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T
änä syksynä kuu-
tosten nuoret ko-
koontuivat jälleen 
Nuorten Pokro-
vaan. Kaikkiaan 

kolmekymmentä henkeä vietti 
syksyistä viikonloppua Kuopiossa 
jumalanpalvelusten ja kaupunki-
suunnistuksen parissa.

Perjantai-iltana toimitettiin ka-
tedraalissa yöpalvelus, joka on 
nuorten Pokrovassa perinteeksi 
muodostunut tapa aloittaa viikonlo-
pun vietto. Pikkutunneille kirkossa, 
niin aamiainen nautittiinkin sujuvas-
ti lounasaikaan.

Tästä olikin hyvä jatkaa kaupun-
gille ryhmiin jakaantuneina. Päivän 
mittaan tutuksi tulikin VB museon 

shokeeraavat valokuvat, kaupun-
ginmuseon mammutti sekä erakko 
Nikolainen grobu.

Illan addiktoiva juttu ei suinkaan 
ollut välttämättä karaokevideot, 
vaan rukousnauhan teko. Kun ker-
ran pääsi sisälle monimutkaisen 
solmun tekoon Makarios Lehtimäen 
opastamana, niin parhaimmillaan yli 
kymmenen henkeä keskittyneesti 
teki solmuja illan mittaan.

Tänä päivänä yhä enemmän ja 
enemmän nuoret aikuiset kaipaavat 
hengellisyyttä ja rauhalliset, yhteiset 
palvelukset antavat juuri tarvittavaa 
ravintoa.

Näihin myös nuorten Pokrovassa 
annetaan painoa kaiken muun yhtei-
sen tekemisen lomassa.

Nuorten
pokrova
lehtisateessa

”Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten., njam. Kuvassa Helinä, Markku ja taustalla Ossi.

”Kyllä lehtisade on paljon hauskempi kuin vesisade.” tuumivat Anniina, Markku ja Juuli Nuorten Pokrova-viikonlopussa Kuopiossa. (kuvat: Antti Räsänen).
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Esipaimenen
p a l s t a

Diakoniaa joka hetki

Hi ippakunta-
neuvoston vii-
meisimmässä 
kokouksessa 
Jyväskyläs-
sä laadittiin 
hiippakunnal-
linen toimin-

tasuunnitelma. Tarkoituksena on, 
että hiippakuntaneuvostossa yhtei-
sesti hyväksytyt periaatteet olisivat 
ohjaamassa myös päätöksentekoa 
seurakunnissa.

Toimintasuunnitelma kattaa mo-
nia kirkon elämän osa-alueita. Kes-
kityn tässä niistä ainoastaan yhteen 
keskeisimmistä eli diakoniaan.

Hiippakuntaneuvostossa toimii 
aktiivinen diakonia- ja lähetystyön 
jaosto.

Työskentelynsä taustaksi tämä 
jaosto on koonnut tietoja eri seu-
rakuntien diakoniatoimikunnilta 
käytettävissä olevista resursseista ja 
toiminnan nykyisistä muodoista ja 
laajuudesta. Saaduista vastauksista 
laaditusta yhteenvedosta ilmeni, 
että resurssit ja asenne diakoniatyötä 
kohtaan vaihtelevat hyvin paljon.

Ennen kaikkea vaikuttaa siltä, 
että diakoniatyötä tekevät luotta-
mushenkilöt ja muut vapaaehtoiset 
esimerkiksi Tiistaiseuroissa kokevat 
usein, ettei heidän tekemäänsä työ-
tä arvosteta riittävästi. Myöskään 
resursseja moninaisten tehtävien 
hoitamiseksi ei ole riittävästi.

Joissakin seurakunnissa dia-
koniatyö on jätetty kokonaan dia-
koniatoimikunnan vastuulle ilman, 
että kukaan seurakunnan papistosta 
tai muista työntekijöistä osallistuisi 
toiminnan suunnitteluun ja organi-
sointiin. Tämä on suuri ongelma jo 
aivan käytännöllisten asioiden, kuten 
vaikkapa postitusten ja hankintojen 
hoitamisessa. 

Diakoniatyö kuten kaikki muukin 
toiminta tarvitsee resursseja. Tär-
keintä on tietenkin löytää toimintaan 
sellaisia ihmisiä, joilla on todellista 
tahtoa ja asennetta työn tekemiseen. 
Mutta tulosten saavuttamiseen tar-
vitaan myös rahaa ja aineellista 

uhrimieltä.
Yksi keskeinen resurssi on työtä 

tekevien ammattitaito. Oikean asen-
teen lisäksi tarvitaan vankkaa osaa-
mista. Tämän vuoksi hiippakunnassa 
tullaan järjestämään diakoniatyössä 
mukana oleville jatkuvaa koulutusta 
Valamon kansanopistossa. Kou-
lutusteemoina ovat muun muassa 
lähimmäisen kohtaaminen ongelma-
tilanteessa, kuolevan ihmisen koh-
taaminen, hengellinen hoitaminen ja 
ystävä- ja lähimmäispalvelu.

Hiippakuntaneuvostossa päätet-
tiin kannustaa erityisesti seurakun-
tien diakoneja jäseniksi diakonia-
toimikuntiin sekä rohkaista heitä 
tekemään diakoniatyötä mahdolli-
suuksiensa mukaan.

Diakoniatyöhön suuntautunei-
suus on jatkossa myös yksi peruste 
diakoniksi vihkimiselle. Aivan konk-
reettisena toimenpiteenä diakonia-
työn jaosto ryhtyy valmistelemaan 
uutta ja ajanmukaista diakoniatyön 
käsikirjaa seurakuntien diakoniatyön 
tueksi.

Diakonia on valittu myös seu-
raavan hiippakuntapäivän teemaksi.  
Tämän asian ympärille kokoonnu-
taan Kuopioon perjantaina 23.11. 
Toivottavasti mahdollisimman moni 
diakoniatyössä mukaan olevista 
pääsee osallistumaan tuohon ko-
koontumiseen.

Päivän ohjelmassa on sekä teo-
reettista pohdintaa diakoniatyön 
luonteesta että konkreettista puhetta 
käytännön toteutusmalleista.

Diakonia on todellakin yksi 
keskeisimpiä kirkon elämän ulottu-
vuuksia. Se ei ole ainoastaan kirkon 
työntekijöiden tai toimikuntien puu-
hastelua vaan sen tulisi olla jokaisen 
kristityn elämäntapa. Se on uskom-
me ilmentymä, joka toteutuu mitä 
erilaisimmin tavoin elämässämme.

Erityisesti apostoli Jaakob koros-
taa, kuinka usko ja hyvän tekeminen 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa.

”Mitä hyötyä siitä on, jos joku 
sanoo uskovansa mutta häneltä 
puuttuvat teot? Ei kai usko silloin 
voi pelastaa häntä? Jos veljenne 

tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja 
jokapäiväistä ravintoa, niin turha 
teidän on sanoa: ”Menkää rauhassa, 
pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää 
hyvin”, jos ette anna heille mitä he 
elääkseen tarvitsevat. Näin on us-
konkin laita. Yksinään, ilman tekoja, 
se on kuollut.” (Jaak. 2:14-17, katso 
myös Jaak 2:18-26).

Aitoa uskoa ja diakoniaa toivon 
löytyvän myös niistä ihmisistä, jotka 
tulevissa seurakuntien valtuustojen 
vaaleissa valitaan uskovan kansan 
edustajina tekemään hallinnollisia 
suunnitelmia ja päätöksiä.

Kirkon tehtävät ovat konkreettisia 
ja aitoja diakoniatehtäviä, joissa ku-
kin voi käyttää omia armolahjojaan 
Jumalan tahdon toteutumiseksi, 
seurakunnan ja kirkon parhaaksi ja 
Jumalan kunniaksi. Olkoon uskosta 
nouseva diakonia tulevien seurakun-
nanvaltuustojen päätöksenteon ja 
vastuunkantamisen ydinjänne. 

Teitä kaikkia isällisesti siunaten,
Esipaimenenne,

Karjalan ja KoKo Suomen

arKKipiiSpa leo

Pyhäkankaan praasniekkaa vietettiin 14.9.2007, ja siihen  osallistui 
runsas joukko seurakuntalaisia. KS Joensuun piispa Arseni toimitti 
liturgian ja siunasi sen yhteydessä Jyväskylän tiistaiseuran lahjoittamat 
ikonit. (Kuva: Aleksander Roszczenko)

Arkkipiispa Leon paimenmat-
kat:
8.-10.10. Loma
11.10. Helsinki, Tasavallan Presi-
dentin tarjoama illallinen Georgian 
presidentin vierailun kunniaksi
12.10. Kuopio, Savon Sanomat 100 
vuotta -juhlat
13.10. Oulu, kaste
14.10. Helsinki, liturgia, Suojärve-
läiset 60 vuotta
15.10. Helsinki, Ortodoksisen Lä-
hetyksen, Ortaidin ja Karjalankielen 
Seuran kokoukset
16.10. Helsinki, tapaamisia
18.-19.10. Turku. SEN:n vuosiko-
kous ja -juhla
19.10. Joensuu, Dir.cant. Risto Mat-
sin muistokonsertti, puhe 
21.10. Joensuu, Ekumeenisen vas-
tuuviikon juhlajumalanpalvelus
22.10. Kuopio, hiippakunnan kant-
toreiden kokous
23.10. Kuopio, kirkollishallituksen 
ja piispainkokouksen istunnot
Kuopio, Arkkipiispalla vieraana -lu-
ento, vieraana rouva Eeva Ahtisaari

24.10. Kuopio, Karjalan hiippakun-
nan säätiön hallitus  
25.10. Lieksa, seurakuntailta, esitel-
mä Rotareille
26.-27.10. Iisalmi, ehtoopalvelus 
ja liturgia, Karjalainen asutus Ylä-
Savossa  60 vuotta -juhla
28.10. Valamo, liturgia
29.10. Helsinki, uskontojen johtajien 
foorumi  
31.10.-1.11. Valamon luostarin 
tarkastus
2.-4.11. Tukholma, jumalanpalve-
lukset suomalaisessa seurakunnassa, 
Karjalaisten killan juhla
8.11. Helsinki, uskonnonopettajien 
foorumi
10.11. Lintula, liturgia
14.11. Kuopio, Duodecim-semi-
naari
15.11. Joensuu, Karjalan tutkimuk-
sen seminaari
Kuopio, uskonnonopettajien koulu-
tusverkosto  
16.-17.11. Kuopio, hiippakunnalli-
nen uskonnonopettajien kokous
19.11. Joensuu, Normaalikoulun 

juhla
20.11. Kuopio, Arkkipiispalla vie-
raana -luento, vieraana ohjaaja Kalle 
Holmberg
23.11.Kuopio, hiippakuntapäivä
24.11. Joensuu, Valtakunnallinen 
Martat 100-vuotta -juhla
24.-25.11. Valtimo, vigilia ja liturgia, 
Suojärviseura 30 vuotta
25.11. Mikkeli, kirkkokuoron 40-
vuotisjuhla
26.-27.11. Valamo, XX varsinainen 
kirkolliskokous
29.11. Valamo, kansanopiston johto-
kunnan kokous  
1.12. Kuopio, koulun vihkiminen  
2.12. Juuka, rukoushuoneen 50-
vuotisjuhla  
6.12. Helsinki, Itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet
11.12. Helsinki, Partiolaistapah-
tuma
21.12. Kuopio, jouluhartaus

Muutokset mahdollisia.

Piispa Arsenin paimenmatkat:
1.-13.10. Loma
17.10. Lapinlahti, Valamon kon-
servointilaitoksen johtoryhmän 
kokous
18.-19.10. Turku, Suomen ekumee-
nisen neuvoston kokous
23.10. Kuopio, alustus tiistaiseuran 
kokouksessa  
25.10. Kuopio, Esitelmä Suomi-
Kreikka seurassa
26.-27.10. Iisalmi, Seurakuntajuhlan 
palvelukset

3.11. Kuopio, Alustus päihdetyön 
seminaarissa
9.11. Joensuu, Tutkijaseminaari
10.-11.11. Imatra, Maahanmuuttaji-
en viikonvaihteen palvelukset
17.-18.11. Kajaani, Hiippakunnalli-
set tiistaiseurapäivät: Oma kirkko ja 
maahanmuuttajatyö”
22.11. Ilomantsi, Liturgia ja viitosten 
kokous
26.-27.11. Valamo, Kirkolliskokous

Muutokset mahdollisia

Paimenmatkoja

Valtuuston 
johtoon

käy maallikkokin
Seurakunnanvaltuustolla on nyt 

mahdollisuus valita johtoonsa 
kirkkoherran sijaan myös 

maallikko.
- Päätös vaatii kuitenkin piispan 
vahvistamisen, varatuomari Paavo 
Perola sanoo.

-Tässä asiassa lainmuutokseen on 
ollut tiettyä painetta, hän lisää.

Ortodoksista kirkkoa koskeva 
uusi lainsäädäntö tuli voimaan tä-
män vuoden alusta. Kysymyksessä 
oli lainsäädännön kokonaisuudistus. 
Varatuomari Paavo Perola oli sil-
loisena lainoppineena kirkkoneu-
voksena valmistelemassa kyseistä 
lainsäädäntöä.

Esimerkiksi kaupungin- tai kun-
nanjohtaja on kaupungin tai kunnan 
luottamushenkilöille vain esittelijä, 
mutta ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherralla on edelleen seura-
kunnan valtuustossa ääni- ja puhe-
oikeus.

- Kirkkoherra voidaan toki va-
lita valtuuston puheenjohtajaksikin 
entiseen tapaan. Mielestäni laki täl-
laisenaan oli hyvä kompromissi eikä 
se minusta vaaranna seurakunnissa 
mitään. Kirkkoherra on lisäksi viran 
puolesta seurakunnanneuvoston pu-
heenjohtaja, Perola huomauttaa.

Seurakunnanvaltuusto kokoontuu 
vuosittain vain 2-4 kertaa, joten 
kovin suurta kokoustaakkaa ei 
luottamushenkilöiden harteille tule 
- vastuuta kuitenkin. Seurakunna-
valtuusto valitsee seurakunnanneu-
voston, joka kirkkoherran johdolla 
valmistelee valtuustolle menevät 
asiat sekä toimii päätösten toimeen-
panijana. 

- Seurakunnanvaltuustolle on nyt 
annettu oikeus valita seurakunnan 
toimihenkilöt, kuten papit ja kantto-
rit. Ainoastaan kirkkoherra valitaan 
edelleen seurakuntiin suoralla kan-
sanvaalilla. Henkilövalinnat saatta-
vat tuoda valtuustolle vuosittain pari 
kokousta lisää, Perola arvioi. 

Seurakunnanvaltuuston toimi-
kausi oli ennen kolme vuotta. Tänä 
syksynä valittavat valtuustot työs-
kentelevät neljä vuotta. 

- Valtuustonvaaleja koskeva 
edellinen uudistus tuli voimaan 
vuonna 1998 ja oikeastaan vain 
toimikauden pidentäminen sekä 
mahdollisuus valita maallikko seura-
kunnan puheenjohtajaksi ovat ainoat 
merkittävät muutokset vuoden 1998 
uudistukseen verrattuna. Sen lisäksi 
vaalilainsäädännössä on joitakin pie-
niä täsmennyksiä, Perola kertoo.

Valtuuston toimikautta pidennet-
tiin, jotta valtuustojen työskentelyyn 
tulisi jäntevyyttä ja jatkuvuutta. 

- Meillähän kirkollinen toimin-
ta tapahtuu suurimmalta osalta 
seurakuntien kautta. Ortodoksi-
setkin seurakunnat noudattavat 
pohjoismaista demokratiaa ja ovat 
itsehallintoyhteisöjä siinä missä 
luterilaiset seurakunnat tai kunnat 
ja kaupungit, Perola toteaa ja lisää, 
että uusi lainsäädäntö on tuonut 
esille mahdollisuuden seurakuntien 
yhteishankkeisiin.

- Seurakuntien yhteishankkeita 
onkin paljon Solean levikkialueella 
eikä tätä ei missään nimessä tule 
nähdä uhkana.

Seurakuntien rajat on meillä 
muodostettu vuonna 1950.

- Yhteiskunta on noista ajoista 
kovasti muuttunut. Etelän seurakun-
nat ovat kasvaneet ja esimerkiksi 
meillä täällä Savossa seurakuntien 
väkimäärä on ollut laskussa. Esi-
merkiksi Pielaveden seurakunta 
yhdistyi Kuopion seurakuntaan. Yh-
distyminen ei nähdäkseni tuottanut 
juurikaan ongelmia tai heikentänyt 
palveluja Pielaveden entisen seura-
kunnan alueelta. 

Millaisia terveisiä Perola lähettää 
seurakuntalaisille vaalien alla?

- Äänestäkää aktiivisesti. Korkea 
äänestysprosentti kannustaa niin 
valittavia luottamushenkilöitä kuin 
seurakuntien työntekijöitäkin. Li-
säksi äänestäjien kannattaa muistaa 
ottaa jonkinlainen henkilöllisyysto-
distus mukaan. Ennen vanhaan seu-
rakunnissa varmasti kaikki tunsivat 
toisensa, mutta ajat ovat nyt tässäkin 
mielessä toiset.

pia ValKonen
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”Solean kannen ikoni viittaa 21.11.vietettävään Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
temppeliin käymisen juhlaan.”

Avoin kirje Mikkelin seurakun-
nan luottamushenkilöille ja 
seurakunnan jäsenille

Arvoisat seurakuntalaiset

En mielelläni lähde seurakuntaleh-
den palstalla arvioimaan toisen seu-
rakunnan asioita.  Koska kirkkoherra 
Johannes Hätinen on omassa kirjoi-
tuksessaan (Solea 4/2007) vihjannut, 
että menneinä vuosina seurakuntaa 
ei ole hoidettu hyvän hallintokult-
tuurin mukaan tai että seurakunnassa 
on tehty laittomia päätöksiä, olen 
pakotettu vastaamaan.  

Seurakunnan ammattitaitoisten 
tilintarkastajien tehtävä nykyisin 
on paitsi rahan liikkeiden seuranta, 
myös hallinnon sujuvuutta paran-
tavien neuvojen ja ohjeiden anta-
minen.  Näin Mikkelin seurakun-
nan tilintarkastajat ovat toimineet.  
Heidän ohjeitaan on noudatettu, 
eikä tilintarkastajilla ole ollut huo-
mautettavaa.  Seurakunnan talouden 
ja hallinnon vastuunkantajille on 
aina myönnetty yksimielisesti tili- ja 
vastuuvapaus.   

Ollessani kirkkoherrana seura-
kuntaa johdettiin voimassa olleiden 
lakien, asetusten, piispallisten oh-
jeiden ja hyvän hallintokäytännön 
mukaan.  Tämä on todettu myös ai-
emmissa seurakunnantarkastuksissa. 
Mitään hyvän hallintokulttuurin vas-
taista ei ole koskaan tullut esille.

Isä Johannes lainaa luottamus-
henkilötapaamisesta laadittua pöy-
täkirjaa puhuen ”kuukausittaisesta 
viikonloppuvapaasta”, ”laittomasta 
päätöksestä” ja ”herrasmiessopi-
muksesta”.  Käytäntöä, johon isä 
Johannes viittaa, olen selvittänyt 
hänelle jo siinä vaiheessa, kun hän 
aloitti Mikkelissä.  Koska näyttää 
siltä, että luottamushenkilötapaami-
sessa ei ole kuitenkaan annettu oike-
aa kuvaa vallinneesta käytännöstä, 
minun täytyy selvittää se tässä.

Hyvään hallintokulttuuriin kuu-
luu, että seurakuntatyön kuormit-
tavuus otetaan huomioon toimintaa 
suunniteltaessa.  Työturvallisuuslain 
(23.8.2002/738, 1§) tarkoituksena 
on parantaa työympäristöä ja työ-
olosuhteita työntekijöiden työkyvyn 
turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi 
sekä ennalta ehkäistä ja torjua työ-
tapaturmia, ammattitauteja ja muita 
työstä ja työympäristöstä johtuvia 
työntekijän fyysisen ja henkisen ter-
veyden haittoja.  Työturvallisuuslain 
mukaan ”työnantaja on tarpeellisilla 
toimenpiteillä velvollinen huolehti-

maan työntekijöiden turvallisuudesta 
ja terveydestä työssä” (8 §, Työnan-
tajan yleinen huolehtimisvelvoite).

Edellä mainitun lain velvoit-
tavuus huomioiden on Mikkelin 
seurakunnan papin ja kanttorin 
töiden järjestämisessä noudatettu 
ortodoksisesta kirkosta annetun lain 
ja asetuksen määräyksiä, piispan 
ohjeita sekä niitä keinoja, joita työn 
organisointi ja suunnittelu esimie-
helle mahdollistavat.

Palvelusten toimittaminen on osa 
papin ja kanttorin työtä.  Sen lisäksi 
heidän työhönsä kuuluu mm. oman 
työalansa tavoitteiden ja toiminta-
suunnitelmien laatiminen, seuranta, 
arviointi ja päivittäminen, työn 
sisällöllinen kehittäminen, tiedot-
taminen sekä oman ammattitaidon 
ylläpitäminen ja täydentäminen.  
Mikkelin seurakunnassa työn laaja-
alaisuus ja kuormittavuus huomioi-
tiin siten, että työkautena syyskuusta 
toukokuuhun pyrittiin varaamaan 
vuorotellen papille ja kanttorille yksi 
viikonvaihde kuukaudessa, jolloin ei 
ollut jumalanpalvelusvuoroa.  Silloin 
palvelukseen palkattiin sijainen.    

Palvelusvuorosta vapaa työntekijä 
ei kuitenkaan ole ollut palkallisella 
vapaalla, vaan on käyttänyt maini-
tun ajan oman työalansa muuhun 
työhön ja työssä jaksamista tukevaan 
toimintaan.  

Mikäli tilanne niin vaati, työn-
tekijä voitiin kutsua palvelusta 
toimittamaan. Käytäntö ei millään 
tavalla rikkonut asetuksen määrä-
ystä, jonka mukaan papilla ja kant-
torilla on tietyin edellytyksin oikeus 
yhteen vapaapäivään viikossa (A 
6.3.1970/179, 65 §).  

Kyse on siis ollut työn organisoi-
misesta niin, että huomioidaan työn 
kuormittavuus, tuetaan työssä jak-
samista ja samalla edistetään työn-
tekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.  
Aiheutuneet kustannukset olivat 
vähäiset varsinkin, kun osittain tästä 
käytännöstä johtuen ei ollut vuosi-
kausiin tarvetta sairaslomasijaisiin.  

Pidän kirkkoherra Hätisen vih-
jailevaa kirjoitusta epäasiallisena. 
En aio tulevaisuudessa käydä jul-
kista keskustelua lehden palstoilla 
Mikkelin seurakunnan sisäisistä 
asioista.  Se ei ainakaan olisi hyvän 
hallintokulttuurin mukaista.

iSä marKKu ToiVanen

miKKelin orTodoKSiSen SeuraKunnan 
KirKKoherra VV. 1996–2005

Totean seurakunnantarkastuksen pöytäkirjasta seuraavaa: ”Mik-
kelissä on aikoinaan päätetty muun muassa papin ja kanttorin 
kuukausittaisista viikonloppuvapaista. Vaikka taustalla on ollut 

huoli työntekijöiden jaksamisesta, on kyseessä kuitenkin ollut laiton 
päätös. Sitä ei voi puolustaa millään ”herrasmiessopimuksella”. Piispa 
Arseni mainitsi, että arkkipiispa Leo on erityisesti pyytänyt häntä ko-
rostamaan tämän tarkastuksen yhteydessä, että kirkkomme säädöksiä, 
lakia ja kirkkojärjestystä on noudatettava.”

iSä johanneS häTinen

Isä Markku
Tampereelta vastaa
isä Johannekselle

Käytämme usein sanoja, joiden 
merkitystä emme täysin ymmärrä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi armo, 
pelastus, Pyhä Kolminaisuus ja 
Pyhä Traditio. Kuopion Ksenia-
piirissä yritetään kuluvan talven 
aikana selvittää viimeksi mainittua 
useiden henkilöiden ja teemojen 
välityksellä.

Papa Paul Hesse totesi luento-
sarjaa aloittaessaan: ”Tähän aihee-
seen ei riitä yksi vuosi. Asiaa pitäisi 
selvittää ainakin kolme vuotta, sillä 
kyseessä on koko kirkon elämää 
koskeva kysymys.”

Sana ”traditio” on latinan kie-
lestä johdettu lainasana ja se tar-
koittaa ”siirtää” ja ”välittää”. Sanan 
kreikkalainen vastine tarkoittaa 
puolestaan ”perintöä”. Sana ”tradi-
tio” jo sinällään kertoo mistä tässä 
asiassa on kysymys. Ortodoksisen 
kirkon Pyhä Traditio on kuitenkin 
monimutkaisempi käsite.

Mikä on kirkollista 
pyhää traditiota?
Traditiolla ei ole arvoa itsessään. 
Tradition ilmaukset, ikonit, hymnit, 
rukoukset ovat uskonnollista pää-
omaa, Pyhän Hengen elämää kir-
kossa. Siksi traditiota on lähestyt-
tävä sisältäpäin. Tästä esimerkkinä 
papa Paul mainitsi kysymyksen 
naispappeudesta. 

Pappeus ei ole vain historiallisen 
tilanteen tuotos. Asiaa voidaan lä-
hestyä niin sanotun aleksandrialai-

sen tradition tulkinnan perinteestä, 
jossa korostetaan symboliarvojen 
merkitystä. Muotojen takana on 
aina jotain syvempää. Kirkolli-
sissa tulkinnoissa on aina kyse 
symboleista. 

Kirkon uskontraditiot ovat pal-
jon enemmän kuin historialliset 
käytänteet. Piispa edustaa Jumalaa 
symbolisesti. Uskontunnustuksen 
mukaan Pyhä Kolminaisuus on 
Isä, Poika ja Pyhä Henki. Alek-
sandrialaisen tulkinnan mukaan 
miespappeus kuvaa paremmin 
tätä suhdetta. Jos Kolminaisuuden 
yksi persoona olisi kuvattu äitinä, 
tilanne olisi toinen papa Paulin 
mukaan. Reformaation jälkeen 
protestanttiset kirkot loivat oman 
perinteensä.   

Pyhä traditio on elävä. Joskus 
se kasvaa, muuttuu, toisinaan se 
häviää. Kirkossa suoritettavat saa-
tot toimitetaan nykyisin Suomessa 
useimmiten kreikkalaisen perinteen 
mukaan pitkinä, toisin kuin ennen. 
Papisto tulee alttarin sivuovesta ja 
kiertää koko kirkon palaten keski-
käytävää takaisin alttariin. Alttarin 
verhon käyttö on muuttunut. Van-
hassa kirkossa käytetty niin sanottu 
rauhan suudelma on jäänyt pois 
lähes kokonaan. 

Traditiossa on kyse tulkinnasta. 
On kyettävä soveltamaan yleinen 
ohje käytännön elämään. Käy-
tämme usein varomattomasti tai 
ajattelemattomasti Pyhän Traditi-
on käsitettä. Papa Paulin mukaan 
olisi vältettävä sanomasta ”ettei 

joku asia kuulu traditioon” koska 
meillä on monenlaisia ortodoksisia 
kirkkoja, joilla on oma perinteensä. 
Joskus ne poikkeavat hyvinkin pal-
jon toisistaan perinteensä puolesta. 
Tästä esimerkkinä voidaan mainita 
vanha etiopialainen perinne.” 

Suomen ortodoksisen kirkko-
laki on ”perinteeseen perustuva 
laki”. Sävellajin määrää laki, jonka 
valvonta kuuluu piispoille. Kun 
jonkin asian yhteydessä puhutaan 
yleisortodoksisuuden hengestä, 
sillä tarkoitetaan että se on kaikki-
en ortodoksisten kirkkojen kanta. 
Ortodoksikirkoilla on sama usko 
ja sama pappeuskäsite.   

Yleisortodoksiseksi käytän-
nöksi voisi sanoa ortodoksisen 
kirkon seitsemää mysteeriota eli 
sakramenttia, vaikkei lukumäärää 
ole virallisesti vahvistettu mis-
sään. Puhumme usein myös ”isien 
tulkinnasta” ja ”isien perinteestä”. 
Heilläkin on monia eri näkemyksiä 
muun muassa siitä, mitkä kirkon 
toimitukset ovat mysteereitä. Eräi-
den mielestä on vain kolme pyhäksi 
sakramentiksi kutsuttua toimitusta. 
Jotkut kirkkoisät sanovat myös 
hautausta ja munkiksi vihkimistä 
sakramentiksi.  

Papa Paulin mukaan oikeaa 
ortodoksisuutta on se, että ihminen 
osaa olla nöyrä. Onko siinä Pyhän 
Tradition tulkitsijan punainen 
lanka?

Pyhä traditio on kirkon
kollektiivinen muisti

Sirpa oKuloV

Tessalonikissa sijaitseva Pyhän Demetrios Mirhavuodattajan kirkko edustaa kreikkalaisen perinteen 
mukaista kirkkorakennusta. Kirkossa on tuolit ja selkeät käytävät, joita pitkin papisto tekee pitkät 
saatot lasten seuratessa heitä.

”Marian temppeliin tuomisen juhla on 
nimenomaan Marian itsensä juhla. Hän 
käveli itse temppelin kaikkein pyhimpään 
kuvaten näin ennalta Kaikkeinpyhimmän 
Jumalan syntymistä hänestä.
Riippumatta siitä mikä juhlan histori-
allinen tausta lieneekin, on tämä syys-
talven päivä meille annettu muistutus 

Jumalansynnyttäjän kasvusta pyhyyteen 
lapsuudesta saakka.
Emme nimittäin voi ajatella, että Maria 
nuorena neitosena olisi voinut vastata 
ylienkelille myönteisesti Ilmestyksen yh-
teydessä, ellei hän olisi lapsesta saakka 
omaksunut Jumalan lakia.
Temppeliin käynti on luonteva osa kehi-

tystä, joka johti Kristuksen syntymään. 
Ihmiskunta ei olisi voinut tuoda puhdasta 
neitsyttä joululahjana Jumalalle, ellei 
Maria itse olisi valmistautunut koko sii-
henastisen elämänsä ajan juuri tuohon 
suureen tehtävään.”
Lue lisää osoitteesta www.ortodoksi.
net/kirkkovuosi
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Varkauden seurakunta
VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puhelin  (017) 2882 360
tekekopio   (017) 2882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Jumalanpalvelukset
Varkauden ort. seurakunnassa 
13.10. – 31.12.2007

VARKAUDEN KIRKKO 
Relanderinkatu 5 
LOKAKUU      
La 13.10. klo 18 Vigilia; La 20.10. klo 18 Vigilia; Su 21.10. klo 10 
Liturgia.
MARRASKUU
La 3.11. klo 18 Vigilia; Su 4.11. klo 9. Litania ja seppeleen lasku 
Karjalaan jääneiden patsaalla,  ja klo. 9. Karjalaisten kirkkopyhän 
Liturgia;  klo. 11. – 12. Seurakunnanvaltuuston jäsenten vaali (kts. 
erillinen vaalikuulutus). La 10.11. klo 18 Vigilia; La 17.11. klo 18 
Vigilia; 18.11. klo 10. Liturgia;  Ti 20.11. klo 18 Vigilia; Ke 21.11. 
klo 9 Liturgia (Jumalansynnyttäjän N. Marian Temppeliin tuomisen 
juhla).  Su 25.11. klo 10 Liturgia ja kiertokoulu.  
JOULUKUU   
La 1.12. klo 18 Vigilia; Su 2.12. klo 10 Liturgia; Ke 5.12. klo 18. Vi-
gilia; To 6.12. klo 9.30 Liturgia ja itsenäisyyspäivän rukouspalvelus; 
La 8.12. klo 18 Vigilia;  La. 15.12. klo 18. Vigilia; La. 22.12. klo. 18. 
Vigilia; Su. 23.12. klo. 10. Liturgia;  Ma. 24.12. klo. 16. Suuri Eh-
toopalvelus; Ti. 25.12. klo. 8. Aamupalvelus ja Liturgia ( Kristuksen 
syntymäjuhla); Ma. 31.12. klo. 22. Uudenvuoden rukouspalvelus.

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE
Rinnetie 9
LOKAKUU
Su 14.10. klo 9. Karjalaisten kirkkopyhän Liturgia,  Litania ja seppe-
leen lasku Karjalaan jääneiden muistopatsaalla, ruk. huoneen vieressä.  
ja klo. 11.30  Seppelten lasku  Karjalaan jääneiden patsaalla ev. lut. 
kirkon vieressä; Su.  4.11.2007  klo. 13. -  13.30  Seurakunnanvaltuus-
ton jäsenten vaali  rukoushuoneella (kts. erillinen vaalikuulutus).
MARRASKUU 
Pe 2.11. klo 18 Vigilia; Su 3.11. klo 9.30 Pieni vedenpyhitys ja juhla-
liturgia (rukoushuoneen praasniekka); Su 11.11. klo 10 Liturgia. 
JOULUKUU
Su 16.12. klo 10 Liturgia; Ma. 24.12. klo 14. Suuri Ehtoopalvelus.  

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE
Erkonkatu 11
LOKAKUU 
Pe 19.10. klo18 Parastasis; La 20.10. klo 9 Liturgia, Vainajien muis-
topäivä; La  27.10. klo 18 Vigilia; Su 28.10. klo10 Liturgia.  
MARRASKUU      
 Su. 4.11. klo.  18.00 – 18.30 Seurakunnanvaltuuston jäsenten vaali  
rukoushuoneella (kts. erillinen vaalikuulutus).  La 10.11. klo 18 Vi-
gilia; Su 11.11. klo 10 Liturgia; La 24.11. klo 18 Vigilia; Su 25.11. 
klo 10 Liturgia. 

MUUALLA SRK:N ALUEELLA
LOKAKUU 
VILJOLAHTI: La 27. 10. klo 10. Muistoliturgia L. Mäkitalon ko-
dissa.

JOULUKUU
KERIMÄKI: Su  9.12. klo 10. Liturgia  Talvikirkko

VARKAUS, VIRIKE: puh.johtaja  
Jouko Parviainen,
puh. työ:  (017) 2882 360, koti: (017) 
2882 362
Kokoontuu joka toinen viikko tiistai-
sin klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
LOKAKUU:  23.10.  
MARRASKUU:  6.11.; 21.11. Litur-
gian jälkeen. 
JOULUKUU:  4.12.; 16.12. klo 15. 
tiistaiseurojen ja eri toimintapiirien 
yhteinen joulun esijuhla, ja syystoi-
mintakauden päätös.
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Marjukka Levy. 
LOKAKUU: Kokoontumisesta il-
moitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä         
MARRASKUU: Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikalli-
sissa lehdissä 
JOULUKUU: Varkaudessa 16.12. 
klo 15. Tiistaiseurojen ja  eri toimin-
tapiirien yhteinen joulun esijuhla, ja 
syystoimintakauden päätös. 
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Soisalon Seutu- Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa   
    

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri, puh. (017) 
5543 493
LOKAKUU: Kokoontumisista il-
moitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä    
MARRASKUU: Kokoontumisista 
ilmoitetaan myöhemmin paikalli-
sissa lehdissä    
JOULUKUU: Varkaudessa 16.12. 
klo 15. Tiistaiseurojen ja eri toimin-
tapiirien yhteinen joulun esijuhla, ja 
syystoimintakauden päätös. 
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Soisalon Seutu- Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa

     

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, 
LOKAKUU: Kokoontumisista il-
moitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä      
MARRASKUU: Kokoontumisista 
ilmoitetaan myöhemmin paikalli-
sissa lehdissä    
JOULUKUU: Varkaudessa 16.12. 
klo 15. Tiistaiseurojen ja eri toimin-
tapiirien yhteinen joulun esijuhla, ja 
syystoimintakauden päätös. 
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa       
 

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  
050 – 3 682 212
Kokoontuu joka toinen viikko klo 
17. srk.-salissa 
LOKAKUU: Ke. 17.10.  klo 17.  seu-
raamme kirkkokuoron harjoituksia;  
Ti. 30.10. klo 17. Vladimir Sokratilin 
luento: ”Jumalan äiti”.  
MARRASKUU:  Ti. 13.11. klo 
17. isä Tuomas Kallisen luento;  
Ti. 27.11.  klo 17.30. Jaana Pössi: 
PSHV:n toiminnasta; Juha Pössi: 
Liturgiasta.
JOULUKUU:  Ti. 11.12.  klo 17. 
Tiistaiseuran syyskauden päätösru-
kouspalvelus, i. Martti
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-SAVO 
– lehden kirkollisissa ilmoituksis-
sa.

TIISTAISEURAT

Kirkkokuorot:

VARKAUDEN 
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin 
klo 18. srk-salissa seuraavasti:    
LOKAKUU:  Ti. 23.10.
MARRASKUU: Ti. 6.11.;  Ti. 
20.11. klo 18. Vigilia.  
JOULUKUU: Ti. 4.12.;  Ti.  
18.12.   
Harjoitusten lisäksi 
kuorolaiset osallistuvat 
toimitettaviin 
jumalanpalveluksiin 
Varkaudessa ja Leppävirralla.

SAVONLINNAN 
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   
keskiviikkoisin  klo 17.00. 
srk-salissa  seuraavasti:
LOKAKUU:  Ke. 17.10.;   Ke. 
31.10.
MARRASKUU:  Ke. 28.11.   
JOULUKUU: Ke. 12.12.   
Muista kuoroharjoituksista 
ja muutoksista ilmoitetaan 
myöhemmin paikallisissa 
lehdissä
Harjoitusten lisäksi 
kuorolaiset osallistuvat 
toimitettaviin 
jumalanpalveluksiin.

Savonlinnalainen Fevronia Orfanos sai Pyhän Karitsan ritarikunnan 
I luokan ritarimerkin tunnustuksena työstään Suomen ortodoksisen 
kirkon hyväksi. Mitali luovutti hänelle arkkimandriitta Sergei Valamon 
luostarissa. Fevronia Orfnos on muun muassa kääntänyt englanninkie-
listä ortodoksista kirjallisuutta. Hän jäi eläkkeelle Joensuun yliopiston 
Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitokselta.

VARKAUDEN ortodoksisen seura-
kunnan  vaalilautakunta  toimittaa 
seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaalin  toimikaudelle 2008 – 2011  
sunnuntaina 4. 11. 2007 seuraa-
vasti:

Varkaus  Kristuksen taivaaseenastu-
misen  kirkko,  Relanderinkatu  5
Su.  4. 11.2007 klo 11- 12
Leppävirta  Pyhien Karjalan valis-
tajien rukoushuone,  Rinnetie  9
Su.  4.11.2007  klo. 13 -  13.30
Valamon Luostari  Kulttuurikes-
kuksen aula,   Valamontie  42
Su.  4. 11. 2007 klo 15 – 15.30
Savonlinna  Pyhien Sakariaan ja 
Elisabetin rukoushuone,   Erkon-
katu  11 Su.  4. 11.2007 klo 18 
– 18.30
 Varkaus  ortodoksinen seurakunta-
sali,   Relanderinkatu  5
Su.  4. 11.2007 klo 20 Kokous 
päätetään.
Äänten laskeminen aloitetaan  klo. 
20

Vaalin tulos julkaistaan   Ma. 5. 11. 
2007  klo. 10.00   Kirkkoherranvi-
rastossa   ja asetetaan  nähtäväksi 
seurakunnan viraston ilmoitus-
taululle
Seurakunnanvaltuuston jäsenmää-
rä on yhdeksän (9).   Seurakunta 
muodostaa yhden vaalialueen val-
tuuston jäsenten vaalissa. (Laki ort. 
kirkosta 985 / 2006  54 §.) 
Valtuustoon valitaan  vuosiksi 2008 
– 2011  yhdeksän (9) eniten ääniä 

saanutta henkilöä. (Ort. kirkon kirk-
kojärjestys  174 / 2007  81 §.)
Vaalikelpoinen seurakunnan luot-
tamustoimeen on ortodoksisesta 
kristillisestä vakaumuksesta tun-
nettu äänioikeutettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen 
eikä seurakunnan päätoiminen 
työntekijä.
Varkauden ortodoksisen seurakun-
nan vaalilautakunta on suorittanut 
ehdokasasettelun  ja arponut ehdok-
kaiden numerot  02. 10. 2007 pitä-
mässään kokouksessa seuraavasti:

EHDOKKAAT  VALTUUSTON 
JÄSENTEN VAALISSA:
LEPPÄVIRRAN   KUNNASTA:
N:o 5  Hannu Haapalainen s. 
1945 Leppävirta, luokanopettaja 
eläkkeellä
N:o 11 Markku  Pesonen  s. 1949 
Leppävirta, maanviljelijä
N:o 14 Arni   Malmioja  s. 1952 
Leppävirta, insinööri, maisteri
SAVONLINNAN   KAUPUNGIS-
TA: N:o 4  Anne  Tossavainen  s.   
1972 Savonlinna lehtori
N:o 6 Markus  Parkkonen  s. 1951 
Savonlinna puuseppämestari
N:o 7 Arja  Karjalainen s. 1953 
Savonlinna hammaslääkäri
N:o 12 Kari  Ahonen s. 1947 Sa-
vonlinna lehtori
VARKAUDEN   KAUPUNGISTA: 
N:o 2 Jarmo  Ihalainen s. 1952 Var-
kaus kansanedustajan avustaja
N:o 3 Unto  Tajakka s. 1940 Varka-
us tarjoushinn. eläkeläinen

N:o 8 Jani  Thure s. 1976 Varkaus 
Varkauden kirkko ja Leppävirrn rh. 
vahtimestari oto.opiskelija 
N:o 9 Lyyli  Issakainen s. 1938 Var-
kaus merkonomi eläkeläinen
N:o 10 Antero  Kudjoi  s.  1944 
Varkaus eläkeläinen
N:o 13 Raija  Huusko  s. 1955 
Varkaus lehtori

Äänioikeus seurakunnanvaltuus-
ton jäsenten vaalissa on jokai-
sella äänivaltaisten luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, 
joka viimeistään ensimmäisenä 
vaalipäivänä  (4.11.2007)  on 
täyttänyt  18  vuotta. Äänioikeutta 
käytetään seurakunnanvaltuus-
ton vaalissa siinä seurakunnassa, 
missä äänioikeutettu on merkitty 
seurakunnan jäseneksi 31.8.2007. 
Vaali toimitetaan suljettuna lip-
puäänestyksenä.  Jokainen äänioi-
keutettu voi äänestää enintään niin 
monta vaalialueensa ehdokasta kuin 
kyseiseltä vaalialueelta valitaan 
valtuuston jäseniä (9). Valituksi 
tulevat yhdeksän (9) eniten ääniä 
saanutta ehdokasta. Äänioikeuttaan 
saa seurakunnan jäsen käyttää vain 
henkilökohtaisesti. 
   
Vaalilautakunnan 5.11.2007 pöy-
täkirja on nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 6.11.2007 alkaen 14. 
päivän ajan.
Varkaudessa 2.  lokakuuta  2007

marTTi  päiVinen,  KirKKoherra, 
VaalilauTaKunnan puheenjohTaja

VAALIKUULUTUS
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Jumalanpalvelukset

Iisalmi
Lokakuu:
ma 1.10. klo 9 liturgia, Pokrova, la 6.10. klo 18 vigilia,la 13.10. klo 
18 vigilia, la 20.10. klo 18 vigilia,
pe 26.10. klo 18 ehtoopalvelus, toim. KP metropoliitta Panteleimon 
la  27.10. klo 8.45 litania ja seppeleenlasku Karjalaan jääneiden 
muistopaadella, klo 9  juhlaliturgia, toim. KP arkkipiispa Leo, KP 
metropoliitta Panteleimon, KS piispa Arseni 
Marraskuu:
la 3.11. klo 18 vigilia,su 4.11. klo 9 liturgia, la 10.11. klo 18 vigilia
la 17.11. klo 18 vigilia, ti 20.11. klo 18 vigilia, ke 21.11. klo 9 liturgia, 
Neitsyt Marian temppeliintuomisen juhla, la  24.11. klo 18 vigilia  
Joulukuu:  
ke 5.12. klo 18 vigilia, to 6.12. klo 9 liturgia, Itsenäisyyspäivä, pal-
veluksen  jälkeen kirkkokahvit alasalissa, la 8.12. klo 18 vigilia, la 
15.12. klo 18 vigilia

Lapinlahti
pe 2.11. klo 18 vigilia, la 3.11. klo 9 liturgia, Karjalan valistajien juhla, 
palveluksen jälkeen kirkkokahvit alasalissa, la  1.12. klo 18 vigilia, 
su 2.12. klo 9 liturgia

Alapitkä
 su 14.10. klo 9 liturgia, su 25.11. klo 9 liturgia 

Sonkajärvi
su 18.11. klo 9 liturgia, su 16.12. klo 9 liturgia

Sukeva
Su 7.10. klo 9 liturgia, su 11.11. klo 9 liturgia 

Salahmi
su 9.12. klo 9 liturgia 

Varpaisjärvi
su 21.10. klo 9 liturgia, evl. srk-talo

Iisalmen tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu joka toinen tiistai Evakkokeskuksessa, tiistai-
seuralaisten kodeissa tai kirkon alasalissa
ti 16.10. klo 13 kirkon alasalissa
Sonkajärven tiistaiseura
to 11.10. klo 18 Lea ja Martti Komulaisella
Kauppilanmäen  tiistaiseura
pe 2.11. klo 18 Irja Vaistelalla
Lapinlahden  tiistaiseura
su 14.10. klo 14 tiistaiseura Anna-Kaarinan ja Auliksen kodissa 
Heiskalansaaressa
la 3.11. liturgian jälkeen kirkkokahvit alasalissa yhdessä Lapinlahden 
Karjalaisten kanssa
ti 20.11. klo 18 tiistaiseura alasalissa
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä
Alapitkän  tiistaiseura
ke 24.10. klo 18 Ester ja Hannes Karhusella

Iisalmen seurakuntavaalieh-
dokkaat vastasivat seuraavaan 
kahteen kysymykseen:

1) Mitkä asiat koet tärkeänä seura-
kunnan kehittämisessä?
2) Mitkä ovat vahvuutesi valtuu-
tettuna?

nro 2  Aimo Saloranta, 59 v. , ra-
kennusinsinööri, Iisalmi
1) Hyvä yhteishenki seurakuntalais-
ten kesken, seurakunnan talouden 
pitäminen kunnossa, nuorisotyö, 
diakoniatyö, jumalanpalveluselä-
mä ja kirkkolaulu, Evakkonaisten 
talkootyö
2) 24 vuoden kokemus eri luotta-
mustehtävissä seurakunnassa ja 9 
vuotta kirkolliskokousedustajana. 
Olen ollut aktiivisesti mukana 
seurakunnan eri tehtävissä. Ra-
kentajana varmaankin paras panos 
on rakennusten korjaustoiminnan 
asiantuntijatehtävät ja rakentaminen. 
Olen saanut jo lapsena sinapinsie-
menkerhossa halun olla mukana 
seurakunnan kehittämistehtävissä 
ja talkoissa

nro 3  Mirja Rissanen, 52 v.,  par-
turi-kampaamoyrittäjä, Iisalmi
1) Vastuun jakaminen, kasvaminen 
huolehtimaan kirkoista ja rukous-
huoneista, tehtävien jakaminen, 
organisointi. Osallistuminen seura-
kunnan jo tarjoamiin palveluksiin, 
jäsenten sitouttaminen lahjojen 
mukaan mielekkääseen tekemiseen, 
lapsista alkaen, missä mahdollisesti 
voisi olla avuksi seurakunnan yhtei-
seksi hyväksi, rakkauden hengessä 
lähimmäinen huomioon ottaen.
2) Tiedostan elävän jäsenyyden 
merkityksen seurakuntaelämässä. 
Näkökulmia tutkien, kuunnelleen, 
huomioiden toistenkin mielipi-
teitä (astia ensin täytettävä - että 
voi ammentaa, taloudellisellakin 
puolella, ensin tulot, sitten menot). 
Pitkäjännitteistä, seuraavillekin 
sukupolville tähtäävää huolenpitoa, 
luottamusta tulevaisuuteen, yksin ei 
voi ymmärtää kaikkea, yhdessä pa-
remmin. Harkintaa, koska päätökset 
kauaskantoisia seurakunnassa

nro 4  Jyrki Ruutala, 44 v., aliup-
seeri , Iisalmi
1) Seurakuntamme asiat ovat mie-
lestäni hyvällä mallilla, haluan olla 
jatkamassa sitä. Tärkeänä pidän 
hyvää taloudenhoitoa, jolla luodaan 
perusta toiminnalle. Lisäksi pidän 
tärkeänä kuunnella niiden toiveita, 
jotka toimivat mukana seurakunnan 
eri toiminnoissa.
2) Tätä pitäisi kysyä niiltä, jotka 
ovat minua pyytäneet. Kolmen lap-
sen isänä tietysti lapsiperheen arki 
on tuttua. Tarvitseeko vahvuuksia 
ollakaan, mielestäni riittää normaali 
asioiden hoito. Velvollisuutena sitä 
vastoin pidän karjalais-ortodoksi-
kodin lapsena saamani perinteet ja 
niiden tunnustamisen

nro 5  Lauri Törönen, 64 v.,  dipl.
insinööri, eläkkeellä, Iisalmi
1) Nuorisotyön hoitaminen, seura-
kuntaelämän edelleen kehittäminen 
ja talouden hoito
2) Tuntemus seurakunnan omista-
mista yhteisöistä, tuntemusta jossain 
määrin hallintoon liittyvästä lainsää-
dännöstä ja kokemusta toiminnasta 
julkisessa hallinnossa (kaupunki) 
sekä rakentamiseen ja talouteen 
liittyvissä asioissa

nro 6  Hannele Eskelinen, 46 v.,  
yrittäjä, Sonkajärvi
1) Valtuuston työskentelylle on mää-
ritelty tavoitteet ja tehtävät. Niiden 
ohella koen tärkeänä, että olemme 
mahdollisuuksiemme rajoissa mu-
kana ”elämässä” myös seurakunnan 
ulkopuolella. Olisimme luonnolli-
nen osa omaa elinympäristöämme, 
turuilla ja toreilla. Nostaisin esille 
myös työntekijöiden työn tukemisen. 
Mielestäni valtuutettujen tulee sitou-
tua seurakunnan elävään elämään ja 
toimia kanssakulkijana seurakunnan 
työntekijöiden arjessa.
2) Rakastan seurakuntaa kotinani. 
Koen seurakuntalaiset, ydinperheeni 
lisäksi, omana perheenäni. Haluan 
perheeni voivan hyvin ja olevan 
onnellinen ja sitä hekin haluavat mi-
nulle. Sieltä saan oman vahvuuteni, 
rakkaudesta.

nro 7  Jaana Suli, 45 v., luokan-
opettaja/rehtori, Lapinlahti
1) Nuorisotoiminnan monipuolis-
taminen, yhteydenoton kynnyksen 
madaltaminen ja jäsenistön aktivoi-
minen yhteisiin hankkeisiin
2) Vahvuutena asiallisuus ja laatusa-
nana topakka

nro 8  Kaarina Huhtaniska,  49 v., 
toiminnanjohtaja, Iisalmi
1) Seurakunta ja sen järjestämät 
tilaisuuden tavoittaisivat kaikki 
seurakuntalaiset
Avoimuuden, suvaitsevaisuuden, ja 
yhdessä tekemisen ilon lisääminen
Meillä jokaisella voi olla omat 
näkemyksemme asioista, mutta 
emme kuitenkaan voi nähdä toisen 
ihmisen pään sisälle, emmekä voi 
tietää minkälaista sisäistä pohdin-
taa/taistelua/kilvoittelua itse kukakin 
mielessään käy
2) Sitoutuminen ja kyky rakentavaan 
yhteistyöhön

nro 9  Erkki Mantsinen, 57 v., mv, 
Lapinlahti
1) Jumalanpalveluselämä, nuori-
sotyö
2) Pitkäaikainen kokemus

nro 10  Toivo Jelkänen, 67 v.,  mv. 
eläkkeellä, Vieremä
1) Ortodoksisen kulttuurin kehittä-
minen ja säilyttäminen
2) Kiinteistöjen ja niiden ympäristö-
jen kunnossapito

nro 11  Hannele Massinen, 56 v., 
lähihoitaja, Lapinlahti
1) Kasvatus- ja nuorisotyö, dia-
koniatoiminta, vaikuttaminen seu-
rakunnan tulevaisuuteen. Että kaikki 
seurakuntalaiset kokisivat olevansa 
yhdenvertaisia keskenään, kielelliset 
vähemmistöt huomioitava
2) Kokemus erilaisista työtehtävistä 
ja erilaisten ihmisten kohtaaminen.

Hyviä vastauksia

VAALIKUULUTUS

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan valtuustovaali toimikaudelle 2008-
2011pidetään seuraavasti:
Iisalmen Pr. Elian kirkko
su 4.11. klo 10.30.-11.30
Lapinlahden Kaikkien Pyhien kirkko
su 4.11. klo 12-13
Alapitkä Pyhän Kolminaisuuden tsasouna
su 4.11. klo 13.30-14.30
Iisalmi Pr. Elian kirkko
ma 5.11. klo 12-14
Sonkajärvi N.Marian kuolonuneennukkumisen tsasouna
ma 5.11. klo 15-16
Sukeva ap Pietarin ja Paavalin tsasouna
ma 5.11. klo 15-16
Salahmi Pyhän Nikolaoksen tsasouna
ma 5.11. klo 18.30-19.30
Vaalin tulos julkaistaan ma 5.11. klo 20.30 alkavan ääntenlaskun 
jälkeen Pr. Elian kirkossa ja tulos asetetaan  nähtäväksi seurakunnan 
ilmoitustaululle.

Seurakunnanvaltuuston jäsenmäärä on yhdeksän (9). Seurakunta muodostaa yhden vaalialueen 
valtuuston jäsenten vaalissa. (laki ort.kirkosta 985/2006 54 §) Valtuustoon valitaan vuosiksi 
2008-2011 yhdeksän (9) eniten ääniä saanutta henkilöä. (ort.kirkon kirkkojärjestys 174/2007 
81§). Äänioikeus seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä (4.11.2007) on 
täyttänyt 18 vuotta. Äänioikeutta käytetään seurakunnanvaltuuston vaalissa siinä seurakunnassa, 
missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2007. Vaali toimitetaan suljettuna 
lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta vaalialueensa 
ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä (9). Valituksi tulevat yh-
deksän (9) eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain 
henkilökohtaisesti. Vaalilautakunnan 5.11.2007 pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 
6.11.2007 alkaen 30 päivän ajan.
Iisalmessa 24.9.2007
Elias Huurinainen, kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

Evakkonaisten joulumyyjäiset 
la 1.12. klo 10-14 Iisalmessa pr. 
Elian kirkon alasalissa.
Myytävänä karjalanpiirakoita ym. 
leivonnaisia ja käsitöitä
Tervetuloa!

Karjalaseurojen yhteinen joulu-
laulutilaisuus Iisalmessa pr. Elian 
kirkossa su 2.12. klo 18
Tervetuloa!

Iisalmen kirkkokuoro
10.10. klo 17, 17.10. klo 17,
24.10. klo 17, 31.10. klo 18
7.11. klo 18, 14.11. klo 18,
21.11. ei kuoroharjoitusta
28.11. klo 18, 12.12. klo 18.00

Lapinlahden kirkkokuoro
Huom, muuttuneet päivämäärät!
16.10. klo 18, 30.10. klo 18,
13.11. klo 18, 27.11. klo 18
11.12. klo 18

Lauluilta: 
8.11. klo 17.30 pr. Elian kirkon 
alasalissa. Tervetuloa laulamaan, 
hyräilemään tai vaikka vain kuun-
telemaan kirkkoveisuja ja vaeltajan 
lauluja!

Lapset ja nuoret
6.10. klo 18-21 nuorten ilta Iisalmes-
sa kirkon alasalissa
11.10. nuorten ilta Kuopiossa, lähtö 
Iisalmesta klo 16 ja Lapinlahdelta 
klo 16.30 
25.10. klo 18-20 nuorten ilta Lapin-
lahdella kirkon alasalissa
17.10. klo 10-13 Syysretki Siko-
kallion luontopolulle. Evästelyä 
ja mukavaa yhdessäoloa laavulla. 
Kokoontuminen pr. Elian kirkon 
eteen, tarvittaessa voimme auttaa 
kyydin järjestämisessä. Ilmoittaudu 
Markulle puh. 050 3439 349 tai 
Kirsi-Marialle puh. 050 4014 798 
viimeistään 12.10.
10.11. klo 12-14 Lasten lauantai 
pr. Elian kirkon alasalissa. Askar-

telemme ja leivomme isänpäiväksi. 
Ilmoittaudu Markulle puh. 050 3439 
349 tai Kirsi-Marialle puh. 050 4014 
798 viimeistään 8.11.
10.11. klo 18-21 nuorten ilta Iisal-
messa kirkon alasalissa
16.-18.11. Nuorten pyhiinvaellus 
Valamossa
22.11. klo 18-20 nuorten ilta Iisal-
messa
29.11. Iisalmen ja Kuopion nuorten 
yhteinen pikkujoulu Lapinlahdella 
kirkon alasalissa
15.-16.12. lasten ja nuorten viikon-
lopputapahtuma Iisalmessa

Koululaisten puuhakerho Alapit-
källä: 6.10., 20.10., 3.11., 24.11. ja 
8.12. klo 12 Alapitkän koululla

LAULUA JA LAPSIA

MUISTA MYÖS
SEURAKUNNAN JUHLAVUOSI!

ILMOITUS S. 12



�

Kuopion seurakunta

VAALI-
KUULUTUS

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toi-
mikaudelle 2008-2011 pidetään seuraavasti:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali 4.11.2007 klo 12.00-13.30, 
vaalia jatketaan samana päivänä Siilinjärven kirkossa klo 15.00-16.00 
ja Juankosken kirkossa klo 17.30-18.30.

Valtuuston vaalissa voi äänestää myös kirkkoherranvirastossa, 
Snellmaninkatu 8, Kuopio maanantaina 5.11.2007 klo 9.00-12.00, 
tiistaina 6.11.2007 klo 9.00-12.00 ja keskiviikkona 7.11.2007 klo 
16.00-19.00.

Vaalia jatketaan edelleen 11.11.2007 Keiteleen kirkossa klo 11.30-
12.00,   Pielaveden kirkossa klo 13.00-13.30 ja Maaningan kirkossa 
klo 14.30-15.00.
Äänten laskenta suoritetaan Kuopion seurakunnan kirkkoherranviras-
tossa 11.11.2007.

Vaalin tulos asetetaan nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle 
12.11.2007.

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston jäsenten vaaleissa on jokaisella 
äänioikeutettujen luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä on täyttänyt 18 vuotta.
  
Äänioikeutta käytetään seurakunnanvaltuuston vaalissa siinä seura-
kunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 
31.päivänä elokuuta 2007. 
             
Äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa seurakunnan äänestyspai-
kassa.

Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.  Äänestäjän on tarvit-
taessa      todistettava henkilöllisyytensä.
   
Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta vaalialueensa 
ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli 
15 ehdokasta.

Valituksi tulee niin monta eniten ääniä saanutta kuin kyseiseltä vaali-
alueelta valitaan valtuustoon jäseniä. 

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtai-
sesti.

Vaalilautakunnan kokouksen 11.11.2007 pöytäkirja, jossa on ilmoitettu 
vaalin tulos, on seurakuntalaisten nähtävänä 12.11.2007 alkaen kirk-
koherranviraston ilmoitustaululla  30 päivän ajan.
              
Vaaleissa ovat ehdolla seuraavat henkilöt:
Seuraavassa luettelossa on nähtävissä ehdokkaan äänestysnumero, 
nimi ja kotikunta:

2. Makarios Lehtimäki Kuopio
3. Auli Hassinen Kuopio
4. Kirsti Houtsonen Kuopio
5. Anne Paulo Kuopio
6. Kari Koslonen Kuopio
7. Raimo Issakainen Keitele
8. Taisto Poimaa Siilinjärvi
9. Raimo Vepsä Juankoski
10. Siiri Raukola Maaninka
11. Radovan Bigovic Kuopio
12. Pertti Hirvonen Kuopio
13. Olavi Petsalo Kuopio
14. Pekka Kenjakka Kuopio
15. Annette Heinänen-Kemppainen
Kuopio
16. Veijo Martikainen Nilsiä
17. Silja Hämäläinen Kuopio
18. Lea Houtsonen Kuopio
19. Hilkka Iivarinen Kuopio
20. Markku Turunen Kuopio
21. Olavi Savonsalmi Pielavesi
22. Hannu Tarnanen Kuopio
23. Arja Kalaitsidis Siilinjärvi
24. Martti Kähkönen Tuusniemi

Kuopiossa syyskuun 20. päivänä 2007.
Rovasti Mikko Kärki, khra.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kuopion seurakunnan valtuustoon 
pyrkii yhteensä 24 ehdokasta. Heistä 
liki puolet on uusia tulokkaita. Val-
tuustoon heistä valitaan 15.
Ehdokkaat numeroineen:
2. Makarios Lehtimäki, uskonnon-
opettaja, 54 v. Kuopio.
3. Auli Hassinen, opiskelija, 24 v. 
Kuopio Uusi.
4. Kirsti Houtsonen, englanninkie-
len opettaja, 49 v. Kuopio Uusi.
5. Anne Paulo, psykologi, psykote-
rapeutti 46 v.  Kuopio Uusi.
6. Kari Koslonen, insinööri, 56 v. 
Kuopio.
7. Raimo Issakainen, kauppias, 62 
v. Keitele.
8. Taisto Poimaa, maalari, 59 v.

Siilinjärvi.
9. Raimo Vepsä, opettaja, eläkkeellä, 
62 v.  Juankoski.
10. Siiri Raukola, toimistovirkailija, 
53 v.  Maaninka.
11. Radovan Bigovic, jalometalli-
työntekijä, 35 v. Kuopio Uusi.
12. Pertti Hirvonen, insinööri, 47 
v. Kuopio.
13. Olavi Petsalo, eläkeläinen 65 v. 
Kuopio.
14. Pekka Kenjakka, ensihoita-
ja/sairaankuljettaja, 61 v. Kuopio 
Uusi.
15. Annette Heinänen-Kemppai-
nen, sosiaalipsykologi 45 v. Kuopio 
Uusi.
16. Veijo Martikainen, metsäko-
neen kulj/maanvilj. 51 v. Nilsiä 

Uusi.
17. Silja Hämäläinen, eläkeläinen, 
70 v. Kuopio Uusi.
18. Lea Houtsonen, lastentarhan-
opettaja, 39 v. Kuopio.
19.  Hilkka Iivarinen, oppilaan oh-
jauksen lehtori, 55 v. Kuopio Uusi.
20. Markku Turunen, opiskelija, 
25 v. Kuopio Uusi.
21. Olavi Savonsalmi, yrittäjä, 59 
v. Pielavesi  Uusi.
22. Hannu Tarnanen, Pohjois-Savon 
pelastusliiton hallituksen pj, 62 v. 
Kuopio.
23. Arja Kalaitsidis, verovalmiste-
lija, 52 v. Siilinjärvi  Uusi.
24. Martti Kähkönen, hallintojohta-
ja, 55 v. Tuusniemi.

Liki puolet ehdokkaista uusia

Oletko käynyt vanhassa Vala-
mossa ja kuullut Ylösnouse-
muksen skiitalla uskomat-

toman puhdassointuista ja kaunista 
vanhaa kirkkomusiikkia?

Nyt tuo sama kuoro tulee kon-
sertoimaan Kuopioon ja Ouluun 
lokakuussa.

Kuoron korkeasta tasosta kertoo, 
että kuoronjohtaja Aleksei Zhukov 
sai patriarkka Alekseilta kunnian-
osoituksen siitä työstä, jonka he 
ovat tehneet vanhan Valamon kuo-
rolauluperinteen elvyttämisessä. 
 
... ja tässä tarkemmin:
- Oulun konsertin päivämääräksi on 
varmistunut 25.10. (kaupungintalo, 
19.00). Oulussa he ovat i. Eliaksen 
kutsusta.

- 24.10. Kuopion konsertti alkaa klo 
18 srk-salilla.
Kuopiossa kuoron konsertin järjest-
elyistä vastaa Pyhän Nikolaoksen 
katedraalikuoro, jonka vieraina he 
ovat.
- am Sergei oli kesällä Valamossa 
käyttänyt kokoonpanosta suomen-
kielistä nimeä ”Laatokan Valamon 
laulajien kvintetti” (koko kuorossa 
on 16 henkeä)
- tässä kokoonpanossa kuorossa on 
5 laulajaa
 
- konsertin 1. puoliaika käsittää 
ort. jumalanpalvelusmusiikkia sekä 
venäläistä hengellistä musiikkia 
kolmesta kokoelmasta:
1) Bysantista Venäjälle = kreik-
kalaisia, serbialaisia ja gruusialaisia 

sävelmiä ”a cappella”, 2) Valamon 
ylistävät sävelet = vanhoja ja uu-
sia Valamon luostarin raspeveja  ( 
- tyylin nimitys peräisin i. Ignatij 
Brjantsaninovilta), 3) Venäläinen 
hengellinen konsertti = Bortnjan-
skij, Rahmaninov, Tsesnokov ja 
Gretsaninov.

Sanaa ”konsertti” käytetään il-
maisemaan ao. musiikin täyteläistä 
musiikillista muotoa. He laulavat 32. 
Bortnjanskijn konsertin ja Gretsani-
novin ”Kiitä minun sieluni...”
- 1. puoliaika kestää n.45 min
- 2. puoliaika on venäläistä kansan-
musiikkia sekä ”Valamon hymni” 
- kesto n. 20 min.

Valamolaiset Kuopiossa ja Oulussa

Laatokan Valamon laulajista koottu kuoro konsertoi Kuopion seura-
kuntasalilla 24. lokakuuta klo 18 alkaen.

Pielaveden ortodoksioppilaat kokoontuivat kirkkoon Pokrovan liturgiaan. Eka- ja tokaluokkalaiset siunattiin 
koulutielle ja kaikille annettiin palveluksen lopussa isä Timon pyhitetyllä vedellä vihmovat ikonit.

darjuSKa
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JUMALANPALVELUKSET
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan

torstain Savon Sanomissa
ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

KESKINEN ALUE:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali: Säännölliset 
palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 vigilia ja 
sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Lokakuu: 1.10. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän suoje-
lus.3.10. klo 18 yleinen panihida. 10.10. klo 18 slaavinkie-
linen ehtoopalvelus. 13.10. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 
14.10. klo 9.55 liturgia, radiointi, laulaa Veljeskuoro. 17.10. 
klo 18 akatistos. 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia. 31.10. klo 
18 yleinen panihida.
Marraskuu: 2.11. klo 18 vigilia. 3.11. klo 9 liturgia, Kar-
jalan Valistajat. 4.11. klo 10 liturgia, jonka jälkeen seura-
kunnanvaltuuston vaalit. 7.11. klo 18 ehtoopalvelus. 14.11. 
klo 18 akatistos. 17.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 
20.11. klo 18 vigilia. 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
temppeliin käynti. 25.11. kl0 10 liturgia, kiertokoulu. 28.11. 
klo 18 slaavinkielinen ehtoopalvelus.
Joulukuu: 1.12. klo 17.30 panihida, arkkipiispa Paa-
vali. 5.12. klo 18 vigilia. 6.12. klo 9 vedenpyhitys ja 
liturgia, pyhä Nikolaos, temppelin juhla, itsenäisyys-
päivä. 8.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 19.12. klo 
18 yleinen panihida. 24.12. klo 16.55 suuri ehtoopal-
velus, toimittaa KP arkkipiispa Leo, radiointi. 25.12. 
klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä. 

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio: Maanan-
taisin klo 8:45 kirkollishallituksen työviikon alkurukoushet-
ki, palvelukseen ovat kaikki tervetulleita. Lokakuu: 17.10. 
klo 7 liturgia. 31.10. klo 7 liturgia. Marraskuu: 14.11. klo 7 
liturgia. 28.11. klo 7 liturgia. Joulukuu: 12.12. klo 7 liturgia. 

LÄNTINEN ALUE:

Siilinjärven kirkko: Marraskuu: 4.11. klo 10 liturgia. 21.11. 
klo 10 liturgia, Neitsyt Marian temppeliin käynti. Joulukuu: 
2.12. klo 10 liturgia. 6.12. klo 10 liturgia, litania Karjalaan 
jääneiden muistomerkillä; itsenäisyyspäivä. 24.12. klo 14 
suuri ehtoopalvelus. 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia. 

Maaningan kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa) Marraskuu: 
2.11. klo 18 vigilia. 3.11. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
Karjalan Valistajat, temppelin juhla. 25.11. klo 10 liturgia. 
Joulukuu: 16.12. klo 10 liturgia. 26.12. klo 10 liturgia.

Pielaveden kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, ju-
malanpalvelus on tiistaiseurapaikassa)
Lokakuu: 16.10. klo 18 ehtoopalvelus, tiistaiseura. 28.10. 
klo 10 liturgia, kirkkokahvit.
Marraskuu: 11.11. klo 10 liturgia. 13.11. klo 18 akatistos, 
tiistaiseura. 18.11. klo 10 liturgia ja litania Karjalaan jää-
neiden muistomerkillä, veteraanien kirkkopyhä.
Joulukuu: 5.12. klo 18 vigilia. 6.12. klo 10 liturgia, litania 
Karjalaan jääneiden muistomerkillä, itsenäisyyspäivä, 
jouluun valmistautumisjuhla. 11.12. klo 18 ehtoopalvelus, 
tiistaiseura. 16.12. klo 10 liturgia. 23.12. klo 10 liturgia. 
24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus. 25.12. klo 7 aamupal-
velus ja liturgia.

Keiteleen kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, ju-
malanpalvelus on tiistaiseurapaikassa) Lokakuu: 21.10. 
klo 10 liturgia. 23.10. klo 18 ehtoopalvelus, tiistaiseura. 
Marraskuu: 11.11. klo 10 liturgia. 20.11. klo 18 akatistos. 
Joulukuu: 9.12. klo 10 liturgia. 18.12. klo 18 ehtoopalvelus. 
24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus.

Toivalan tsasouna: Joulukuu: 24.12. klo 15 suuri ehtoo-
palvelus.

ITÄINEN ALUE:

Juankosken kirkko: Lokakuu: 21.10. klo 10 liturgia. 
Marraskuu: 21.11. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian temp-
peliin käynti. Joulukuu: 9.12. klo 10 liturgia. 25.12. klo 10 
aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä.

Tuusniemen kirkko: Lokakuu: 14.10. klo 10 liturgia. 
Marraskuu: 4.11. klo 10 liturgia. Joulukuu: 2.12. klo 10 
liturgia. 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus.

Nilsiän kirkko: Lokakuu: 28.10. klo 10 liturgia. Mar-
raskuu: 18.11. klo 10 liturgia. Joulukuu: 23.12. klo 10 
liturgia.

Muuruveden tsasouna: Marraskuu: 11.11 klo 10
liturgia. Joulukuu: 16.12. klo 10 liturgia.

Luikonlahden tsasouna: Marraskuu: 3.11. klo 10 akatis-
tos, maallikon toimittama. 25.11. klo 10 liturgia. Joulukuu: 
24.12. klo 14.30 suuri ehtoopalvelus.

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot:

Kuopion ortodoksinen seura-
kunta, Snellmaninkatu 8, 70100 
Kuopio.
Virasto: p. 017-2882 300, avoin-
na ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville 
sattuvina ortodoksisen kirkon 
suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882 311, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: www.
ort.fi/kuopio.
Kirkkoherra Mikko Kärki p. 
0500-574 443, mikko.karki@
ort.fi.
Vahtimestari (Kuopio) Eero 
Hyvärinen p. 0400-625 760 
(ti-su). 
Virkatodistukset ja sukuselvi-
tykset numerosta 017-2882 300 
Kuopion, Lieksan, Mikkelin, 
Rautalammin ja entisen Pielave-
den ortodoksisten seurakuntien 
sekä Valamon ja Lintulan luos-
tariseurakuntien osalta.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
017-2882 303 ja 050-439 4556, 
sähköposti: kuopio.kerhot@
ort.fi.
Seurakunnan kirjasto: Snellma-
ninkatu 8, avoinna maanantaisin 
klo 16-17, käynti alaovesta.

TIISTAISEURAT
 
Kuopion tiistaiseura: kokoonnumme joka toinen 
tiistai klo 14-16, muutokset ilmoitetaan seurakun-
tauutisissa.
Ohjelma:  9.10. kaikille avoin tilaisuus: isä 
Leo Tuutin antaa ohjausta katumuksen sakra-
mentissa toimimisessa.  23.10. tiistaiseura, 
vieraana KS piispa Arseni. 24.10. Suomi 90 v 
–konsesrtti, varattu 20 lippua riviltä 7 (104046). 
4.11. kirkkokahvit. 6.11. tiistaiseura, vieraana 
nunna Kristoduli. 14.11. piirakkatalkoot (?). 
20.11. tiistaiseura. 6.12. tiistaiseura/itsenäisyys-
päivä/katedraalin juhla. 14.12. piirakkatalkoot. 
15.12. myyjäiset.

 
LÄNTINEN ALUE:

 
Siilinjärven tiistaiseuran ohjelma:  10.10. klo 
13 vanhusten viikon tapahtuma ortodoksivan-
huksille, alkaa rukoushetkellä kirkossa. 16.10. 
klo 13 tiistaiseura salilla. 25.10. klo 8 hautaus-
maan siivoustalkoot. 30.10. klo 13 tiistaiseura 
salilla. 13.11. klo 13 tiistaiseura salilla. 27.11. 
klo 13 tiistaiseura salilla. 2.12. tiistaiseuran 
kirkkokahvit. 11.12. konsertti. 14.12. piirakka-
talkoot klo 8, myynti klo 12. v. 2008: 8.1. klo 13 
kevätkauden aloitus; 23.4. tiistaiseura 60 vuotta. 

ITÄINEN ALUE:
 
Juankosken tiistaiseura klo 13: 9.10., 6.11., 
27.11.
Nilsiän tiistaiseura klo 13: 11.10., 25.10., 8.11., 
22.11.
Västinniemen tiistaiseura klo 18.30: 18.10., 
1.11., 15.11.
Tuusniemen tiistaiseura klo 18: 11.10., 25.10., 
8.11., 22.11.
Kaavin tiistaiseura: 16.10. klo 13, 30.10. klo 12, 
13.11. klo 13, 4.12. klo 12.

KAIKKIEN ITÄISEN ALUEEN TIISTAISEU-
ROJEN yhteinen joulujuhla 11.12. klo 18.

 
KATEKUMEENIKERHO

 
Kokoontumiset seurakuntasalilla klo 18. Ohjelma:  
11.10. ortodoksisen kirkon historia – helluntaista 
2000-luvulle. 1.11. jumalanpalvelukset ja ajan 
pyhittäminen. 15.11. sakramentit. 29.11. paasto 
ja luostarilaitos. 13.12. Tuulikki Likitalo luennoi 
aiheenaan enkelit, toteutus yhdessä ikonipii-
rin kanssa. Lisätiedot: timo.hirvonen@ort.fi . 
  

Maria ja Elisabet

Lokakuu: Huom päivä to 25.10. klo 
18.30, TM Sirpa Okulov, ”Nainen 
tradition siirtäjänä”.   

Marraskuu:  ke 14.11. TM Heikki 
Alex Saulamo, ”Raamattu ja tra-
ditio”.

Joulukuu: ke 12.12. Kaikki haluk-
kaat voivat osallistua kuorojen 
joulukonserttiin, joka alkaa klo 18 
katedraalissa. 

Tammikuu 2008: Kseniapiiri te-
kee matkan Valamon luostariin su 
27.1.2008.
Bussi lähtee klo 8.00 Seurakuntata-
lon edestä. Paluumatkalla pysähdys
Lintulassa. Paluu noin klo 16. Hinta 
25e ja se sisältää kuljetuksen sekä 
opastetun kierroksen luostarin his-
toriallisessa näyttelyssä sekä Kan-
sanopiston 20 v juhlanäyttelyssä. 
Ilmoittautuminen sirpa.okulov@ort.
fi tai puh 0500 946 601.
(Lähtijöitä vähintään 20, jotta matka 
toteutuu). 
Luento alkaa noin klo 18.30 seur-
akuntasalilla, Snellmaninkatu 8.

Kaikki ovat tervetulleita!

Lisätietoja:
Rauni Väinämö, 0500 414 637, 
venäjän kielellä myös Natalia Korte, 
041 431 6395
Eeva Suhonen, 050 517 2137  eeva.
suhonen@suomi24.fi 
Hilkka Iivarinen, 040 569 40194 
hilkka.iivarinen@siilinjarvi.fi 
Sirpa Okulov, 0500 946 601, sirpa.
okulov@ort.fi

Kseniapiirin
syksy ja talvi

Perinteinen 
Salmilane murgin 

sunnuntaina 
28.10. klo 

12.00 Kuopion 
ortodoksisen 
seurakunnan 

seurakuntasalissa, 
Snellmaninkatu 8. 

Tarjolla perinteistä 
karjalaista 

perinneruokaa. 

aikuiset 15 e,
lapset 7 euroa.

Tied. Salmi-seuran
pj. Viktor Jetsu
p. 044- 528 2917

KIRKKOKAHVIT
KUOPION

SEURAKUNTASALILLA

14.10. ikonipiiri. 21.10. diakoniatoimikunta. 28.10. 
Salmi-murgin. 4.11. Kuopion tiistaiseura. 11.11. 
Konevitsan ystävät. 18.11. Pyhän Nikolaoksen 
miehet. 25.11. ikonipiiri. 2.12. lähetystoimikunta. 
6.12. lapsi- ja nuorisotyö. 9.12. Pyhän Nikolaoksen 
miehet. 16.12. Veljeskuoro.

Perinteiset

Joulumyyjäiset
Kuopion ortodoksisen 

srk:n 
seurakuntasalissa
Snellmaninkatu 8

la 15.12.2007 
klo 11 alkaen 

Myytävänä perinteisiä 
jouluruokia

ja -leivonnaisia:
laatikoita, piirakoita, 

kakkuja, pipareita, pik-
kuleipiä, pullaa  ym. ym.

Tarjolla kahvia,
arpajaiset

Järjestää:
Tiistaiseura 

Lähetystoimikunta
Konevitsan Ystävät

Venäjänkielisten
toimikunta

ym. toimintapiirit

Kuopion ortodoksisen seura-
kunnan kuorojen joulukon-
sertit Kuopion katedraalissa, 
Sepänkatu 7, 12.12. 2007 klo 
18 ja Siilinjärven evl. kirkossa 
15.12.2007 klo 16, tervetuloa!

Kuopion ortodoksinen seurakunta jakaa
OPINTOAVUSTUKSIA

lukuvuonna 2007-2008 yhteensä 1 680 euroa.
Summa jaetaan Kuopion ortodoksiseen seura-
kuntaan kuuluville yliopistoissa opiskeleville 
hakemuksen perusteella.
Vapaamuotoiset hakemukset, joissa tulee olla mu-
kana todistus opiskelusta ja anottu avustussumma 
perusteltuna, on lähetettävä osoitteella:

Kuopion ortodoksinen seurakunta
Snellmaninkatu 8

70100 Kuopio
marraskuun 12. päivään klo 12 mennessä.

Seurakunnanneuvosto 
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Mikkelin seurakunta

Valtuustovaalit ratkesivat 
ennen äänestystä

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 050 593 1383
Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
puh. 050 565 9646
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0400 364 137

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. (017) 288 2300, 
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Lokakuu
Ke 10.10. klo 9 Liturgia
Su 14.10. klo 10 Slaavinkielinen liturgia
Ke 17.10 klo 9 Liturgia
La 20.10. klo 18 Vigilia
Su 21.10. klo 10 Liturgia
Ke 24.10. klo 9 Liturgia
Ke 31.10. klo 9 Liturgia
Marraskuu
Pe 2.11. klo 18 Vigilia
La 3.11. klo 10 Liturgia, Karjalan valistajien juhla
Su 4.11. klo 10 Liturgia
Ke 7.11. klo 18 Vigilia
To 8.11. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, kirkon vuosijuhla
Su 11.11. klo 10 Slaavinkielinen liturgia
Ti 20.11. klo 18 Vigilia
Ke 21.11. klo 9 Liturgia, Jumalansynnyttäjän temppeliinkäyminen
La 24.11. klo 18 Vigilia
Su 25.11. klo 10 Liturgia
Ke 28.11. klo 9 Liturgia
Joulukuu
La 1.12. klo 18 Vigilia, laulaa Ilomantsin kirkkokuoro
Su 2.12. klo 10 Liturgia, laulaa Ilomantsin kirkkokuoro
Ke 5.12. klo 18 Vigilia
To 6.12. klo 10 Liturgia, Nikolaoksen päivä
Su 9.12. klo 10 Slaavinkielinen liturgia
La 22.12. klo 18 Vigilia
Su 23.12. klo 9.30 Kolmas hetki
Su 23.12. klo 9.50 Liturgia, radiointi
Ma 24.12. klo 13 Suuri ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia
Ti 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Lokakuu 
La 13.10 klo 18 Vigilia
Su 14.10 klo 10 Liturgia
Marraskuu
Su 4.11. klo 14.30 Ehtoopalvelus
La 10.11. klo 18 Vigilia
Su 11.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu
La 8.12. klo 18 Vigilia
Su 9.12. klo 10 Liturgia
Ke 26.12. klo 10 Liturgia

JUVA
Ev.- lut. srk-talon takkahuone
Su 30.12. klo 10 Liturgia

KANGASNIEMI
Ev.- lut. srk-talon alasali
Su 18.11. klo 10 Liturgia

MÄNTYHARJU
Ev.-lut. srk-talon vanha puoli
Su 28.10. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
OP:n kerhohuone
Su 16.12. klo 10 Liturgia

KUULUTUS

Mikkelin ortodoksisen seurakunnanvaltuuston vaalit 
toimitetaan sunnuntaina 4.11.2007 seuraavissa ää-
nestyspaikoissa:

– Mikkelin ylienkeli Mikaelin kirkossa liturgian jälkeen 
klo 12 – 12.30
– Pieksämäen Neitsyt Marian syntymän kirkossa eh-
toopalveluksen jälkeen klo 15 – 15.30.

Äänestäjä saa antaa äänensä siinä äänestyspaikassa, 
jossa haluaa. Äänten laskeminen ja tulosten julista-
minen tapahtuu Mikkelin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa 4.11.2007 klo 17.30. Tieto 
ehdokkaiden äänimääristä julkaistaan seurakunnan il-
moitustaululla ja vaalien jälkeisessä Solea-lehdessä.

Vaaleissa valitaan yhdeksän (9) seurakunnanvaltuus-
ton jäsentä vuosiksi 2008 – 2011.

Luettelo ehdokkaista ja heidän äänestysnumeronsa:

2. Petja Pyykkönen
3. Ilkka Lappi

4. Marja Mäkirinta
5. Jari Tuononen
6. Arja Häyrinen

7. Hannu Pyykkönen
8. Tanja Kuismala

9. Vladimir Airikainen
10. Helena Mölkänen

Mikkelissä 14.9.2007
Johannes Hätinen

kirkkoherra

Eläkeläisten kerho
Mikkelissä

Mikkelin tiistaiseura aloittaa 
eläkeläisten kerhon Mikke-
lissä ke 24. lokakuuta

Ohjelma:
Klo 9.00 liturgia, jonka jälkeen 
yhteinen ruokailu srk-talossa 
ja kerhon aloitus.

Ilomantsin kirkkokuoron 
vierailu Mikkelissä

1.- 2. joulukuuta

Ohjelma:
La 1.12. klo 18 Vigilia
Su 2.12. klo 10 Liturgia
Molemmat palvelukset laulaa 
Ilomantsin kuoro.
Su 2.12. klo 12 srk-talossa 
kaikille yhteinen lounas, jonka 
yhteydessä isä Rauno Pietari-
sen alustus Neitsyt Mariasta
Su 2.12. klo 15 konsertti ylien-
keli Mikaelin kirkossa

Marraskuussa järjestetään 
vaalit, joissa valitaan yh-
deksän edustajaa Mikkelin 

ortodoksisen seurakunnan valtuus-
toon. Nämä vaalit ovat puhuttaneet 
seurakunnassa piispantarkastuksen 
jälkeen, jolloin KS Joensuun piispa 
Arseni kehotti meitä seurakuntalaisia 
vaikuttamaan näissä vaaleissa.

Vaaleissa on tärkeää, että eh-
dokkaat edustavat mahdollisimman 
hyvin seurakuntamme erilaisia 
ihmisiä. Heidän tulee olla aktiivisia 
seurakuntalaisia, joiden joukossa 
pitää olla sekä kokeneita edustajia 
että uusia tuoreita edustajia, nuoria 
ja vanhoja, naisia ja miehiä, kanta-
väestöä ja maahanmuuttajia ja jotka 
olisivat mahdollisimman monen eri 
alan edustajia.

Tällä kertaa kaiken kaikkiaan 
yhdeksän seurakuntalaista asettui 
ehdokkaaksi. Koska paikkoja val-
tuustossa on yhdeksän, käytännössä 
kaikki nämä ehdokkaat tulevat 
olemaan valtuustossa. Kirkkokun-
nan lainoppineen kirkkoneuvoksen 
mukaan vaalit tulee kuitenkin järjes-
tää, vaikka tulos onkin jo etukäteen 
varma.

Vaikka ehdokkaat edustavat seu-
rakuntamme eri jäseniä hyvin, ei ole 
demokratian kannalta ole hyvä asia, 
että vaaleissa ei ole riittävästi vaihto-
ehtoja. Erityisen harmittavaa on, että 
Pieksämäeltä ei lähtenyt useampia 
edustajia mukaan ehdokkaiksi. On 
vaikea rakentaa laajaa yhteistä seu-
rakuntaamme, jos kaikki alueet eivät 
ole mukana rakentamassa sitä.

Koska osa tulevista edustajista on 
joillekin uusia, lyhyt esittely lienee 
paikallaan. Moni heistä on nuoria, 
joten valtuuston keski-ikä tulee las-

kemaan huomattavasti. Toivottavasti 
tällainen kehityssuunta jatkuu tästä 
myös eteenpäin, sillä seurakuntam-
me tarvitsee kokemuksen lisäksi 
uusia aktiivisia jäseniä.

On myös tärkeää, että kasvava 
ryhmämme – maahanmuuttajat 
– ovat edustettuina, jotta heidän 
tarpeensa tulevat kuulluksi ja jotta 
he ovat yhdessä kanssamme kehit-
tämässä seurakuntamme tulevai-
suutta.
Ehdokkaat:
Vladimir Airikainen, maatalous-
lomittaja, Juva. Vladimir on inke-
riläinen ja toimii myös kielenkään-
täjänä.
Arja Häyrinen, työterveyshoitaja, 
Pieksämäki. Arja on myös maata-
lousyrittäjä, hänellä on päätyönsä 
lisäksi marjatila Virtasalmella.
Tanja Kuismala, luokanopettaja, 
Mikkeli. Tanja on edustajana jo 
toista kautta ja hän työskentelee 
Ristiinassa.
Ilkka Lappi, yrittäjä, Mikkeli. Ilkan 
tapaa usein seurakuntasalilta liturgi-
an jälkeen laittamasta ruokaa.
Marja Mäkirinta, erityisopettaja, 
Mikkeli. Marja on yksi tämän ryh-
män kokeneimmista edustajista ja 
kehittänyt aktiivisesti seurakuntaam-
me miehensä Malcolmin kanssa.
Helena Mölkänen, sairaanhoitaja, 
Mikkeli. Helena on myös kokenut 
edustaja ja toimii aktiivisesti tiis-
taiseurassa, jonka puheenjohtajana 
hän on.
Hannu Pyykkönen, rehtori, Mikke-
li. Hannu on myös kokenut edustaja 
ja toimii lisäksi kirkolliskokous-
edustajana, joten hänen kauttaan 
olemme aktiivisessa yhteydessä 
myös sinne.

Petja Pyykkönen, opettaja, Mikkeli. 
Petja toimii virka-aikana historian-
opettajana Anttolassa ja Mikkelissä 
ja lopun ajastaan toimittajana.
Jari Tuononen, lehtori, Mikkeli. 
Jari on seurakunnan nuorisotyöhön 
erikoistunut perheenisä ja opettaa 
ammattikorkeakoulussa kulttuuri-
tuottamiseen liittyviä aineita.

Koulussa huomaa usein, että lapset 
leikkivät joidenkin kanssa, mutta 
jättävät tarkoituksellisesti jotkut 
leikkien ulkopuolelle. Monessa 
koulussa mietitäänkin, mitä tällaisen 
toiminnan ehkäisemiseksi voitai-
siin tehdä. Lapsista tulisi kasvaa 
sellaisia kansalaisia, jotka pystyvät 
toimimaan yhdessä kaikkien kans-
sa. Harmillisen usein myös meissä 
aikuisissa on näitä samanlaisia 
piirteitä.

Olisi hyvä, ettemme seurakunta-
elämässä vahvistaisi tällaista ajatte-
lua ja toimintaa, vaan pitäytyisimme 
rakkauden tiellä. Toivottavasti uuden 
valtuuston myötä me kaikki seura-
kuntalaiset tuemme toisiamme yhtei-
sessä päämäärässämme. Pelastuksen 
tielle emme pääse syyttelemällä ja 
haukkumalla toisiamme, vaan rakas-
tamalla toisiamme ja rukoilemalla 
toistemme puolesta. Luulen, että 
puhun kaikkien seurakuntalaisten 
suulla, kun väitän, että emme ole 
kenenkään muun puolella kuin Ju-
malamme ja rakastavan seurakunta-
perheemme. Toivottavasti vain näitä 
tärkeitä arvoja palvellen kokoontuu 
aikanaan uusi Mikkelin ortodoksisen 
seurakunnan valtuustokin.

peTja pyyKKönen

MIKKELIN
ORTODOKSISEN 

KIRKKOKUORON
40-VUOTISJUHLAN 

K  O  N  S  E  R  T  T  I
MIKKELIN ORTODOKSI-

SESSA KIRKOSSA 
SUNNUNTAINA 

25.11.2007 KLO 18
TERVETULOA!
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Rautalammin seurakunta

Ennätysmäärä ehdokkaita
RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
Virasto avoinna ti ja to klo 9 
– 12.
Puhelimet; virasto
puh/fax (017) 2882 380
kirkkoherra/virasto
(017) 2882 381
isä Timo matkapuh.
0500 371 057
kanttori Oili 0500 909 198
kotipuh. (017) 2882 382
Virkatod. ja sukuselvitykset
ma-pe klo 9 – 12, (017) 2882 300

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko
La 27.10. klo 18 vigilia. Su 28.10. klo 10 liturgia, radiointi. Pe 2.11.
klo 18 vigilia, Karjalan valistajat. La 3.11. klo 18 vigilia. Su 4.11. klo 
10 liturgia ja seurakuntavaalit. La 17.11. klo 18 vigilia. Ti 20.11. klo 
18 vigilia, Neitsyt Marian temppeliinkäyminen. La 1.12. klo 17.30 
panihida arkkipiispa Paavalille, klo 18 vigilia. Su 2.12. klo 10 liturgia 
ja kirkkokahvit srk.salissa. Ke 5.12. klo 18 vigilia. To 6.12. klo 10 litur-
gia, pyhä Nikolaos. La 15.12. klo 18 vigilia. La 22.12. klo 18 vigilia , 
diakonian kirkkokahvit. Ma 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus. Ti 25.12.
klo 9 aamupalvelus ja liturgia.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
La 13.10 klo 18 vigilia. Su 14.10. klo 10 liturgia, diakonian palvelupäivä. 
La 24.11. klo 18 vigilia. Su 25.11. klo 10 liturgia, kirkon kiertokoulu. 
La 8.12. klo 18 vigilia. Su 9.12. klo 10 liturgia ja kirkon kiertokoulu. 
Ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. Ke 26.12. klo 10 liturgia ja 
diakonian kirkkokahvit.

Syvänniemi, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Ke 24.10. klo 10 liturgia .Ke 7.11. klo 18 vigilia. To 8.11. klo 10 veden-
pyhitys ja liturgia, Mihailan päivy. Su 23.12. klo 10 liturgia, diakonian 
kirkkokahvit.

Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna
To 11.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 3.11. klo 10 liturgia, Karjalan va-
listajat.Ke 21.11. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian temppeliinkäyminen.

Vesanto, pyhän Johannes Kastajan tsasouna
Ti 23.10. klo 10 Jaakobin liturgia.Ti 13.11. klo 10 liturgia. Su 16.12. 
klo 10 liturgia ja diakonian kirkkokahvit.
Hankasalmi, Aseman srk.koti.
Su 18.11. klo 10 liturgia.

Konnevesi, srk.talon ryhmätila
La 15.12. klo 10 liturgia, pt. Trifon Petsamolainen.

ORTODOKSINEN VELJESTÖ 
Ortodoksinen Veljestö kokoontuu Rautalammilla 1.-2.12. Kokoontu-
misen yhteydessä la 1.12. klo 17.30 toimitetaan panihida arkkipiispa 
Paavalille. Vigilian jälkeen seurakuntaillassa kuulemme isä Leevi Saat-
sin matkakertomuksen Athos-vuorelta. Sunnuntaina liturgian jälkeen 
kirkkokahvitilaisuudessa nunna Kristoduli luennoi aiheesta Jumalan 
armo.  Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

NIKOLAOS-KUORO KRISTUKSEN
KIRKASTUMISEN KIRKOSSA 18.11.2007
Nikolaos-kuoro laulaa kirkkolauluja Suonenjoen uudessa kirkossa. 
Samalla voit tutustua kirkon uusiin ikoneihin ja keskustella maalareitten 
kanssa. Tilaisuus alkaa klo 15.00.

PERHERETKI TAHKON KYLPYLÄÄN 24.11.2007
Seurakunta järjestää perheretken Tahkon Kylpylään. Alustavat hin-
nat sis. keilailua ja kylpylälippu ; lapset 8,00 €, aikuiset 11€ ja alle 
4.v.ilmaiseksi. Ruoka sovitaan erikseen. Kyydin tarjoaa seurakunta. 
Ilmoittautumiset virastoon 2882 380 tai Helenalle 040 – 5685840. Lähtö 
Rautalammilta klo 9.00 ja paluu n. 17.00.

DIAKONIAN PALVELUPÄIVÄ SUONENJOELLA
Su 14.11. seurakunnan diakoniatyötoimikunta järjestää palvelupäivän 
Suonenjoen kirkon alasalissa. Tapahtuma alkaa liturgialla klo 10.00. 
Alasalissa ruokailu, kahvit, ohjelmaa ja arvontaa. Kirkkokyydin tarvit-
sijat ottakaa yhteyttä virastoon 2882 380 hyvissä ajoin !

Nikolaos-kuoron harjoitukset Syvänniemen tsasounalla kekiviikkoisin 
klo 18. Tervetuloa!

Tiistaiseurojen ja kerhojen osalta seuraa ilmoittelua paikallislehdessä.

Määräaikaan vaalilautakunnalle saa-
pui 13 listaa, joista löytyi yhteensä 
19 ehdokasta. Ehdokkaita tuli tällä 
kertaa ennätysmäärä.
Kaikille ehdokkaille esitettiin samat 
kaksi kysymystä ; 1) Mitkä asiat 
koet tärkeänä seurakuntamme ke-
hittämisessä ? 2) Omat vahvuutesi 
valtuutettuna ? Tässä saamamme 
vastaukset typistettyinä ja lyhyet 
esittelyt.
Nro 2,Juha-Pekka Salmi, upseeri, 
44 v Rautalampi. 
1) Erityisesti arvostan seurakunnassa 
yhteisöllisyyttä. Sitä voidaan tukea 
järjestämällä erilaisille ryhmille 
juuri heitä kiinnostavia tapahtumia 
ja toimintaa.
2) Vuorovaikutustaidot, ongelmien 
ratkaisukyky ja käytännönlähei-
syys ovat vahvuuksiani. Maailman 
kriisipesäkkeissä työskentely on 
kasvattunut. 
Nro 3, Olli Petäjä, maanviljelijä/
yrittäjä, 55v Suonenjoki
1) Oman seurakunnan säilyminen. 
Uskonnonopetuksen turvaaminen 
ja nuorten saaminen mukaan seura-
kunnan toimintaan.
2) Kokemusta seurakunnanval-
tuustotyöskentelystä ja olen huono 
riitelemään.
Nro 4, Esko Huovinen, alkionsiirto 
seminologi, 57 v Karttula
1) Talouden järkevä hoito. Sään-
nöllinen jumalanpalveluselämä 
turvattava seurakunnan eri alueilla. 
Haasteita ovat väestöpohjan kehit-
tyminen, kuntaliitokset ja talouden 
resurssit. 
2) Seurakunnan eri luottamustoi-
missa vuodesta 1981 alkaen. Vahva 
järjestöalan kokemus.
Nro 5, Brita Pystynen, taiteilija, 
57 v, Vesanto
1) Nuorten ja myös muiden mukaan 
saaminen palveluksiin ja seurakun-
nan muuhun toimintaan.
2) Olen vanhoillinen uudistaja. Olen 
toiminut ala-asteen tuntiopettajana. 
Tätä nykyä maalaan akvarelleja.
Nro 6, Mirja Mäkinen, opettaja, 
59v Suonenjoki.
1) Jumalanpalvelukset toimivat 
voiman ja ilon lähteinä. Miten voi-
simme ”markkinoida” tämän upean 
asian mahdollisimman monelle.
2) Monipuolinen opetustyö nuorten 
kanssa on vaatinut vahvoja vuoro-
vaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä 
yleistiedon päivitystä. Paras kasvat-
tajani on oma perhe ja elämä.
Nro 7, Veijo Mäkinen, sotilasmes-
tari evp.,76 v Suonenjoki
1) Vakituisen sielunhoitajan saami-

nen, kirkkokuoron kehittäminen ja 
hallinnon keskittyminen seurakun-
nan todellisiin kysymyksiin.
2) Olen yhteistyökykyinen, keskus-
televa ja toiset huomioonottava edel-
lisen kauden valtuutettu. Aktiivinen 
yhdistys- ja järjestötoimija.
Nro 8, Marjatta Anttonen, opetta-
ja (eläk.), 68v  Suonenjoki
1) Palvelut ja mahdollisuus osallistua 
jumalanpalveluksiin, avoimmuuden 
asioiden hoidossa ja sosiaalisen työn 
mahdollisuudet. Huoli henkilöstön 
voimavaroista suurella alueella.
2) Kahden kauden kokemus val-
tuustossa ja aktiivinen toiminta 
tiistaiseurassa.
Nro 9, Kalevi Jetsonen, maanvil-
jelijä, 63v  Rautalampi
1) Talouskysymykset ja niiden 
ratkaisu ovat keskeisellä sijalla seu-
rakunnan kehittämisessä.
2) Yli 20 vuoden kokemus kun-
nallispolitiikassa tuo kokemusta ja 
näkemystä.
Nro 10, Juhani Tähtivaara, 
maanviljelijä(mm.), 49v Tervo
1) Talouden tasapainottaminen ja 
seurakuntalaisten aktivointi juma-
lanpalveluksiin.
2) Kaksi kautta seurakunnanvaltuus-
tossa, tsasounan isännöitsijänä ja 
järjestötoiminnassa antavat ymmär-
rystä yhteisten asioiden hoitoon.
Nro 11, Mikael Mensonen, yrittäjä 
(eläk.), 57 v, Rautalampi
1) Lapset, nuoret ja nuoret perheet 
tulee ottaa huomioon. Jatkuvuus 
turvataan kasvatuksen kautta.
2) 25 vuotta yrittäjänä tuo kokemus-
ta kanssakäymisestä, yhteistyöstä ja 
taloudenhoidosta
Nro 12, Pirjo Laitinen, esikoulu-
luokan opettaja, 46v. Rautalampi
1) Seurakunnan tulevaisuuden ja 
toiminnan turvaaminen. 
2) Olen käytännön toimija; nuori-
sotyössä, kirkkokuorossa ja ikoni-
piirissä.
Nro 13, Onni Kolju, yrittäjä (eläk.) 
75v  Suonenjoki
1) Seurakunnan yhtenäisyyden ja 
itsenäisyyden säilyttäminen.
2) Pitkä kokemus seurakunnan hal-
linnossa, neuvottelutaitoinen.
Nro 14, Erja Kotta, myymäläpääl-
likkö, 42 v Rautalampi
1) Jumalanpalveluksiin osallistumi-
nen ja osallistumismahdollisuuksien 
turvaaminen vanhenevalle väestölle. 
Toimikuntien ja kerhojen kehittä-
minen ja yhteistyö. Tietoa kirkon 
elämästä tarvitaan lisää.
2) Ortodoksiset ja karjalaiset juu-
ret koen vahvuutena. Työn myötä 

talousasiat ovat tuttuja ja toimin 
diakoniatoimikunnassa.
Nro 15, Rauha Koponen, yrittäjä 
(eläk.)67 v Suonenjoki
1) Seurakunta on ihmisiä varten. 
Vanhuusväestön lisääntyminen ja 
nuorten vieraantuminen on haaste 
seurakunnalle.
2) Vahva ihmistuntemus, toiminta 
järjestöissä ja työnantajana antaa 
näkemystä.
Nro 16, Marja Asikainen, kas-
vatustieteiden maisteri, 59 v. 
Karttula
1) Uskonnon tulevaisuuden turvaa-
minen, lisää jumalanpalveluksia, 
diakonia seurakuntaa palvelevaksi, 
virkistystapahtumia seurakuntalai-
sille ja talousasioiden tarkoituksen-
mukainen hoito.
2) Ortodoksiset ja karjalaiset juuret, 
talousasioiden ja kirjanpidon hyvä 
tuntemus. Minulla on hyvä orga-
nisointikyky ja yhdistystoiminnan 
tuntemus, olen luova ja innovatiivi-
nen persoona.
Nro 17, Helena Jaamalainen, 
lähihoitaja/opiskelija, 41 v  Rau-
talampi
1) Seurakuntalaisten aktivointi. lap-
set ja nuoret on huomioitava ja tukea 
perheitä jaksamaan.
2) Haluan olla säilyttämässä ja 
siirtämässä ortodoksista uskoa ja 
kulttuuria .
Nro 18, Päivi Itkonen, farmaseutti, 
43 v, Suonenjoki
1) Perheiden tukeminen arjessa, vä-
littämisen ja empatian jakaminen.
2) Tunnollisuus ja asioihin paneu-
tuminen.
Nro 19, Anja Kauppinen, talous-
päällikkö, 44 v, Hankasalmi
1) Ortodoksisuuteen juurtuminen 
ja kasvaminen on tärkeää. Seu-
rakunnalla haasteellinen asema 
kahden maakunnan raja-alueella. 
PARAS-hanke tuo haasteita seura-
kunnalle. Uskonnonopetuksen hyvä 
hoitaminen.
2) Yhteiskunnan ja talouden vahva 
tuntemus ja toiminta mm. kunnan-
valtuuston,-hallituksen ja maakun-
tavaltuuston jäsenyyden kautta tuo 
vahvuuksia..
Nro 20, Sauli Miskala, korjaamo-
yrittäjä, 36 v, Rautalampi
1) Nuorten hyväksi tehtävä seura-
kunnallinen työ ja kiinnostuksen 
ylläpitäminen seurakunnan toimin-
taan.
2) Kokemusta valtuustotyöskente-
lystä ja toiminnasta nuorisotyötoi-
mikunnassa

Rautalammin ortodoksisen seurakunnan valtuuston 
vaali toimikaudelle 2008-2011 pidetään seuraavas-
ti: Rautalammin pyhän Nikolaoksen kirkko su 
4.11.2007 klo 11.30 – 12.30, Suonenjoen Kristuk-
sen kirkastumisen kirkko su 4.11.2007 klo 14.00-
14.30, Syvänniemen pyhän ylienkeli Mikaelin 
tsasouna su 4.11.2007 klo 15.30-16.00, Tervon 
pyhän profeetta Eliaan tsasouna su 4.11.2007 
klo 16.30-17.00 ja Vesannon pyhän Johannes 
Kastajan tsasouna su 4.11.2007 klo 17.30-18.00. 
Konnevesi, ev.lut.seurakunnan seurakuntatalon 
ryhmätila ma 5.11.2007 klo 17.30-18.00, Hanka-
salmi, kunnan pääkirjasto (kirkonkylä) 5.11.2007 
klo 19.00-19.30. Rautalampi, kirkkoherranvirasto 
ti 6.11.2007 klo 10.00-12.00.
Vaalin tulos julkaistaan ti 6.11. klo 12.00 alkavan 
ääntenlaskun jälkeen kirkkoherranvirastossa ja 
tulos asetetaan nähtäväksi seurakunnan ilmoitus-
taululle.
Vaaleissa ovat ehdokkaana seuraavat henkilöt;
2. Juha-Pekka Salmi, upseeri, Rautalampi
3. Olli Petäjä, maanviljelijä/yrittäjä, Suonenjoki
4. Esko Huovinen, alkionsiirto seminologi, Karttula
5. Brita Pystynen, taiteilija, Vesanto
6. Mirja Mäkinen, opettaja, Suonenjoki
7. Veijo Mäkinen,sotilasmestari evp., Suonenjoki

8. Marjatta Anttonen, opettaja (eläk.), Suonenjoki
9. Kalevi Jetsonen, maanviljelijä, Rautalampi
10. Juhani Tähtivaara, maanviljelijä, Tervo
11. Mikael Mensonen, yrittäjä (eläk.), Rautalampi
12. Pirjo Laitinen, esikoululuokanopettaja, Rautalampi
13. Onni Kolju, yrittäjä (eläk.) , Suonenjoki
14. Erja Kotta, myymäläpäällikkö, Rautalampi
15. Rauha Koponen, yrittäjä (eläk.), Suonenjoki
16. Marja Asikainen, kasvatustieteen maisteri, Karttula
17. Helena Jaamalainen, lähihoitaja/opiskelija, Rautalampi
18. Päivi Itkonen, farmaseutti, Suonenjoki
19. Anja Kauppinen, talouspäällikkö, Hankasalmi
20. Sauli Miskala, korjaamoyrittäjä, Rautalampi
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalissa on jokaisella 
äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä (4.11.2007) on täyttänyt  
18 vuotta. Äänioikeutta käytetään seurakunnanvaltuuston vaalissa 
siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan 
jäseneksi 31.8.2007. Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. 
Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta vaalialu-
eensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon 
jäseniä. (9) Valituiksi tulevat yhdeksän (9) eniten ääniä saanutta 
ehdokasta. Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain hen-
kilökohtaisesti. Vaalilautakunnan 6.11.2007 pöytäkirja on nähtävillä 
kirkkoherranvirastosssa 7.11.2007 alkaen 14 päivän ajan.

Rautalammilla 21.9.2007
Timo Mäkirinta kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

VAALIKUULUTUS

   Syksy -
   kuolemaan oppiminen.
 

priScilla
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Jyväskylän seurakunta
JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. (014) 332 92 00
Sähköposti: jyvaskyla@ort.
fi
Virasto avoinna ma-pe klo 
9-12

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO
Rajakatu 39, Jyväskylä

Jumalanpalvelusten viikottaiset lisäykset ja muutokset voi katsoa 
netistä osoitteesta www.ort.fi.

Säännölliset palvelukset: keskiviikkoisin ehtoopalvelus klo 17:30, 
lauantaisin suuri ehtoopalvelus klo 18, sunnuntaisin aamupalvelus 
klo 9 ja liturgia klo 10.

Palvelukset muina aikoina:
la 20.10. klo 9 liturgia + litania (Dimitrin lauantai, vainajien muis-
topäivä)
su 21.10. klo 10 suomen-, slaavin- ja venäjänkielinen liturgia
ti 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia
pe 2.11. klo 18 vigilia (Karjalan valistajat)
la 3.11. klo 9:30 panihida vanhalla hautausmaalla ja klo 10 liturgia 
(Karjalan valistajat)
su 4.11. normaalit palvelukset, liturgian jälkeen valtuuston vaalit 
su 11.11. normaalit palvelukset, liturgian jälkeen khra i Timon tulo-
juhla
su 18.11. klo 10 suomen-, slaavin- ja venäjänkielinen liturgia 
ti 20.11. klo 18 vigilia (Neitsyt Marian temppeliinkäynti)
ke 21.11. klo 10 liturgia (Neitsyt Marian temppeliinkäynti)
su 25.11. normaalit palvelukset. kiertokoulu
ke 5.12. klo 18 vigilia (P. Nikolaos) 
to 6.12. klo 9 liturgian (P. Nikolaos ja itsenäisyyspäivä), liturgian 
jälkeen lasten Nikolaos-juhla
ma 24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus (Kristuksen syntymä)
ti 25.12. klo klo 8 aamupalvelus, klo 9 liturgia (Kristuksen syntymä)

Karstulan tsasouna
la 27.10. klo 9 liturgia
su 25.11. klo 10 liturgia
ma 24.12. klo 10 liturgia (jouluaatto)

Saarijärven tsasouna
la 13.10. klo 9 liturgia
la 17.11. klo 9 liturgia
ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus (jouluaatto)

Suolahden tsasouna
ke 7.11. klo 18 suuri ehtoopalvelus, litania ja praasniekka (ylienkeli 
Mikael) 
to 8.11. klo 9 pieni vedenpyhitys ja praasniekkaliturgia (ylienkeli 
Mikael)
su 16.12. klo 10 liturgia  
ma 24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus (jouluaatto)

Viitasaaren tsasouna
su 11.11. klo 9 liturgia
su 2.12. klo 10 liturgia 
ma 24.12. klo 10 liturgia (jouluaatto) 

Äänekosken tsasouna
la 24.11. klo 9 liturgia 
la 15.12. klo 9 liturgia
ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus (jouluaatto) 

Lievestuoreen rukoushuone
la 10.11. klo 9 liturgia 
la 8.12. klo 9 liturgia
ke 26.12. klo 9 liturgia (II joulupäivä)

Muualla seurakunnan alueella
su 9.12. klo 10 liturgia Pihtiputaalla Valorinteellä

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURAILLAT

Lokakuun tiistaiseurailta 9.10.2007 klo 18.00.  
Jyväskylän seurakunnan kanttori Marja-Leena Kugler opettaa ja 
laulattaa kirkkolauluja. Illassa keskustellaan myös seurakuntalaisten 
osuudesta kirkkolaulussa.
Marraskuun tiistaiseurailta 6.11.2007 klo 18.00. 
Opetuspuhe kirkkoherra isä Timo Mäkirinta.
Tiistaiseuraillat pidetään seurakuntakeskuksen suuressa salissa.
Tervetuloa!

JYVÄSKYLÄN SEUDUN SUOJÄRVELÄISET

2.-3.11.2007 Karjalan Valistajien Praasniekka yhdessä Ortodoksisen 
seurakunnan kanssa (kts erillinen ilmoitus)
22.11.2007  torstaina klo 18.00 Vanha sali. Tarinailta. ”Suojärven 
vapauttaminen”. Vierailijana Kimmo Sorko.
 9.12. ”Joulumanteli”, juhlasali. Puuroa, musiikkia ja myyjäiset.

NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA

Tule mukaan kerhoon! 
Maanantaisin (joka toinen maanantai) 
Venäjänkielinen lasten kerho 3-12-vuotiaille klo 17.30–19
Tiistaisin (joka toinen tiistai)
Nuorten ilta klo 18–19.30
Keskiviikkoisin Huom! Ponomarikerho klo 17-18 6 vuotta 
täyttäneille pojille ja
Lasten kerho 3-6-vuotiaille klo 18–19.15
Torstaisin 
Päiväkerho 3-6-vuotiaille klo 10–12 ja
Kouluikäisten kerho (7-12-v.) klo 18–19.15
Sunnuntaikerho (joka toinen sunnuntai) 3-vuotiailla ja sitä 
vanhemmilla lapsilla on mahdollisuus tulla liturgian aikana 
kokoontuvaan kerhoon klo 10 alkaen.

Katso ajankohtaiset tapahtumat ja tiedotukset myös seura-
kuntamme nettisivuilla www.ort.fi /Seurakunnat/Jyväskylä/ 
Nuorisotoimisto. Ilmoittautumiset sekä lapsi- ja nuorisotyöhön 
liittyvät tiedustelut: Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja puh. 
(014) 3329 230, 0500 991 621 tai pirjo.harkonen@ort.fi.  

KARJALAN
VALISTAJIEN

PRAASNIEKKAA

vietetään yhdessä Jyväskylän 
seudun suojärveläisten kans-
sa 2.-.3.11.2007. Ohjelmassa 
on perjantaina 2.11. klo 18 
juhlavigilia Ylösnousemuksen 
kirkossa. Lauantaina 3.11. 
klo 9.30 on litania Karjalaan 
jääneiden muistokivellä van-
halla hautausmaalla, klo 10 
juhlaliturgia Ylösnousemuksen 
kirkossa ja kahvitilaisuus juhla-
salissa. Kaikki tervetuloa!

MIKAELIN
PRAASNIEKKA

Suolahdessa on 7.-8.11.2007. 
Ohjelmassa on keskiviikkona 
7.11. klo 18 ehtoopalvelus 
ylienkeli Mikaelin tsasounas-
sa, litania Karjalaan jääneiden 
muistokivellä ev.lut. kirkolla ja 
praasniekka Suolahden ev.lut. 
srk-talolla. Juhlapuhujana isä 
Timo Mäkirinta. Praasniekkaan 
lähtee linja-autokyyti Jyväsky-
län ortodoksisen kirkon pihasta 
7.11. klo 17. Matkan hinta on 
15 euroa/henkilö. Ilmoittautu-
minen virastoon 6.11. men-
nessä. Kaikki tervetuloa!

PYHÄKANKAAN SYYSTALKOOT
lauantaina 13.10.2007 klo 10 alkaen

Leirikeskuksen osoite on: Pölykankaantie 279, 41290 KAN-
GASHÄKKI
Päivän aikana siistitään mm. leirikeskuksen majoitus- ja sau-
natiloja, haravoidaan pihamaata ja tehdään polttopuita.
Makkaranpaistoa ja kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Tiedustelut:
Pirjo Härkönen 0500 991 621, pirjo.harkonen@ort.fi tai Petri 
Iltola 050 5399 417.

Kesän kolmen kristinoppileirin yhteinen jatkoleiri järjestettiin Pyhäkankaalla 14.-16.9.2007. Mukavan menon 
ja yhdessäolon merkeissä viikonloppua vietettiin Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Mikkelin seurakunnista 
saapuneiden nuorten kesken. (kuva: Jaso Pössi)

Valtuuston vaalit 
Jyväskylän 

seurakunnassa 
4.11.2007.

Jyväskylän Ylösnousemuksen 
kirkko klo 11:30-12:30

Äänekosken tsasouna klo 
13:30-14:00

Viitasaaren tsasouna
klo 15:00-15:30

LUE EHDOKKAIDEN 
VAALIVASTAUKSET

KOKONAISUUDESSAAN:
www.ort.fi/seurakunnat/

jyvaskyla

Kesän 2007 Pyhäkankaan 
LEIRIOHJAAJIEN 

yhteinen tapaaminen
12.-14.10.2007
Pyhäkankaalla!

Kutsu on osoitettu kaikille 
kesällä leiriohjaajina toimi-
neille! 
Luvassa mukavaa yhdes-
säoloa mm. saunomisen ja 
leiritunnelmien merkeissä. 
Kannattaa tulla kauempaa-
kin!
Ilmoittaudu Pirjolle mahdol-
lisimman pian, viimeistään 
torstaina 11.10.

Ortodoksiakurssi
vanhassa salissa torstaisin 
klo 18 (HUOM! Muuttunut 
aika!) Ilmoittautumiset 
virastoon!
Syksyn aiheet: 
18.10. Ehtoollinen. Liturgia.
1.11. Kirkkolaulu ja ikonit. 
Jumalanpalvelukset.
15.11. Kirkkovuoden juhlat: 
8.9.-21.11. Joulupaasto.
29.11. Traditio. Raamattu. 
Pyhät.
13.12. Kirkkovuoden juhlat: 
25.12.-2.2. Ihminen ja 
luomakunta.
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Jyväskylän seurakunnanval-
tuuston ehdokkaat vastasivat 
seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä asiat koet tärkeänä seu-
rakunnan kehittämisessä?
2. Mitkä ovat vahvuutesi valtuu-
tettuna?
Vastaukset sekä ehdokkaan nro:
2. Salmi Seppo Jkl
1. Ensisijaisesti seurakunnan hen-
gellisen elämän edistäminen ja 
sen ohella lapsiin, nuoriin ja vä-
häosaisiin liittyvän toiminnan 
kehittäminen.
2. Tähänastinen työni neuvostossa 
ja diakoniatoimikunnassa sekä 
monikymmenvuotinen tausta yri-
tysjohtajana.
3. Järvinen Hannele Jkl
1. Vaikkakin jumalanpalvelukset 
ovat keskeisin osa seurakunnassa, 
on myös tärkeää, että  seurakun-
nassa on erilaisia toimintoja eri ryh-
mille. Tämän kautta vahvistuu oma-
kohtainen kokemus jokapäiväisestä 
ortodoksisesta elämäntavasta.
Avoimen ja positiivisen keskustelu-
ilmapiirin kehittämisellä paranne-
taan kirkon pastoraalista toimintaa, 
työilmapiiriä ja vapaaehtoistyön 
kehittämistä
 2. Aiempi kokemus valtuuston jäse-
nyydestä Helsingin ortodoksisessa 
seurakunnassa. Pitkä kokemus esi-
miestyöstä sekä hallinnosta sekä 
erilaisissa kulttuureissa toimimi-
sesta.
4. Falck-Leppänen Sirpa Ääne-
koski
1. Pidetään mielessä kirkon hen-
gellinen tehtävä ja asema kaikessa 
kehittämisessä
2. Pyrin toimimaan viestinviejänä 
srk:n ja valtuuston välillä. Objek-
tiivinen ja laaja-alainen suhtautu-
minen asioihin.
5. Riikonen Seppo Jkl mlk
1. Seurakunta on monimuotoinen 
elävä organismi, aivan kuin ihmisen 
jäsenet joita on kaikkia hoidettava 
ja pidettävä hyvässä kunnossa. 
Tämä koskee myös aineellista 
omaisuutta.
2. Kyky kuunnella ja arvioida asioi-
ta. Elämä seurakunnan yhteydessä 
ja siinä ihmisten kohtaaminen. Ei 
minä vaan me – periaatteella koko-
naisuuden puolesta.
6. Hämäläinen Eini Jkl mlk
1. Ystävänpalvelua sairaille ja 
vanhuksille. Positiivisella mielellä 
saada kirkkomme piiriin myös hil-
jaiset passiiviset jäsenet.
2. Hyvä perusterveys, joka tuo ak-
tiivisen mielen. Kunnioitan kaikkia 
ihmisiä ja kirkkoja, mutta rakastan 
omaa vanhemmiltani saatua orto-
doksista kirkkoa.
7. Nenonen Natalia Muurame
1. Koen tärkeänä houkutella enem-
män nuorisoa mukaan ja aktivoida 
venäjänkielisiä maahanmuuttajia.
2. Auttaa venäjänkielisiä seura-
kuntalaisia erilaisissa kirkkoon 
liittyvissä kysymyksissä.
8. Penttinen Riitta Jkl mlk
1. Seurakunnan kehittämisessä 
tärkeää on mielestäni erilaisten 
ihmisryhmien, lapsien ja vähän 
vanhempien ihmisten tarpeiden 
yhteensovittaminen.
2. Kolmen lapsen äitinä olen tottu-

nut järjestämään asioita kaikkien tar-
peet huomioiden ketään suosimatta. 
Työssäni teen aivan samaa.
9. Rasku Minna Jkl
1. Minulle seurakunnan tärkein 
tehtävä on koota ihmisiä kirkkoon. 
Meillä on harvinaisen elävä ja toi-
miva seurakunta. Kirkossakävijät 
ovat kaiken ikäisiä aina sylilapsista 
vanhuksiin.
2. Osallistuminen kirkon toimintaan 
on osa elämääni – arkea ja pyhää! 
Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön 
pohtiminen on tullut tutuksi nuo-
risotyön toimikunnassa vuosien 
aikana. Laulaminen palveluksissa 
pitää nöyränä. Joka kerran oppii 
jotakin uutta.
10. Iltola Tapani Jkl mlk
1. Nuoria kiinnostavia tapahtumia. 
Vanhustyön terävöittäminen esi-
merkiksi merkkipäivämuistamisin 
ja vanhusten luona käynnein. Uskon-
nonopetuksen kehittäminen edelleen. 
Seurakunnan hengelliseen elämään 
vaikuttaviin asioihin panostaminen. 
Koska talouden on hyvällä mallilla, 
kirkollisveroa voisi alentaa.
2. Pidän itsenäni neuvottelukykyi-
senä ja sovittelevana enkä ole liian 
jyrkkä kannanotoissani. Pidän itseäni 
ortodoksisessa uskonperinnössä hy-
vin pitäytyvänä. Kirkon ei pidä elää 
ihmisten nykymuotien mukaan.
11. Kurki Osmo Jkl mlk
1. Isä Arton erottamisen jälkeen seu-
rakunta on edelleen jonkinlaisessa 
hajaannuksen tilassa. Nyt on mentä-
vä eteenpäin ja toimittava seurakun-
taa yhdistävällä tavalla. Uudet papit 
isä Aleksander ja isä Timo tarvitsevat 
työhönsä seurakuntalaisten ja myös 
valtuuston kaiken tuen. Isä Arton 
tapaus osoitti, että tiedottamisen 
parantaminen ja kaikenlaisen avoi-
muuden lisääminen seurakunnassa 
on välttämätöntä.
Seurakunnan taloudesta ja kiinteis-
töstä on pidettävä huolta.
Meneillään oleva kokeilu aamupal-
veluksen pitämisestä sunnuntaina 
ennen liturgiaa on ainakin näin 
lapsiperheen näkökulmasta hankala. 
Lapset eivät millään jaksa 2,5 tun-
nin palvelusta, kun sitä eivät tahdo 
jaksaa aikuisetkaan. Pidän aiemmin 
käytössä ollutta jumalanpalvelusjär-
jestystä parempana.
2. Leipätyössäni toimin Keskisuo-
malainen-konsernin paikallisjohtaja-
na ja minulla on 17 paikallislehdessä 
yhteensä noin 110 työntekijää. Us-
kon, että pystyn auttamaan seurakun-
taa ja papistoa johtamiseen, talouden 
hoitoon ja viestintään liittyvissä 
asioissa.
12. Mutanen Leena Jkl
1. Seurakuntatyön sisällön kehit-
täminen on tärkeää. Kehitystyössä 
tulee kunnioittaa perinteitä ja tehdä 
yhteistyötä henkilöstön ja seura-
kuntalaisten kanssa. Menetelminä 
tulisi muistaa myös vapaaehtoisten 
kannustaminen, seurakunnassa ja 
sitä ympäröivässä yhteiskunnassa 
verkostoituminen ja eri ikäisille seu-
rakuntalaisille mielekkään palvelun 
tarjoaminen myös maaseudulla.
2. Käyn ahkerasti kirkossa. Osallis-
tun seurakunnan toimintaan ja olen 
kiinnostunut seurakuntapolitiikasta. 
Elämä, erikoissairaanhoitajan työ 

ja toiminta kirkon diakoniassa kas-
vattaa ymmärtämään lähimmäisen 
rakastamisen merkityksen.
13. Virvel Helena Pihtipudas
1. Seurakunnan toiminnassa otettava 
huomioon myös syrjäseuduilla ja 
kauempana asuvat seurakuntalai-
set.
2. Oman asuinpaikkani ja sen seura-
kuntalaisten tuntemus. Olen mukana 
myös tiistaiseuran toiminnassa.
14. Lukkala Tuuli Elina Jkl
1. Minulle läheisimmät asiat ovat 
ympäristö ja nuoret aikuiset. Seura-
kunnan tulisi toimia esimerkillisesti 
muun muassa reilun kaupan tuottei-
den käytön ja energiansäästön suh-
teen. Pidän myös tärkeänä esimer-
kiksi Ortodoksisen opiskelijaliiton ja 
seurakunnan toimivaa suhdetta.
2. Voin tuoda valtuustotyöhön tuo-
reita näkökulmia. 
15. Kauppinen Raija Petäjävesi
1. Kehittämistyön painopisteitä ovat 
mielestäni hyvä talouden hoito, 
elävä seurakuntatyö kaikenikäisten 
seurakuntalaisten yhteisössä sekä 
seurakunnan työntekijöiden tukemi-
nen tehtävässään.
2. Omina vahvuuksina valtuutettuna 
näen halun toimia seurakunnassa 
ja kehittää seurakunnan toimintoja 
sekä vuosien varrella kertyneen 
kokemuksen erilaisissa luottamus-
tehtävissä.
16.Tuppurainen Pekka Jkl
1. Viimeaikaisia haasteitamme mie-
lestäni ovat muun muassa diakonia-
työn käytännön toteuttaminen, seura-
kunnan maahanmuuttajat, lähetystyö 
ja suhteet toimintaympäristöömme.
2. Minulla on mahdollisuus jo edeltä-
vän valtuustotyöskentelyn kestäessä 
luoda kuvaa seurakunnan asioiden 
hoidosta. Osaltaan tässä on auttanut 
myös aikaisempi pitkä urani järjes-
töalan ammattilaisena ja nykyinen 
työni soveltuvuusarviointien paris-
sa. Osallistumiseni vapaaehtoisiin 
avustajan tehtäviin palveluksissa on 
tuonut oman seurakunnan asiat yhä 
läheisemmiksi.
17. Pehkoranta Timo Jkl mlk
1. Seurakunnan toimintailmapiirin 
palauttaminen normaaliin on jo alka-
nut. Valtuuston kannalta tärkeää on 
huolehtia seurakunnan perusasioiden 
pitämisestä kunnossa.
2. Kokemus. Olen ollut valtuustossa 
vuodesta 1988. Seurakunnan tarpeet 
ovat siis tuttuja. Tosin jonkun mie-
lestä saatan olla jo kalkkiskin.
18. Hakala Tarja Jkl mlk
1. Seurakunnan eheyttäminen ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen. 
Hengellinen työ seurakunnassa. 
Toimikuntien työn tukeminen.
2. Minulla on hallintoasioiden tun-
temusta työkokemuksen kautta. Sitä 
tarvitaan, koska valtuusto käsittelee 

seurakunnan yleisiä hallintoasioita.
19. Palve Laura Viitasaari
1. Vanhukset haja-asutusalueil-
la kimppakyydillä jumalanpalve-
luksiin. 2. Seurakuntatoiminta on 
liian Jyväskyläkeskeistä. Jäämme 
maakunnassa paljosta paitsi. Hyvä 
olisi jos kuuluisimme radiossa ker-
ran kuussa. Aikoinaan olimme ja 
pidimme siitä. 
20. Koskinen Helinä Karstula
1. Millä nuoret saataisiin kirkon 
piiriin vielä kristinoppileirin jäl-
keenkin. tai yleensä saataisiin nuoret 
käymään kirkossa? Toivoisin myös, 
että diakoniatyö jossakin muodos-
sa ylettyisi tänne maaseudullekin 
saakka.
2. Haluaisin jatkaa vielä valtuutet-
tuna, koska reuna-alueilla on myös 
tarvetta tietää koko seurakunnan 
asioista.
21. Porvali Martti Jkl
1. Kirkon ja seurakunnan ensimmäi-
nen ja tärkein tehtävä on palvella 
seurakuntalaisia pyhien toimitusten 
kautta. Kirkoissa ja tsasounissa 
toimitettavien jumalanpalvelusten 
lisäksi seurakunnan on turvattava py-
hien toimitusten toimittaminen muu-
allakin ja ennenkaikkea kotona.
Jumalanpalvelusten jälkeen kirkon 
ja jokaisen sen jäsenen perusvel-
vollisuus on diakonia ja hyvän-
tekeväisyys. ”Kaiken, minkä te 
olette jättäneet tekemättä yhdelle 
näistä vähäisimmistä, sen te olet-
te jättäneet tekemättä minulle”. 
Ortodoksinenkaan kirkko ei voi 
ylpeillä vähävaraisille ja osattomille 
jakamillaan varoilla, mutta hyvänte-
keväisyys ei ole pelkästään rahasta 
kiinni. Seurakunnan on pyrittävä 
järjestämään ortodoksinen uskon-
nonopetus mahdollisimman monelle 
ortodoksilapselle, mieluiten kaikille 
kouluikäisille.
2. Ensimmäisenä vahvuutenani 
pidän sitä, että olen ollut mukana 
seurakunnan taloudenpidosta siitä 
lähtien, kun nykyistä seurakunta-
keskusta alettiin suunnitella. Toinen 
vahvuuteni on työni, joka on anta-
nut kokemusta vaikeiden asioiden 
kanssa askartelemisessa. Kolmas 
vahvuuteni on kotijoukoissa, jotka 
ovat aina antaneet tukensa toimille-
ni ja ajankäytölleni, kun olen ollut 
hyvien asioiden parissa.
22. Blinnikka Leevi Jkl
1.Toivon, että iloisuus ja hyvä henki 
säilyvät seurakunnassa. Jokaiselle 
on edelleen taattava mahdollisuus 
olla mukana seurakunnan elämäs-
sä riippumatta asuinpaikasta ja 
kansallisesta taustasta. Seurakun-
nan kiinteistöt tarvitsevat jatkuvaa 
huoltoa ja korjaukset on tehtävä vä-
littömästi. Lasten ja nuorten kirkon 
yhteyteen kasvattaminen yhdessä 

vanhempien kanssa on edelleen 
haaste. Vanhuksiin kohdistuvan 
hengellisen palvelutyön koen yhä 
tärkeämmäksi. 
2. Olen työskennellyt mainonnan 
esimiestehtävissä ja yrittäjänä. 
Aikaisemmin toimin neuvoston 
jäsenenä ja vuosia varapuheen-
johtajana. Olin  Keski-Suomen 
Ortodoksi-lehden perustaja ja 
toimittaja koko sen ilmestymisen 
ajan. Vuodesta 1999 olen ollut 
valtuuston jäsen. Tehtäviini on 
kuulunut lukuisten toimikuntien 
jäsenyys ja sivutoiminen uskon-
nonopetus. Asun lähellä kirkkoa ja 
osallistun jumalanpalveluksiin.
23. Huttunen Janne Jkl
1. Menneisyydestä pitää oppia, 
mutta suunnata silti rohkeasti 
tulevaisuuteen. Ongelmista on 
keskusteltava avoimesti ja niihin 
on puututtava, kun ne ovat ratkais-
tavissa ilman suurta dramatiikkaa. 
Luottamushenkilöiden tehtävä on 
tukea seurakunnan työntekijöitä, ja 
valvoa, että työilmapiiri ja käytän-
nön hallinto ovat hyvällä tolalla.
Haasteita seurakunnalle ovat tule-
vina vuosina katekumeeniopetus ja 
työ maahanmuuttajien keskuudes-
sa. Myös kirkon remontti on edes-
sä jossakin vaiheessa ja siihen on 
ryhdyttävä varautumaan hyvissä 
ajoin. On myös huolehdittava siitä, 
että ortodoksit voivat toimia omas-
sa seurakunnassaan koko vanhan 
läänin kokoisella alueella.
2. Hyvän ruuan ystävänä erotan 
puurot ja vellit toisistaan. Puolus-
tan avointa ja aktiivista keskuste-
lukulttuuria.
24. Nyman Terttu Äänekoski
1. Tiedottaisin, mitä valtuustossa 
tehdään ja miksi. Yhteishenkeä 
yrittäisin parantaa.
2. Olen suhteellisen tuore seu-
rakunnassa; virtaa ja innostusta 
riittää. Olen savolais-karjalainen 
naisimmeinen eikä minulta vähällä 
mene jauhot suuhun. Tottunut te-
kemään tarkastuksia ja verotusta. 
Saataisiin yksi kristitty publikaani 
fariseusten joukkoon!
25. Käyhkö Risto Jkl mlk
1. Seurakunta ovat ne ihmiset, 
jotka ovat kuulleet kutsun Herran 
pöytään. Liturgia ei ole pelkkä 
esteettinen tai terapeuttinen koke-
mus. Sen ainutkertainen tehtävä 
on saattaa ihminen ja Jumalan 
valtakunta yhteen. Siinä Elämän 
täyteys tulee matkaevääksi tule-
valle viikolle.
2. Vain tässä voimassa seura-
kunta voi palvella kaiken ikäisiä 
jäseniään, elämäntilanteesta tai 
taustasta riippumatta. Kaikki me 
tarvitsemme toisiamme. Ilman 
sisäistä työskentelyä itsemme 
ja  meitä rakastavan Taivaallisen 
Isän kanssa, seurakunnan toi-
minnan kehittäminen jää lopulta 
surumieliseksi suorittamiseksi ja 
esiintymiseksi.
26. Keurulainen Anna-Maija 
Jkl
1. Koen tärkeänä seurakunnan 
kehittämisen vuorovaikutteiseksi 
yhteisöksi, jossa paikkansa löytä-
vät erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset; 
lapsista vanhuksiin, maahanmuut-
tajista vammaisiin, kirkkoon liitty-
jistä syntymäortodokseihin.
2. Uskon avoimeen ja rehelliseen 
keskusteluun sekä asioiden läpinä-
kyvyyteen. Kaksi kautta valtuus-
tossa on ollut opettavaista aikaa, 
hiippakuntaneuvostossa mukana 
oleminen toivottavasti avartaa 
näkökulmaa asioihin.
27. Päivinen Risto Jkl
1. Koen tärkeäksi että jokainen 
haluava saa ortodoksista uskon-
nonopetusta peruskoulussa ja 
lukiossa.
2. Koulutukseltani olen teologian 
maisteri. Ammatissani ortodok-
sisen uskonnonopettajana olen 
toiminut 13 vuotta.

Lapset, nuoret, vanhukset 
ja maahanmuuttajat
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Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2007 
viimeinen Solea ilmestyy viikolla 
51. Aineistopäivä on 3.12.2007.
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
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Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy, Kisapaino, Hovinpelto 3
74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi
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Radio ja tvKIERTOKOULU
AIKA/PAIKKA       IISALMI          KUOPIO      VARKAUS      JYVÄSKYLÄ      MIKKELI       RAUTALAMPI

lokakuu                 oma               oma              oma                oma                   oma              oma

25.11.                     Rautalampi    Iisalmi          Kuopio            Varkaus             Jyväskylä      Mikkeli

9.12.                       Kuopio           Varkaus       Jyväskylä        Mikkeli               Rautalampi   Varkaus

MUISTA IISALMEN SEURAKUNNAN JUHLAVUOSI!

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri solistina baritoni Esa Ruuttunen pitävät juhlavuoden juhlakonsertin 
Iisalmessa 26.10.klo 19.00.

Maailman kuulu orkesteri ja Esa Ruuttunen esittävät Edvard Griegin, Arvo Pärtin,
G. Händelin ja P. Tsaikovskin musiikin lisäksi Oskar Merikannon kuolemattomat

Reppurin laulun, Rukouksen, Vallinkorran laulun ja Laatokka-laulun.

Luennot 
ma 22.10. klo 17.30 Evakkokeskus

valokuvaaja Katja Lösösen valkokuvanäyttelyn avajaiset
ma 22.10. klo 18.30 Evakkokeskus

sisar Kristoduli  ”isä Paisios”

Pääjuhla
pe 26.10. 

klo 18 ehtoopalvelus  Pr. Elian kirkko, toim. KP metropoliitta Panteleimon
klo 19 juhlakonsertti  Kulttuurikeskus

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ja baritoni Esa Ruuttunen
la 27.10.

klo 8.45 litania ja seppeleenlasku Karjalaan jääneiden muistopaadella,
klo 9  juhlaliturgia  Pr. Elian kirkko, toim. KP arkkipiispa Leo, 

KP metropoliitta Panteleimon, KS piispa Arseni
klo 11 kirkkokahvit  Evakkokeskus
klo 12 päiväjuhla  Kulttuurikeskus

Radioitavat ortodoksiset 
jumalanpalvelukset YLE 
Radio 1:ssä:
Su 14.10. Liturgia, klo 11-12  
Kuopio, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Su 28.10. Liturgia, klo 11-12 
Rautalampi, Pyhän Nikolaok-
sen kirkko
Su 11.11. Liturgia, klo 11-12  
Pori, Apostoli Johannes Teo-
login kirkko
Su 25.11. Liturgia, klo 11-12  
Kajaani, Kristuksen kirkastu-
misen kirkko
To 6.12. Liturgia, klo 10-11 
Ivalo, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Su 9.12. Liturgia, klo 11-12 
Porvoo, Kristuksen kirkastu-
misen kirkko
Aamuhartaudet YLE Radio 
1 klo 6.15 ja 7.50:
la 13.10. Pastori Teo Merras, 
Helsinki, la 10.11.  TT Hannu 
Pöyhönen, Uusi-Valamo, la 
1.12.  Kirkkoherra Markku 
Toivanen, Tampere, la 22.12.  
Metropoliitta Panteleimon, 
Oulu
Iltahartaudet Yle Radio 1 klo 
18.50: ti 16.10. Pastori Mikko 
Sidoroff, Rovaniemi, ti 20.11. 
Kirkkoherra Johannes Hätinen, 
Mikkeli, ti 18.12. Lehtori Pe-
kka Metso, Joensuu

Su 18.11. klo 10 Liturgia, 
Lintulan pyhän Kol-
minaisuuden luostari, 
Heinävesi, YLE TV 1

Каждый год первую субботу но-
ября мы празднуем память всех 
карельских святых, или, как этот 
звучит в переводе с финского язы-
ка, Общий праздник святителей и 
просветителей карельских. 
История святости карельского и 
финского православия глубока. 
Ее начало восходит к XI-XII вв. 
Проповедь среди карел, населяв-
ших в то время северо-западное 
Приладожье и Карельский пе-
решеек, совершали новгородс-
кие миссионеры. Крещение же 
карел произошло в 1227 г. при 
князе Ярославе Всеволодовиче. 
Но широкое распространение 
православия начинается здесь с 
XIV в.
Важным центром православной 
христианской жизни с того вре-
мени стал Спасо-Преображен-
ский Валаамский монастырь. 
Мы не знаем времени основания 
святыми преподобными Сергием 
и Германом Валаамского монас-
тыря – жития их нет и, возможно, 
никогда не было. Скорее всего, 
это произошло в первой половине 
XIV в.
Валаам очень рано стал духов-
ным и культурным центром, 

центром просвещения и книж-
ности, местом распространения 
православия. С именами его 
насельников и подвижников, 
духовно близких к монастырю, 
связано образование в XIV-XVI 
вв. многих известных и по сей 
день монастырей, таких как Ко-
невецкий на Ладожском озере, 
основанный прп. Арсением (+ 
1447), Палеостровский на Онеж-
ском озере – прп. Корнилием (+ 
ок. 1420), Соловецкий на Белом 
море – прпп. Савватием (+ 1435), 
Зосимой (+ 1478) и Германом (+ 
1479), Александро-Свирский на 
реке Свири прп. Александром 
(1448-1533), который, согласно 
его житию, ”воспитал целый 
сонм угодников Божиих”. Всего 
к концу XVI в. на Севере было 
основано около тридцати монас-
тырей, становившимися новыми 
эпицентрами миссии среди язы-
ческих народов. Так, прп. Трифон 
Печенгский (1495-1583) пропове-
довал Евангелие лопарям.
После возрождения полностью 
разоренного в результате швед-
ско-русской войны и забытого 
государственными властями Ва-
лаамского монастыря проповедь 

православия распространяется 
им еще дальше. В 1794 г. его мо-
нахи открывают православную 
миссию на Аляске и Алеутских 
островах, с которой начинается 
история православия в Америке. 
Из десяти членов миссии очень 
скоро остался один, его имя – мо-
нах Герман. Другие или погибли 
от рук язычников и в кораблекру-
шении, или ушли, не выдержав 
испытаний. Суть миссии заклю-
чалась для прп. Германа Аляскин-
ского (1757-1837) в деятельном 
возвещении любви и милосердия 
Божьих, в сострадании человеку 
в его скорби и служении ему ради 
Христа. 
С начала XIX в. в Карелии и 
во всей Финляндии по-новому 
воплощаются традиции право-
славного просвещения, уже не 
столько как внешней, сколько 
внутренней миссии. Начинается 
работа по переводу духовной 
литературы на финский; посте-
пенно совершение богослужения 
также переходит на финский 
язык. В 1880-х гг. открывается 
семинария для подготовки учите-
лей церковно-приходских школ; 
начинает свою деятельность 

православное просветительское 
братство святых Сергия и Гер-
мана Валаамских, ставившее 
целью своего существования 
проповедь Евангелия среди фин-
нов; появляется журнал ”Aamun 
Koitto” (”Утренняя заря”). Все 
эти начинания живы по сей день 
и приносят свои плоды.
В 1940 году из захваченной СССР 
Карелии были эвакуированы 
монастыри и приходы. Люди 
спасали от осквернения не толь-
ко святыни, но и саму традицию 
святой подвижнической жизни. 
Христиане того поколения стре-
мились сохранить и передать 
нам, своим потомкам, сокрови-
ще веры, принятой ими от их 
отцов. В этом символическом 
преемстве есть призыв и к нам 
быть верными наследию святости 
карельских святых, быть их до-
стойными учениками, не только 
во внешнем почитании, но во 
внутреннем подражании.

Священник Виктор Максимов-
ский

Карельские святые

70-vuotisen taipaleen kunniaksi 
Kuopion tiistaiseura puuhaa juhla-
näyttelyä yhdessä vietetyistä vuo-
sikymmenistä. Piirakkatalkoista, 
matkoista, juhlista ja vierailuista on 
runsaasti valokuvia 80-luvulta läh-
tien, mutta niitä vanhempia otoksia 
on vaikea löytää.

Löytyisikö ehkä teidän sukunne 
arkistoista valokuvia tai muuta 
materiaalia Kuopion seurakunnan 
toiminnasta 40- , 50- , 60- tai 70-
luvuilta? Kaikki valokuvat ja muu 
materiaali ovat tervetulleita - niiden 
ei tarvitse suoranaisesti liittyä tiis-
taiseuraankaan. Arkistojen aarteet 
palautetaan omistajille. 

Materiaali Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan  kansliaan, Snellmanin-
katu 8, 70100 Kuopio. 

liSäTieToja Silja hämäläinen

p. 040 5906 295.

Kuopion
tiistaiseura
puuhaa näyttelyä

Kuopion tiistaiseuralaiset ja 
munkki Panteleimon Valamossa 
80-luvun alkupuolella.


