ho, 22.1. Puijonsarven tiistaiseura, 
29.1. kirkkokuoro, 5.2. Veljeskuoro, 
12.2. ikonipiiri, 19.2. venäjänkielis-
ten toimikunta, 26.2. lapsi- ja nuori-
sotyö, lasten laskiaistapahtuma

SEURAKUNNAN
TORSTAIKAHVIT

jatkuvat torstaisin klo 12-15.
Tule mukaan

seurakuntalainen,
maahanmuuttaja,

ortodoksisuudesta kiinnostunut
-keskustelemaan

-kahville
-kirjoja tutkimaan

-kyselemään
-tutustumaan

ilman mitään sitoumuksia. Poh-
ditaan onko torstai sopiva päivä 
vai esim. keskiviikko ennen 
ehtoopalvelusta parempi.
Tulossa on myös pientä hyvän-
tekeväisyysmyyntiä, ikoneja, 
kortteja yms.
Tapaamisiin joulun ja uuden vuo-
den jälkeen!
Hyvää Kristuksen syntymäjuh-
laa

Natalia Korte  ja
Tarja Tapiola

KUOPION TIISTAISEURA
Kokoontumiset joka toinen tiistai 
seurakuntasalilla klo 14-16, poik-
keukset ilmoitetaan seurakunta-
uutisissa, vierailijat ilmoitetaan 
myöhemmin.
Ohjelma: Loppiaista vietämme 
perinteiseen ortodoksiseen tapaan, 
tarjoamme puuroa ja torttukahvit 
liturgian jälkeen; tiistaiseurat 10.1; 
24.1; 7.2; 21.2 vuosikokous; 7.3; 
18-19.3 pyhiinvaellusmatka Vala-
moon ja Lintulaan; 21.3; 4.4; 7.4 
piirakkatalkoot myyjäisiä varten; 
8.4. myyjäiset; 25.4; 9.5; 23.5. 
SIILINJÄRVEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset joka toinen tiistai 
seurakuntasalilla klo 13. Ohjelma: 
10.1; 24.1; 7.2; 21.2 johtokunta klo 
12, vuosikokous klo 13; 7.3; 21.3; 
4.4; 18.4; 22.4 klo 12 praasniekkalei-
vonta; 23.4 kirkkokahvit, Georgios 
Voittajan päivä; 2.5; 16.5; 24.5 hau-
tausmaan siivoustalkoot?; 30.5. 
PIELAVEDEN TIISTAISEURA
Kevätkauden aloitus 10.1., jonka 
jälkeen kokoontumiset joka toinen 
viikko parillisilla viikoilla. Vuosiko-
kous 24.1. tiistaiseuran yhteydessä.

Kuopion seurakunnan 

kerhojen yhteinen 

puurojuhla su 11.12.2005 

seurakuntasalilla

liturgian jälkeen.

KATEKUMEENI-KERHO
 Katekumeeni- eli opetettavien kerho 
aloittaa kevätkauden kokoontumiset 
tammikuun 12. päivänä klo 18.00 
Kuopion ortod. seurakuntasalilla, 
Snellmaninkatu 8, aiheena ortodok-
sinen ihmiskuva. Muut kevätkauden 
kokoontumiset ovat joka toinen 
torstai seuraavasti: 26.1., 9.2., 23.2., 
9.3., 23.3., 6.4.
Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 
Katekumeeni- kerho on tarkoitettu 
kaikille Ortodoksisesta Kirkosta 
kiinnostuneille. Kaikki, myös jo 
kirkkoon kuuluvat, ovat tervetullei-
ta! Lisätietoja kirkkoherranvirastosta 
tai timo.hirvonen@ort.fi .

SEURAKUNTAKUORO
Seurakunnassamme jo aiemminkin 
toiminut seurakuntakuoro aloittaa 
jälleen. Tarkoitus on harjoitella ja 
laulaa jumalanpalveluksissa käytet-
täviä kirkkolauluja, niin niitä perin-
teisiä kuin uusiakin. Kuorolaulu on 
palkitseva harrastus, mutta se vaatii 
aina jonkinasteista sitoutumista. Jo-
kainen ääni kuorossa on tärkeä. Ens. 
kokoontuminen on KE 11.1.06 kello 
15.30 SIILINJÄRVEN ORTODOK-
SISELLA SEURAKUN-TASALIL-
LA, Harjamäentie 2. (Mahdollisuus 
vuorotteluun Kuopio-Siilinjärvi) Jos 
olet kiinnostunut asiasta, laulutai-
toinen, kuorolaulun ja ortodoksisen 
kirkkomusiikin ystävä, tule rohkeasti 
paikalle Tai ota yhteyttä kuoronjoh-
tajaan, Eija-kanttoriin puh. 050 411 
98 45 tai sähköpostilla:
 eija.honkaselka@ort.fi .

KUOPION 
SEURAKUNNAN 
ILMOITUKSET 
JATKUVAT
SIVULLA 12.

TIISTAISEURAT ITÄINEN 
ALUE, tammi-helmikuun 2006 
kokoontumiset:
Kaavin tiistaiseura klo 13: 11.1;  
25.1; 8.2; 22.2. 
Nilsiän tiistaiseura klo 13: 12.1; 
26.1; 23.2. 
Västinniemen tiistaiseura klo 18: 
12.1; 26.1; 9.2; 23.2.
Juankosken tiistaiseura klo 13: 
17.1; 31.1; 14.2. 
Tuusniemen tiistaiseura klo 18: 
19.1; 2.2; 7.2?; 16.2. 
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Mikkelin seurakunta
Mereltä metsään

MIKKELIN ORTODOKSI-
NEN SEURAKUNTA
Paavalinkatu 4
50130 MIKKELI
Puh./fax. (015) 213 352
S-posti: mikkeli@ort.fi 
Kirkkoherra Johannes Häti-
nen
Puh. 050 593 1383
Virasto avoinna ti – to
klo 10 – 13.
Virkatodistus- ja sukuselvi-
tysasiat
Kuopiosta, puh. (017) 288 
2300

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Joulukuu
Ke 21.12. klo 18 Ehtoopal-
velus
Pe 23.12. klo 18 Kuninkaalliset 
hetket
La 24.12. klo 16 Ehtoopalve-
lus, Kristuksen syntymäjuhlan 
aatto
La 25.12. klo 8 Aamupalvelus 
ja liturgia, Kristuksen synty-
mäjuhla
Ke 28.12. klo 18 Vigilia
La 31.12. klo 18 Uudenvuoden 
rukouspalvelus (radioinnin 
nauhoitus)
Tammikuu
Su 1.1. klo 10.00 Liturgia,  
Basileios Suuren päivä
To 5.1. klo 18 Vigilia
Pe 6.1. klo 10 Liturgia ja suuri 
vedenpyhitys, Teofania
Ke 11.1. klo 9 Liturgia
Ke 11.1. klo 18 Ehtoopalvelus
La 14.1. klo 18 Vigilia
Su 15.1. klo 10 Liturgia
Ke 18.1. klo 9 Liturgia
Ke 18.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 25.1.klo 9 Liturgia
Ke 25.1. klo 18 Ehtoopalvelus
La 28.1. klo 18 Vigilia, toimit-
taa KP arkkipiispa Leo
Su 29.1. klo 10. Liturgia, toi-
mittaa KP arkkipiispa Leo
Helmikuu
Ke 1.2. klo 18 Vigilia
To 2.2. klo 9 Liturgia, Herran 
temppeliin tuominen
Ke 8.2. klo 9 Liturgia
Ke 8.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 15.2. klo 9 Liturgia
Ke 15.2. klo 18 Ehtoopalvelus
La 18.2. klo 18 Vigilia
Su 19.2. klo 10 Liturgia
Ke 22.2. klo 18 Ehtoopalvelus
La 25.2. klo 18 Vigilia, toimit-
taa KS piispa Arseni
Su 26.2. klo 10 Liturgia, toimit-
taa KS piispa Arseni
Su 26.2. klo 15 Sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus, toimittaa 
KS piispa Arseni
Ma 27.2. klo 18 Katumuska-
noni
Maaliskuu
To 2.3. klo 18 Katumuskanoni
Pe 3.3. klo 18 Paastoliturgia

PIEKSÄMEN KIKKO
Vanha Mikkelin tie 18
Joulukuu
La 24.12. klo 14 Ehtoopalve-
lus, Kristuksen syntymäjuhlan 
aatto
Ma 26.12. klo 10.00 Liturgia II 
joulupäivä
Tammikuu
La 7.1. klo 18 Vigilia
Su 8.1. klo 10 Liturgia
PALVELUSLISTA JATKUU
SIVUN OIK. LAIDASSA....

Helmikuu

Asuin yli viisi ja puoli vuotta 
 Vaasan-kodissani, jonka ik -
 kunoista avautuivat kauniit 

puisto- ja merinäköalat.
Nyt Mikke lin kotini näkö alat ovat 

toisenlaiset: ikkunoistani näkyy iso 
kuusimetsä.

Kun minut valittiin 4. syyskuuta 
Mikkelin kirkkoher raksi, piti minun 
saada luonnollisesti uusi koti. Sen 
minulle etsi nykyi nen työ toverini.

En ennättänyt käydä sitä katso-
massa. Kun muutin sii hen, yllätys 
oli melkoinen: sisustusvärit olivat 
samanlaiset kuin Vaasan-kodissani. 
Kun kalusteet, ikonit, taulut ja kaikki 
muu tarpeellinen olivat pai koillaan, 
olin kotonani!

Viimeiset viikkoni Vaasassa 
olivat työntäyteisiä, kun piti lait taa 
kaikki siihen kuntoon, että tuleva 
seuraajani voisi jatkaa työ täni.

Kaikki kiire päättyi myöntei-
sellä tavalla, kun KP met ropoliitta 
Panteleimonin johdolla viettiin 
kauniita läksi äisiäni 22.-23.10. 
Maanantaiaamuna 24.10. matkasin 
kohti Mikke liä, jossa oli viikko aikaa 
laittaa kotiani kuntoon ennen kuin 
työni alkoi 1.11.

Uusi kirkkokalenteri kertoo, että 

sekä Mikkelin seurakunnassa että 
Vaasan seurakunnassa oli vuoden 
2004 lopussa 1001 jäsentä. Siis sa-
mankokoisia seurakuntia!

Ei. Mikkelin seurakunnan väki 
asuu lähes puolta pienemmällä alu-
eella kuin Vaasan seurakunnas sa.

On myönnettävä, että päivittäin 
ajattelen niitä ihmisiä, joiden kanssa 
olin tekemisissä entisessä seurakun-
nassani.

Valin tani - tai Mikkelin seu-
rakuntalaisten valinta - oli oikea: 
tus kin olisin jaksanut kiertää laajoja 
lakeuksia enää mon ta vuotta. Täällä 
olen tutustunut pikku hiljaa uusiin 
ihmisiin, jot ka ovat otta neet minut 
hyvin myönteisesti vastaan.

Uudessa paikassa menee aina 
oma aikansa ennen kuin tietyt työ-
rytmit ja omat henkilökohtaiset asiat 
löytävät omat sijansa. Yksi asia on 
hyvä: jumalanpalvelukset ovat joka 
paikassa saman laisia! 

Tammikuun viimeisenä viikon-
vaihteena saapuu Mikkeliin KP 
arkki piispa Leo, joka toimittaa ju-
malanpalvelukset ja minun virkaan 
asettamiseni.

Kun uusi kirkkoherra tulee vir-
kaansa, on tär keää, että hiippakun-

nan piispa tulee toimittamaan vir-
kaanasetta misen ja tukemaan uuden 
papin toimintaa.

Vaikka seura kuntalaiset ny kyisen 
kirkkojärjestyksen mukaan va litsevat 
kirkkoherransa vaa leissa, kirkkoher-
ran esi miehenä on aina hiippakunnan 
piispa, jonka siunauksella tämä ka-
nonisen jär jes tyksen mukaan tekee 
työ tän sä.  

Kirkkovuodessa olemme Vanhan 
liiton ja Uuden liiton taitteessa, kun 
lähestymme Kristuksen syntymä-
juhlaa. Pitkin syksyä olemme viet-
täneet Jumalansynnyttäjän juhlia, 
jotka ovat valmistaneet mei tä uuteen 
aikaan - Kristuksen aikaan. Juma-
lallinen tulee kä sin  kosketeltavaksi, 
kun aina ollut Jumalan Poika syntyy 
maail maan.

Jeesuksen Kristuksen syntymä on 
meille kaikille uusi mahdolli suus ja 
uusi alku. Suureen juhlaan valmis-
taudumme rukoillen ja paastoten. 
Kun omat voimamme eivät riitä, 
pyytäkäämme Jumalanäi tiä ja muita 
pyhiä viemään esirukouksemme 
Jeesuksen Kristuksen luokse.

ISÄ JOHANNES HÄTINEN

Isä Johannes Hätinen aloitti uudessa tehtävässään Mikkelissä marraskuun alussa.

Karjalankielisellä isosiälläni 
 Porfirilla oli tapana sanoa 
 kuullessaan kuolinviestin: 

”A´ hyväpä tuli!” Tuossa positiivi-
sessa kannanotossa kiteytyy orto-
doksinen tapa kohdata kuolema. Sitä 
ei ole. On vain siirtyminen olotilasta 
toiseen, maanpäällisestä elämästä 
taivaalliseen.

Erityisesti jäiden tulon ja jäiden 
lähdön aikoihin siirtyy tuonilmoi-
siin suhteellisesti eniten kristittyjä. 
Kun luonto kuolee, on sitä helppo 
seurata. Antaa periksi tai pikemmin-
kin voittaa kuolema.

Antoine de Saint-Exuperyn ai-
kuisten satukirjassa ”Pikku Prinssin” 
kettu toteaa: ”Ainoastaan sydämel-

lään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita 
ei näe silmillä.”

Näin se varmaan on. Kun elämä 
on ollut sisäistä herkkyyttä ja pyrki-
mystä kohti hyvyyttä sekä viisautta, 
voi elämän katkeamisen myös kokea 
rakkauden täyttymyksenä. Jää jäl-
jelle syvä kunnioitus elettyä elämää 
kohtaan.

Ortodoksinen kirkko on viisaasti 
ajatellut kaikkia surevia, koska 
erilaisia mahdollisuuksia rakkaitten 
omaisten ja ystävien muistelemiseen 
on paljon. Yksi tärkeimmistä on 
vainajien muistelupöytä. Kun me 
sytytämme siihen kynttilän pala-
maan jokaisen jumalanpalveluksen 
aikana, haluamme, että riemuitseva 

seurakunta olisi läsnä rukouksis-
samme, ajatuksissamme jopa tun-
teissamme.

Myös muistot nousevat pintaan 
ja saavat herkän kosketuksen todel-
lisuuteen.  Se yksinkertaisin sana ku-
vaamaan tällaista hetkeä on rakkaus. 
Se tekee ihmisyydestä inhimillisen, 
turvallisen ja lämpimän tavan koh-
data toinen lähimmäinen.

Ortodoksinen usko peilaa kaikkea 
ylösnousemuksen valossa. Siksi 
kuolemalla on aina myös inhimilliset 
kasvot. Siksi kuolema on myös luon-
nollinen osa ihmisen elämää. Se on 
läsnäoloa Jumalassa, iankaikkisessa 
elämässä, siinä paikassa, missä ei ole 
enää kipua, ei surua eikä huokauksia, 

vaan missä on iankaikkinen elämä. 
Voimme lohdullisin mielin laulaa: 
”Saata, Herra lepoon nukkuneen 
palvelijasi sielu”.

Pimeä vuodenaika ja joulun odo-
tus antavat meille mahdollisuuden 
miettiä oman elämänpolun viittoja. 
Ne on syytä näin pimeän tullen 
tarkistaa. Erityisen tuskaista se on 
varmaankin kaikille yksinäisyydessä 
eläville. Silti siihen voi liittyä kasvun 
ja selkiytymisen mahdollisuus. 

ISÄ PEKKA JYRKINEN

ANTTOLA

(toimitus lyhensi
artikkelia alkuperäisestä)

Kuolemaa ei ole

La 4.2. klo 18 Vigilia
Su 5.2. klo 10 Liturgia
Ti 28.2. klo 18 Katumuska-
noni
Maaliskuu
5.3. klo 10 Liturgia

JUVA
Ev.-lut. srk-talon takkahuone 
Su 22.1. klo 10 Liturgia

MÄNTYHARJU
Ev.-lut. srk-talon vanha puoli
Su 12.2. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
OP:n alakerran kokoushuone
Ke 1.3. klo 18 Katumuskanoni

HUOM! Vuodenvaihteen jäl-
keen säästötoimenpiteiden 
vuoksi jumalanpalvelustietoja 
ilmoitetaan harvoin alueen sa-
nomalehdissä. 

MIKKELIN TIISTAISEURA
Kokoontumiset srk-talossa
Ma 16.1. 13.2. ja 13.3. klo 12

PIEKSÄMÄEN
TIISTAISEURA
Ti 17.1. klo 13 Jehkisellä, Ki-
vitie 2
Ti 31.1. klo 13 Piiraisella, Kent-
täkatu 5 – 7 A 5
Ti  21.2. klo 13.00 Kirkossa, 
Vanha Mikkelin tie 18



10

Rautalammin seurakunta

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

Joulu - uusi elämä

Joulu on eräs niistä aiheista, jois
 ta kaikilla on oma ja vankkuma
 ton mielipide. Juuri tällainen on 

oikea joulu. Hyvä niin!
Se mikä ei ole niin hyvää on se, 

että me pohdimme joulunviettoa ja 
sen arvokkaita perinteitä ja muita 
ulkoisia puitteita.

Hämmästyttävän vähän meille jää 
aikaa pohtia miksi me joulua vie-
tämme tai miksi ylipäätään Kristus 
syntyy ihmiseksi.

Vuosisataiset tavat ja perinteet 
ovat omalta osaltaan haudanneet al-
leen juhlan keskeisen ja merkittävän 
viestin. Monet tapahtumat joulun 
ympärillä elävät jo omaa elämäänsä 
– on pikkujouluja, joulupuurojuhlia, 
kauppojen joulun-avauksia ja paljon 
paljon muuta.

Valittettavan useat näistäkin 
tapahtumista jatkaisivat elämäänsä, 
vaikka sitä oikeaa joulua ei enää 
kukaan muistaisi.

Joulu on syntymäpäivä. Jumalan 

Poika syntyy ihmiseksi Juma-lan-
synnyttäjän kautta.

Tuohon edellä mainitsemaani 
kysymykseen miksi me joulua 
vietämme on vastaus äärimmäisen 
yksinkertainen.

Kristus tulee ihmiseksi Jumalan 
suuren rakkauden tähden. Jumala ha-
luaa pitää huolta maailmasta ja antaa 
ihmiselle mahdollisuuden pelastua. 
Hyvällä syyllä me voimme sanoa, 
että joulu on oman pelastuksemme 
syntymäpäivä ja juuri siksi niin 
keskeinen ja tärkeä.

Itsekkään ihmisen on tavattoman 
vaikeaa hyväksyä pyyteet-tömyyttä 
ja epäitsekkyyttä. Juuri siitä joulussa 
kuitenkin on kysymys. 

Joulun suuri rakkaus saa oman 
elämämme näyttämään niin pieneltä 
ja mitättömältä. Se herättää paljon 
riittämättömyyden tunteita ja saa 
meidät näkemään oman itsekkyy-
temme.

Tätä tunnetta me emme haluaisi. 

Se on ikävä muistutus ihmissuh-
teittemme laiminlyönneistä ja hen-
kilökohtaisesta välinpitämättömyy-
destä. Se on raskas muistutus omasta 
vastuustamme toinen toisiamme 
kohtaan.

Joulu kehoittaa meitä rakasta-
maan toinen toisiamme Jumalan 
meille antamalla rakkaudella ja 
tuomaan joulun uuden elämän mah-
dollisuuden kaikkien ulottuville.

Joulu ei ole kirkkaita ja räikeitä 
juhlavaloja, kaikkialla pauhaavaa 
musiikkia ja loputonta kiirettä. Se on 
luomattoman valon löytämistä, mie-
len hiljaisuutta ja loputonta rauhaa. 
Joulu on suuri oivallus rakkauden 
ja välittämisen sanomasta. Pieniä 
sanoja hiljaisuudessa ja alku omalle 
uudelle elämälle 

Kristus syntyy – kiittäkää !

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

JUMALANPALVELUKSIA
Rautalampi
Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko:
La 10.12. klo 18 vigilia. La 
17.12.klo 18 vigilia. La 24.12. 
klo 15 suuri ehtoopalvelus. Su 
25.12. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia, Rastava. To 5.1.klo 
18 vigilia.La 7.1.klo 18 vigi-
lia. Su 8.1.klo 10 liturgia. La 
14.1.klo 18 vigilia.La 28.1.klo 
18 vigilia. Su 29.1. klo 10 
liturgia, radiointi. Ke 1.2.klo 
18 vigilia.La 4.2.klo 18 vi-
gilia. La 11.2. klo 18 vigilia. 
Pe 17.2. klo 18 parastaasi. La 
18.2.klo 18 vigilia.Su 26.2. 
klo 18  sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus.To 2.3.klo 18 
katumuskanoni. La 11.3. klo 
18 vigilia. Su 12.3. klo 10 
liturgia.

Suonenjoki, Kristuksen kir-
kastumisen tsasouna; 
La 24.12. klo 13 suuri eh-
toopalvelus. Ma 26.12. klo 
10 liturgia. La 21.1.klo 18 
vigilia. Su 22.1.klo 10 liturgia.
La 25.2. klo 18 vigilia. Su 
26.2.klo 10 liturgia, sovin-
tosunnuntai. Ti 28.2. klo 18 
katumuskanoni.

Vesanto, pyhän Johannes 
Kastajan tsasouna;
Su 11.12. klo 10 liturgia ja 
tiistaiseuran joulupuuro.To 
2.2. klo 10 liturgia, Herran 
temppeliintuominen.Ma 27.2. 
klo 18 katumuskanoni.
Tervo, pyhän profeetta Eliaan 
tsasouna;
Ke 14.12.klo 18 ehtoopal-
velus ja Nikolaos-kuoron 
sävelhartaus. Su 15.1. klo 
10 liturgia.La 18.2.klo 10 
liturgia, sielujen lauantai. Pe 
3.3.klo 18 paastoliturgia.

Syvänniemi, pyhän ylienkeli 
Mikaelin tsasouna;
Su 18.12. klo 10 liturgia. Pe 
6.1.klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Teofania. Su 19.2.klo 
10 liturgia.Ke 1.3. klo 18 ka-
tumuskanoni.

Konnevesi, srk.talon ryh-
mätila;
Su 5.2. klo 10 liturgia.

Hankasalmi, Aseman srk.
koti;
Su 12.2.klo 10 liturgia
 
MUUTA MUISTETTAVAA !
Nikolaos-kuoro:
Ke 14.12.klo 18 ehtoopalve-
lus ja sävelhartaus Tervon pr. 
Eliaan tsasounassa.
Ke 21.12 klo 18 jouluhartaus 
p.Nikolaoksen kirkossa Rau-
talammilla.
Kevään kuoroharjoitukset 
ke klo 18 Syvänniemen tsa-
sounalla 4.1,11.1, 25.1, 8.2, 
15.2, 22.2. Lisäharjoituksista 
sovimme kuoroiltoina.

JOULUNVALMISTUSJUHLA
 Rautalammin ja Suonenjoen 
Tiistaiseurojen yhteinen jou-
lunvalmistusjuhla pidetään 
Suonenjoella 14.12.klo 13.00. 
Aloitamme rukoushetkellä 
tsasounassa. Toiminnanjoh-
taja Jaana Pössi on mukana 
tapahtumassa. Kyydit Rauta-
lammilta klo 12.15 srk.talon 
edestä !

Papiston vuosilomia:
Isä Timo ja kanttori Oili 
vuosilomalla 27.12.2005-
2.1.2006.

NASTI.
Rautalammin naispiiri on saanut 
vihdoin nimen. Se muistuttaa 
meitä Anastasiasta ja kylällä 
vaikuttaneesta persoonasta Nas-
ti Jetsusta. 
Nimeä voidaan käyttää myös 
lyhenteenä itse asiasta: ”Naiset 
seurakunnan tiloissa.” Nasti 
kokoontuu seuraavasti
13.12 Teemme laavuretken. 
Lähdemme kävellen srk salin 
edestä klo 18. 
14.1 Piiruabutku srk.salissa klo 
9-13. Leivomme ja myymme 
piirakoita ja kahvia kävijöille. 
Mahd. tuotto käytetään rentou-
tumispäivien kustannuksiin.  
Rentoutumispäivät Rauta-
lammilla. Pe 3.2 klo 19- 20.30 
joogaa. La 4.2 klo 11 sauno-
mista ja uintia, klo 13-14.30 
joogaa, klo 15 ruokailu ja klo 
16 ehtoopalvelus. Opettajana on 
Matti Vainio Suomussalmelta. 
Päivien hinta on 15 €. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset Oili 
Mäkirinnalle 0500 909198.  ( 
tämän rentoutumisp. ilmoituk-
sen voi laittaa myös yleiselle 
sivulle kaikkien Soleanaisten 
tietoon, jos sopii.)
 
Rautalammin Tiistaiseura:
Kevätkauden alkajaiset t i 
24.1.klo 13.00 srk.salissa.
 
Suonenjoen Tiistaiseura:
Kevätkauden alkajaiset t i 
17.1.klo 13.00 tsasounan ala-
salissa.

Maanantaina 21.11. kokoontuivat 
Rautalammin ja Suonenjoen 
koululaiset yhteiseen liturgiaan 
Pyhän Nikolaoksen kirkkoon. 
Opettajat Pirjo Laitinen ja 
Petri Lintu järjestelivät kyydin 
Suonenjoelta. Rautalammin 
oppilaita kaitsivat Inari 
Ruotanen ja Riitta-Liisa 
Saarinen. Lähes kuusikymmentä 
koululaista toi raikkaan 
tuulahduksen juhlapäivän 
viettoon.
(kuva alla)

Rautalammin Karjala-seura, 
Rautalammin tiistaiseura ja 
Nikolaos-kuoro viettivät yhteistä 
juhlaa Rautalammill. Tapahtuma 
sai jo lauantaina juhlavat 
puitteet, kun vigilian jälkeen 
Myllärit-yhtye esiintyi Matti 
Lohen koululla. Mainio konsertti 
sisälsi pääosin karjalankielisiä 
kappaleita. Lähes kolmituntinen 
konsertti keräsi yli sata 
musiikin ystävää kuuntelemaan 
vauhdikasta musisointia. (kuva 
oik.)
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Varkauden seurakunta
Joulun valo sydämeesi

Olemme aloittaneet valmis
 tautumisen matkalla, joka 
 johtaa meidät Kristuksen 

Seimen äärelle. Meitä kutsutaan 
hiljentymään ja pohtimaan oman 
elämänvaelluksemme tilaa.

Kristuksen syntymäjuhlaa edel-
tävän paaston ja rukousten kautta 
meidät kutsutaan yhteen, enkelten ja 
paimenten kanssa, tukemaan toinen 
toistamme ja vahvistumaan omassa 
uskossamme.

Vapahtajamme seimen äärellä 
saamme kokea Jumalan suuren rak-
kauden koko luomakuntaa kohtaan. 
Me saamme mahdollisuuden tuntea 
katumuksen, oikean nöyryyden ja lä-
himmäisemme kohtaamisen Jumalan 

kuvana ja kaltaisena. 
Muistakaa, ettei kohdallamme 

riitä se, että ”puhdistamme vain 
ulkokuoren”.

Meidän tulee huolehtia myös 
oman sielumme syvyyden puhdista-
misesta niin, että saisimme vastaan-
ottaa maailmaan syntyvän Kristuk-
sen oman sydämemme seimeen.  

Monessa mielessä olemme uusien 
haasteiden edessä.  Itse kunkin mei-
dän on otettava vastuu siitä työstä 
tai tehtävästä joka meille on annettu 
hoidettavaksi.

Olemmeko valmiit kantamaan 
esirukouksia toistemme puolesta? 
Olemmeko valmiita antamaan an-
teeksi toinen toisillemme?  Olem-

meko valmiit uhraamaa omasta 
ajastamme pienen hetken lähimmäi-
sellemme?

Yhteistyössä tehdyistä pienistä 
asioista kasvaa suuri virta, joka ohjaa 
meidän ajatuksemme, mielemme ja 
tunteemme lähimmäisen rakkauden 
palvelutehtävän toteuttamiseen Ju-
malan kunniaksi ja lähimmäistemme 
parhaaksi. 

Toivotan kaikille seurakuntamme 
alueella asuville Jumalan siunaamaa 
Kristuksen syntymäjuhlaa tervehtien 
teitä sanoilla:  ”Kristus Syntyy  -  
Kiittäkää ”

ISÄ MARTTI PÄIVINEN

Jumalanpalvelukset Varkauden 
ort. seurakunnassa
VARKAUDEN KIRKKO   Re-
landerinkatu  5
JOULUKUU 3. 12.  klo 18. 
Vigilia;  4. 12. klo. 10. Litur-
gia ( Perheiden kirkkopyhä, ja 
jouluaskartelua);  5. 12. klo. 
18. Vigilia;  6. 12. klo. 9.30  
Liturgia ja Itsenäisyyspäivän 
rukouspalvelus (P. Nikolaok-
sen muisto); 10. 12. klo. 18. 
Ehtoopalvelus;  17. 12. klo 18. 
Vigilia;  18. 12. klo 10. Liturgia 
ja toimintapiirien yhteinen jou-
lun esijuhla srk-salissa;  24. 12.  
klo 16. Suuri Ehtoopalvelus; 
25. 12. klo  8.  Aamupalvelus ja 
Liturgia (Herramme Jeesuksen 
Kristuksen syntymän juhla); 
31. 12. klo. 18. Ehtoopalvelus;  
klo 22. Uuden vuoden rukous-
palvelus.
TAMMIKUU   1. 1.  klo. 10.  
Liturgia, (Kristuksen ympäri-
leikkauksen muisto, Basileios 
Suuren muisto);  5. 1. klo 18. 
Vigilia;  6. 1. klo 10. Liturgia  
ja Suuri Vedenpyhitys (Herran 
Kasteen juhla);  7. 1. klo 18. 
Vigilia;  14. 1. klo. 18. Vigilia;  
15. 1. klo.  10. Liturgia (nuoret 
ja heidän vanhempansa mu-
kaan);  21. 1. klo. 18. Vigilia.            
HELMIKUU   1. 2.  klo. 18. 
Vigilia (Herran Temppeliin 
tuominen) 2. 2.  klo.  9.  Litur-
gia ;  4. 2.  klo. 18. Vigilia;  11. 
2. klo. 18.  Ehtoopalvelus; 17. 
2. klo. 18. Parastasis-palvelus; 
18. 2. klo 18. Vigilia; 19. 2. klo 
10. Liturgia;  25. 2. Vigilia;  26. 
2. klo 10. Liturgia;  ja klo 18. 
Suuri Ehtoopalvelus (Suureen 
paastoon laskeutuminen);  27. 
2. klo. 18.  Andreas Kreetalai-
sen Suuren Katumus kanonin 
lukeminen
MAALISKUU  2. 3. klo. 18. 
Andreas Kreetalaisen Suuren 
Katumus kanonin lukeminen;  
3. 3. klo 18.00  Paaston ehtoo-
palvelus;  4. 3. klo 18. Vigilia 

LEPPÄVIRRAN RUKOUS-
HUONE   Rinnetie 9
JOULUKUU  11. 12. klo 10.  
Liturgia; 18. 12. klo 10. Li-
turgia Varkaudessa ja toi-
mintapiirien yhteinen joulun 
esijuhla srk-salissa;   24. 12.  
klo. 14.  Suuri Ehtoopalvelus;  
26. 12. klo  10. Liturgia
TAMMIKUU 8. 1.  klo. 10.  
Liturgia, kirkkokahvi , Lep-
pävirran ja Sorsakosken tiis-
taiseurojen  yhteisneuvottelu 
kevätkauden toiminnasta;   
HELMIKUU  5. 2. klo. 10. 
Liturgia;  26. 2.  klo. 15.  Suuri 
Ehtoopalvelus (Suureen paas-
toon laskeutuminen), 
MAALISKUU 1. 3. klo. 18. 
Andreas Kreetalaisen Suuren 
Katumus kanonin lukeminen;  
5. 3. klo 10. Liturgia. 

JUMALANPALVELUSLISTA 
JATKUU SIVUN OIK. LAI-
DASSA...

SAVONLINNAN RUKOUS-
HUONE    Erkonkatu  11
JOULUKUU 5. 12. klo. 18. Vi-
gilia;  6. 12. klo. 10.  Liturgia ja 
Itsenäisyyspäivän rukous-pal-
velus (P. Nikolaoksen muisto).  
Perheiden kirkkopyhä, ja 
jouluaskartelua;  18. 12. klo 
10. Liturgia Varkaudessa ja 
toimintapiirien yhteinen jou-
lun esijuhla srk-salissa;   18. 
12.   klo  18.  Akatistos – pal-
velus;  24. 12.  klo 14. Suuri 
Ehtoopalvelus; 25. 12. klo  9.  
Aamupalvelus ja Liturgia (Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
syntymän juhla) 
TAMMIKUU   1. 1.  klo. 10.  
Liturgia ja Uuden Vuoden 
rukouspalvelus, (Kristuksen 
ympärileikkauksen muisto, 
Basileios Suuren muisto);  5. 1. 
klo 18. Vigilia;  6. 1. klo 10. Li-
turgia Rukoushuoneessa;  ja n. 
klo 12.30 Suuri Vedenpyhitys 
(Herran Kasteen juhla)  Ola-
vinlinnassa   (Kolmen Linnan 
LOPPIAINEN), klo 14 Loppi-
aisen rukoushetki Linnan kap-
pelissa;  28.  1. klo. 18. Vigilia;  
29. 1. klo. 10. Liturgia  
HELMIKUU  1. 2. klo 18. Vigi-
lia;  2. 2.  klo.  9.  Liturgia;  11. 
2. klo.  18.  Vigilia;  12. 2. klo. 
10. Liturgia (nuoret ja heidän 
vanhempansa mukaan);   17. 
2. klo. 18. Parastasis-palvelus;  
25. 2. Vigilia;  26. 2. Liturgia 
ja Suuri Ehtoopalvelus; 28.  2. 
klo 18. Andreas Kreetalaisen 
Suuren Katumus kanonin lu-
keminen

MUUALLA SRK:N  ALU-
EELLA: JOULUKUU  Keri-
mäki, ev.lut. Talvikirkko:  10. 
12. klo  9. Liturgia  TAMMI-
KUU Rantasalmi, Kirkkorinne  
22. 1.  Liturgia

VARKAUDEN
TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
 puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 
017 – 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viikko 
tiistaisin klo 13. srk.-salissa 
seuraavasti:
 13. 12.;  18. 12. työkauden päät-
täjäiset
10.1.;  24. 1.     
7. 2.;  21. 2. 
7.3.;  21. 3.   
Poikkeuksellisista kokoontu-misis-
ta ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh. 
017 – 5 542 529
 18. 12.   työkauden päättäjäiset 
Varkaudessa  
8. 1.  klo. 10.  Liturgia, kirkkokah-
vi , Leppävirran ja Sorsakosken 
tiistaiseurojen  yhteisneuvottelu 
kevätkauden toiminnasta;   

Helmikuun kokoontumisista ja 
poikkeuksista ilmoitetaan myö-
hemmin Soisalon Seutu - leh-
dessä         

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 
– 5 543 493
18. 12.   työkauden päättäjäiset 
Varkaudessa  
8. 1.  klo. 10.  Liturgia, kirkkokah-
vi , Leppävirran ja Sorsakosken 
tiistaiseurojen  yhteisneuvottelu 
kevätkauden toiminnasta; 
Helmikkuun kokoontumisista ja 
poikkeuksista ilmoitetaan myö-
hemmin Soisalon Seutu - leh-
dessä         

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä,   puh.  
017 – 588 169
18. 12.   työkauden päättäjäiset 
Varkaudessa  

Ensi vuoden kokoontumisista ja 
poikkeuksista ilmoitetaan Warka-
uden Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa  

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  
015 – 534 604
Kokoontuu joka toinen viikko klo 
17. srk.-salissa 
17. 1.  Kevät – toimintakauden 
aloitus;  31. 1.
14. 2.;  28. 2.     
14. 3.;  28. 3.  
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-
SAVO – lehden kirkollisissa il-
moituksissa

PAPINNIEMEN TIISTAISEURA
Puheenjohtaja: Liisa Pajukaarre
Kokoontuu klo. 18.30  Valamon 
Kansanopiston tiloissa 
keskimäärin  kerran kuukaudessa
17. 1.   Kevät – toimintakauden 
aloitus;  14. 2. 

Tiistaiseurat toimivat

VARKAUDEN ORTODOK-
SINEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5   78 200   
VARKAUS Puh. ja tekekopio   
017 – 2 882 360  Sähköposti:  
varkaus@ort.fi   Kirkkoherra: 
Martti Päivinen, rovasti 
 Vattuvuorenkatu  21 A  1    78 
200  VARKAUS  puh. työ:  017 
– 2 882 360, koti: 017 – 2 882 
361,  matkapuh.:  + 358 505 
992 692.
Sähköposti:
 martti.paivinen@ort.fi 
 Kanttori: Jouko Parviainen,  
 Linjurinkatu  4  as. 5   78 200  
VARKAUS puh. työ:  017 
– 2 882 360, koti: 017 – 2 
882 362
Uskonnonopettaja:  Tommi  
Kallinen, pastori  matkapuh.:  
+ 358 400 627 595.
Pyhäköt:  Varkauden kirkko:  
Relanderinkatu  5  Pyhitetty  
Kristuksen Taivaaseenastumi-
sen juhlan muistolle.
Isännöitsijä:  Pirjo Afl echt,  
puh.   050 – 3 244 784
Vahtimestari:  Aki Könönen 
Leppävirran rukoushuone:  
Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan 
valistajien muistolle  
 isännöitsijä :   Marjukka  Levy,   
puh.  040 5 693 670
Vahtimestari: Aki Könönen
Savonlinnan rukoushuone:  
Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakariaan 
ja Vanhurskaan Elisabetin 
muistolle.
Isännöitsijä:  Kaija Romppa-
nen , puh.  050 – 3 828 286
Vahtimestari:  Avoinna

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 
18. srk-salissa seuraavasti:    
8. 12.;  13. 12.; 10.1.; 17. 1.; 24. 1.: 
31. 1. 7. 2.; 14. 2.; 21. 2.  7.3.; 14. 
3.; 21. 3.; 28. 3.   
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin juma-
lanpalveluksiin Varkaudessa ja 
Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUO-
RO
Kuoroharjoitukset   keskiviikkoi-
sin  klo 17.30  srk.-salissa  seuraa-
vasti:
7. 12.;   4. 1.; 18. 1 8. 2.; 22. 2. 1. 3.; 
15. 3.; 29. 3. 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset  
osallistuvat  toimitettaviin  juma-
lanpalveluksiin.

ORTODOKSIA-PIIRI
Varkauden ort. srk-salissa tors-
taina  keskimäärin kerran kuu-
kaudessa  
Piirin vetäjä: Pirjo Raittila
to. 26. 1.  klo 18. 
to.  23. 2.  klo  18
to 23.3. klo 18
ALOITETAAN RUKOUSPALVE-
LUKSELLA KIRKOSSA.
Mukana isä Tommi Kallinen.
Tervetuloa!

Varkauden ortodoksinen 
seurakunta hakee palvelukseensa  

kirkon ja 
seurakuntatalon siistijän 
toimeen sopivaa henkilöä.
Toimeen valittavan henkilön tulee 

ottaa tehtävä vastaan 
1. 1. 2006 alkaen. 

Hakijan tulee olla ortodoksisen 
kirkon jäsen.

Kirjalliset hakemukset 16. 12. 
klo 13  mennessä:  Varkauden 

ortodoksinen seurakunta 
/ Seurakunnanneuvosto 

Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä 
kirkkoherranvirastosta

ma, ke ja pe  klo  9. – 13. 
puh. 017 – 2 882 360

tai kirkkoherralta
puh. 050 5992 692. 

Jokainen palkansaaja on saanut 
omalta verotoimistoltaan lahjan.

Tuo lahja on uusi verokortti, 
mutta oletko muistanut tarkistaa 
omasta viimeksi toimitetusta ve-
rotustiedoista sen, minne maksat 
kirkollisverosi?

Tämä on erityisen tärkeä toimen-
pide Teille, jotka olette vuoden 2005 
aikana liittyneet omasta vapaasta 
tahdostanne ortodoksisen kirkon 
jäseniksi.

Eräiden liittyneiden kohdalla hei-
dän verotusta koskevat tiedot eivät 
ole päivittyneet oikein, vaan heidän 
tuloistaan kannettava kirkollisvero 
on mennyt siihen seurakuntaan, 
josta he ovat siirtyneet ortodoksisen 
seurakunnan jäseniksi.

Tarkastakaa siis omat verotus-
tietonne, jos olette havainneet kir-
kollisveron kohdalla virheen, niin 
ottakaa yhteys oman alueenne ve-
rotoimistoon ja pyytäkää siltä osin 
verotuksenne oikaisua.

Muista 

tarkistaa 

verotietosi!

Kerhopäivät lapsille ja lapsen-
mielisille 
Tule viettämään mukavaa kerho-
päivää muiden ortodoksi-lasten 
seurassa  
Varkauteen sunnuntaina  4. 12.   tai  
Savonlinnaan  tiistaina  6. 12.
Kerhopäivä alkaa klo 10.00 Liturgi-
alla, jonka jälkeen kirkkokahvit ja
yhteistä puuhastelua, askarteluja ja 
leikkejä klo. 14.00 saakka.
Voit ottaa omat eväät mukaan.
Kaikki ovat sydämellisesti terve-
tulleita.
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Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

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

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

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

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@dnainternet.net

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

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin.
Vuoden 2006 ensimmäinen Solea 
ilmestyy viikolla 7. Aineistopäivä 
on 26.1.2006

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

Radio ja tv
Kuopion seurakunta (jatkoa sivulta 8)

Vuorelan tiistaiseura on toiminut 20 
vuotta. Toimimme opintokerhona, 
mutta mukaan mahtuu myös muuta 
toimintaa. Toivalan tsasounasta 
olemme pitäneet huolta lähes koko 
sen olemassa olo ajan.
Olemme pystyneet kaunistamaan sitä 
ja hankkimaan sinne mm. pahkasta 
tehdyn kasteastia ja viime kesänä 
myös pahkasta tehdyn vainajien 
muistelupöydän. Ensimmäinen han-
kintamme oli ehtoolliskalusta. Tuol-
loin meillä ei ollut lainkaan varoja 
vaan otimme rohkeasti velkaa, jotta 
saimme tilauksemme maksetuksi. 
Toiminnassamme on näinä vuosina 
ollut keskimääräin kymmenen ihmis-
tä. Se on vajaat kymmenen prosenttia 
alueella asuvista seurakuntamme 
jäsenistä, joten enemmänkin ihmisiä 
mukana voisi olla.
Olemme yrittäneet pitää mukaan 
tulemista mahdollisimman helppona. 
Ovet ovat todellakin kaikille avoin-
na. Ainut edellytys on, että on kiin-
nostunut ortodoksisesta elämästä.
Olemme näitä aiheista käsitelleet 
vuosien varrella monin eri tavoin 
ja näin on tarkoitus jatkaa myös 
kevätkaudella 2006.
Raamatun käsittelyn ohella tiistai-
seuralaisilla on mahdollisuus esittää 
jokin mieltä askarruttavia kirk-
koa, jumalanpalvelusta, rukousta ja 
yleensäkin hengellistä elämää ja Ju-
malasuhdetta koskevia kysymyksiä. 
Näihin mieltä askarruttaviin asioihin 

yritämme etsiä vastauksia. Aloitus 
on helppo. Ilmestyy kokoukseen, 
niin siitä se alkaa.

Johdattelijan terveisin

ISÄ LEO

PUH 0503437249

Kevät 2006

10.1. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
24.1. klo 18.30 opintokokous 
OP:n kerhohuone
7.2. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
21.2. klo 18.30 vuosikokous, OP:n 
kerhohuone
7.3. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
21.3. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
4.4. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
18.4. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
2.5. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
16.5. klo 18.30 opintokokous OP:n 
kerhohuone
21.5. Pyhiinvaellusretki Jyväsky-
lään
30.5. Toivalan tsasounan ja ympäris-
tön kesäkuntoon laitto

Ovet ovat aina avoinna
Vuorelan tiistaiseurassa

KUOPION SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOT

-Tiistaisin Siilinjärvellä klo 9-11.30 Seukkarilla
-Keskiviikkoisin Kuopiossa 9-11.30 ja 13.30-15.30 Seukkarilla
-Torstaisin Kuopiossa 9-11.30 Seukkarilla

Iltakerhot:
-Maanantaisin tanssikerho 4-6 luokkalaisille tytöille Kuopion se-
ukkarilla
Ohjaajina Hanna Nissinen 044-3356761 ja Nana Ohvo 044-5889430
-Parittoman viikon Maanantaisin junnukerho Siilinjärvellä klo 
18-19
-Tiistaisin Junnukerho Kuopiossa klo 18-19.15
-Torstaisin Nuorten ilta klo 18-20 Kuopiossa
-Perjantaisin venäjänkielinen lastenkerho Seukkarilla klo 17-18
Ohjaajana Zoja Saukkonen
-Sunnuntaisin Nuorisokuoro klo 18 seukkarilla

Perhekerho:
-Maanantaisin Seukkarilla klo 10-11.30

Tammikuussa 2006 kerhot jatkuvat viikolla 2 ja iltakerhot viikolla 3
Terveisin Antti ja Anniina seurakunnastaJ 
kuopio.kerhot@ort.fi  017-2882303

INFOTILAISUUS
ti 10.1.2006 klo 18.00

Kurssi
pe-su  3.-5.2. 2006

Kuopion ortodoksisella
seurakuntasalilla
Snellmaninkatu 8 

Infotilaisuudessa tutustutaan Raja-
Karjalassa käytettyihin kansanpukui-
hin ja niistä tehtyihin uusintoihin.
Keskustellaan hankittavista materi-

Tule tekemään
FERESI, SARAFAANI

aaleista. Kurssilla voi tehdä puvun 
asusteineen tai täydentää jo olemassa 
olevaa pukua.  
I lmoit tautumiset  vi imeistään 
8.1.2006 mennessä kurssin vetä-
jälle.
Tervetuloa mukaan! 
Infotilaisuuden ja kurssin vetäjä
Tarja Alava
 0400-913650
tarja@tarjaalava.net
www.tarjaalava.net

APOSTOLIEN SEIKKAILUT – PAAVALI JA SILAS
iloinen ja jännittävä koko perheen tapahtuma

su 22.1.06 klo 15 – 17
Petosen Pinarilla Kuopiossa

Ohjelmassa:
näytelmiä, musiikkia, futisturnaus,

toimintapisteitä mm. megafortuna, kahleet-ilmapallokisa, 
tarjoilua, askartelua, playstation

Päätimme yhdistää voimavaramme ja järjestää yhdessä
mukaansatempaavaa ohjelmaa ja toimintaa lapsiperheille

Kuopion ev.lut.srk, Helluntaiseurakunta, Ortodoksiseurakunta,

Päiväkoti Hyvä Paimen, Vapaaseurakunta

H  A  P  A  N  K  A  A  L  I  A
Konevitsan tapaan

valkosipulilla tai ilman
tilauksesta

5 e/kg
Paulon Mirjalta

mirja.paulo@dnainternet.net
p. 040 590 7679 

tai Sareksen Ilonalta
p. 044 290 9726

ilona.sares@kuopio.fi 
Kaalin tuotolla Konevitsan 

luostari hankkii 
jumalanpalveluspukuja tai 

kirkkotekstiilejä

Musiikit vaihtuvat ja kengät kuluvat, mutta elämän tanssi 

jatkuu… Kiitän kaikkia Teitä, jotka muistitte minua 

saavuttaessani miehen iän, 50 vuotta. Kiitollisena voin todeta. 

että minulla on onni omistaa paljon ystäviä.

Rauhallista joulun odotusta ja siunattua joulujuhlaa!

Hutun Jarmo

PIETARIIN
18.-21.05.2006
perinteinen keväinen pyhiinvaelluksemme Pietariin
Lähtö torstaina varhain aamulla Kuopiosta  Jääskeläisen 
Auto Oy:n bussilla ja paluu sunnuntaina illalla Kuopi-
oon.
Asumme minihotelli NEVSKY 22:ssa, joka sijaitsee lähellä 
Verikirkkoa, eli aivan Pietarin keskustassa.
Matkan hinta n. 330 euroa, sisältäen aamiaiset hotellissa sekä 
ateriat seurakunnissa / luostareissa.
Lähdemme n. 30-hengen ryhmällä.
Lauantaina 20.05. osallistumme vigiliaan Venäjän Uus-
marttyyrien ja Tunnustajien kirkossa. Vigilian jälkeen 
iltatee seurakuntalaisten kanssa.
Muu ohjelma: vieraillaan eri kirkoissa ja luostareissa (mm. 
Strelnan luostarissa); vapaa-aikana mahdollisuus myös os-
toksiin.
Lopullinen ohjelma varmistuu kevään aikana.
Bussi on käytössämme koko matkan ajan.
TERVETULOA MUKAAN!
Ilmoittautumisia ja lisätietoja:
Riitta Hjertberg
puh. (017) 2882 321, iltaisin
sähköposti: riitta.hjertberg@ort.fi 

Ryhdy puutarhuriksi – 
silloin voit tuntea olevasi yhtä 
luonnon kanssa:
maasta tullut ja maahan menevä.
Ihmisen luonnollinen tila Jumalan 
puutarhassa.
PRISCILLA

Melu – saasteista pahin.
PRISCILLA

Radioitavat ortodoksiset
jumalanpalvelukset
vuodelle 2006
Su 1.1. Liturgia Lahti, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko
Su 15.1. Liturgia Kotka, pyhän 
Nikolaoksen kirkko.
Su 29.1. Liturgia Rautalampi, 
pyhän Nikolaoksen kirkko.
Su 12.2. Liturgia Joensuu, 
Ortodoksinen seminaari 
Su 19.2. Liturgia Hämeenlin-
na, pyhän Aleksanteri Neva-
laisen ja Johannes Krysosto-
moksen kirkko
Su 26.2. Sovintosunnuntain eh-
toopalvelus (18.00-18.45) Hel-
sinki, Uspenskin katedraali 
Radioitavat ortodoksiset aamu- 
ja iltahartaudet
Aamuhartaudet
7.1. Joensuun piispa Arseni
28.1. pastori Jyrki Ojapelto
18.2. pastori Jukka Alava
Iltahartaudet
17.1. kirkkoherra Markku 
Toivanen
21.2. TM Outi Vasko

26.12. TV1 klo 10-11.30. Or-
todoksinen aamupalvelus lähe-
tetään Joensuun ortodoksisen 
seminaarin Pyhän apostoli 
Johannes Teologin kirkosta.
Palveluksen johtaa KP arkki-
piispa Leo seminaarin papin, 
rovasti Rauno Pietarisen ja 
muun papiston avustamana. 
Opiskelijakuoron kanttorina 
on Aleksi Suikkanen. 

 
 


