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5. vuosikerta N:o 3 - toukokuu 2007 Ortodoksinen seurakuntalehti

Pulikat ynnä muut työkalut pyörimään

Ka r j a l an  Hi ip -
pakunnan säätiön 
apurahan turvin 
Kuopion moni-
k u l t t u u r i n e n  
Kalevalan koulu 

vietti karjalaisen kulttuurin päivää 
suuren viikon tiistaina.

Päivän juhlistajana oli arkki-
piispa Leo, joka saapui pitämään 
karjalankielisen aamunavauksen. 
Muutamissa luokissa oli ilahtuneena 
havaittu, ”hei, me ymmärretään tota 
karjalan kieltä”!

Koko koulu osallistui projek-
tiin. Osa yläkoululaisista vieraili 
Kuopion kirkkomuseossa, muut 
tapahtumat pidettiin koululla. Kaik-
kein pienimmät kuuntelivat kanttori 
Viktor Jetsun pajatusta ja kerrontaa. 
Osa koristeli pääsiäismunia. Isompia 
laulatti isä Jyrki Ojapelto.

Koululla huovutettiin, laulettiin, 
sorvailtiin puukukkia ja tehtiin ys-
tävännauhoja. Ehkä mieluisinta oli 
karjalanpiirakoiden teko ja kyykän 
peluu.

Kotitalousopettajat kertoivat 
kuinka nuoret seurasivat tarkasti 
oman piirakan paistumista. Opettajat 
eivät häirinneet siivoustöilläkään 
lapsia, niin innokasta oli paistotu-
loksen seuraaminen. Keittiössä oli 
apuna Kuopion karjalaisia mart-
toja. 

Keli ei oikein suosinut kyykänpe-
luuta. Kentällä oli kuitenkin väkeä 
lumisateesta ja tuulesta huolimatta. 
Peli-idea tuli selväksi. Lapsia opasti 
oikea kyykkävalmentaja Pentti 
Peiponen Kuopiosta.

Ortodoksioppilaat olivat aloitta-
neet Karjala-projektin jo aikaisem-
min. Alakoulu valmisti Suomen 
kartan, johon merkittiin koulun op-
pilaiden karjalaiset sukujuuret.

Kaikki tekivät puupohjalle ikonit. 
Suurin osa teki myös käspaikat iko-
neihinsa. Työssä meni monta tuntia, 
mutta vohvelikankaalle pujotus vai-
kuttaa mieluisalta askartelulta. 

Jokainen sai suunnitella mallinsa 
itse. Muutamat jäljittelivät karjalan 
kukkomallia, mutta etenkin pojilla 

Kalevalan koulun piirakanpaistajien apuna oli Kuopion karjalaisia marttoja. Monikulttuurisen koulun op-
pilaat tutustuivat karjalaisuuteen leipomalla.

oli mielenkiintoisia omia ratkaisuja. 
Karjala-projektia varten pysty-timme 
opettaja Makarios Lehtimäen kanssa 

esillä olevia kirjoja.  Näyttely oli 
esillä neljä viikkoa.

Kalevalan monikulttuurisen koulun oppilaat tekivät puupohjan ikonilleen. Arkkipiispa Leo piti koululla karjalankielisen aamunavauksen.

näyttelyn koulun vitriiniin. Koulun 
väki sai ohi kulkiessaan ihmetellä 
ortodoksista esineistöä ja katsella Sirpa OkulOv
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Vastuullisuutta, rajoja
ja rakkautta

Paimenmatkat

Ihanaa, kristityt,
ihanaa!

Jyväskylän seurakunnan 
kirkkoherra Arto Leskisen 
työsuhteen purkaminen 
on herättänyt luonnollis-
esti paljon keskustelua niin 

seurakuntalaisten keskuudessa kuin 
laajemminkin esimerkiksi sanom-
alehti Keskisuomalaisen palstoilla.

Seurakunnan työyhteisön jäsenet 
ja monet luottamushenkilöt ovat jou-
tuneet ottamaan vastaan osin kohtuu-
tonta ja epäasiallista palautetta.

Kirkkojärjestyksemme mukaan 
seurakuntien työntekijöiden työ-
suhteen solminen ja päättäminen 
on seurakunnanneuvoston asia. 
Neuvoston päätös papin, diakonin 
ja kanttorin työsuhteen päättämisestä 
edellyttää hiippakunnan piispan 
suostumusta.

Kirkkoamme koskevan lain 
mukaan papin on käyttäydyttävä 
työtehtävissään ja myös niiden 
ulkopuolella asemansa edellyt-
tämällä tavalla. Erityisesti tämä 
vaatimus korostuu seurakunnan 
esimiehen kohdalla. Vaikka kukaan 
meistä ei ole virheetön tai synnitön, 
pappeuteen vihityiltä edellytetään 
muita enemmän aitoa ja vakavaa 
pyrkimystä kirkon omien ihanteiden 
mukaiseen hengelliseen ja moraali-
seen elämään.

Yleisesti ottaen työsuhteen päät-
tämiselle tulee olla painavat pe-
rusteet. Usein tämä merkitsee sitä, 
että asianomaisen aiheuttamat on-
gelmat ovat jatkuneet jo pitkään 
eikä asia ole korjaantunut muilla 
työnjohdollisilla keinoilla. Työnan-
tajan velvollisuutena on puuttua 
ongelmiin tapauskohtaisesti.

Ensi vaiheessa tämä merkitsee 
keskustelua, ohjausta ja yhteistä 
työskentelyä asioiden korjaamiseksi. 
Käytännössä se voi tarkoittaa es-
imerkiksi hoitoon ohjaamista. Lisäk-
si työnantaja voi antaa huomautuksia 
ja varoituksia. Kanoninen perinne 
kirkossamme antaa hiippakunnan 
piispalle tämän lisäksi mahdollisu-
uksia rajoittaa asianomaisen papil-
lisia oikeuksia.

Mikäli sopimaton käytös edelleen 
jatkuu, keskustelu- ja yhteistoim-
intamenettelyn rajat tulevat vastaan. 
Tällaisissa vaikeissa tilanteissakin 
esimiehen ja seurakunnissa luotta-
mushenkilöiden on siis kannettava 
vastuunsa.

Valitettavan usein työsuhteen 
päättämiseen johtavat tilanteet ovat 
hyvin monisyisiä.

Työntekijällä saattaa olla pal-

jonkin myönteistä lahjakkuutta ja 
kykyä tehtävänsä hoitoon. Silti jokin 
yksittäinen seikka saattaa tehdä 
työstä suoriutumisen ja työtehtävien 
asianmukaisen hoidon mahdot-
tomaksi.

Monissa tilanteissa kaikkia asiaan 
vaikuttaneita syitä ei voida eikä 
ole tarpeen saattaa suuren yleisön 
tietoon. Tämä on asianomaisen oma 
etu. Sen sijaan esimerkiksi luottamu-
shenkilöiden tulee tuntea mahdol-
lisimman laajasti asiaan vaikuttavat 
seikat. Tämä merkitsee myös sitä, 
että tavallisten seurakuntalaisten on 
voitava luottaa itse valitsemiensa 
luottamushenkilöiden – ja myös pi-
ispan – arvostelukykyyn ikävissäkin 
päätöksissä. 

Niissä tapauksissa, joissa muuta 
vaihtoehtoa työsuhteen päättämiselle 
ei enää ole, hyvin usein unohdetaan 
työntekijän myönteiset ja rakenta-
vat ominaisuudet ja saavutukset. 
Päällimmäiseksi ihmisten mieliin 
ja puheisiin jäävät vain kyseisen 
henkilön heikkoudet ja epäonnis-
tumiset. Menneisyyden kaivelu, 
juoruaminen ja pahan puhuminen 
tarttuvat helposti, ja ne myrkyttävät 
koko yhteisön.

Pikemminkin tulisi ponnistella 
sen eteen, että hengellisessä mielessä 
kenenkään suhdetta kirkkoon ja seur-
akuntaan ei ”irtisanota” eikä ketään 
jätetä heitteille tai hylätä.

Jyväskylässä kirkkoherran työ-
suhteen purkamiseen johti pitkä, jo 
vuosia jatkunut prosessi, jonka taust-
alla on alkoholin väärinkäyttö.

Purkamispäätös ei varmasti ilah-
duttanut ketään. Seurakuntalaiset, 
muut työntekijät ja ne, jotka ovat 
joutuneet kantamaan asiassa vas-
tuuta, olisivat mielellään nähneet 
toisenlaisen ratkaisun. Sellaista ei 
kuitenkaan enää monien yritys-
ten jälkeen ollut näköpiirissä. Nyt 
tehtyyn päätökseen osallistuneita on 
perusteetonta syyttää liian pikaisesta 
päätöksestä, inhimillisyyden puut-
teesta tai armottomuudesta.

Työsuhteen purkaminen oli seur-
akunnanneuvoston yksimielinen 
päätös, johon olen asianosaisia 
jälleen kerran kuultuani antanut 
suostumukseni. Neuvoston päätös on 
mielestäni perusteltu riittävän laaja-
sti siitä annetussa tiedotteessa. 

Yhdessä asiassa arvostelu on 
kuitenkin paikallaan, nimittäin 
päätöksestä tiedottamisessa. Siinä 
tapahtui valitettava inhimillinen ere-
hdys. Asiassa haluttiin olla liikkeellä 

hyvissä ajoin ja avoimesti ennen kuin 
uteliaat toimittajat alkavat itse kaivaa 
asioita muista lähteistä. Valitettavasti 
kukaan ei huomannut varmistaa 
ennen tiedotteen julkaisemista sitä, 
että tehty päätös oli myös virallis-
esti saatettu isä Arton tietoon. Tätä 
pahoittelen.

Mikään ei kuitenkaan saa tehdä 
tyhjäksi sitä tosiasiaa, että isä Arto 
on erittäin pidetty ja hyvä pappi. 
Hänellä on monia lahjoja ja kykyjä, 
jotka ovat kantaneet kirkollemme 
kiistatonta hedelmää.

Nyt tehty päätös ei koskaan 
tuhoa sitä hyvää, oikeaa ja kauni-
sta, jota isä Arton papillinen työ on 
merkinnyt. Toivottavasti tämä hänen 
pappeutensa todellinen ulottuvuus 
vahvistuisi ja rakentuisi tulevaisu-
udessa entistäkin eheämmäksi ja 
kirkkomme jäsenille Jumalan kun-
niaksi lohdutusta, armoa ja siunausta 
tuottavaksi.

Siunauksin,

karjalan ja kOkO SuOmen

arkkipiiSpa leO

Helatorstaina vietämme Kristuksen taivaaseen astumisen suurta juhlaa. 
Öljymäellä Vapahtajamme antoi seuraajilleen käskyn: ”Menkää siis 
ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän 

ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, 
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”.

Opetuslapset läksivät liikkeelle. He opettivat ja kastoivat. Heidän jäl-
keensä ovat miljoonat kristityt, piispat, papit, diakonit, kanttori ja maallikot 
tehneet samoin. Miljardeja ihmisiä on kastettu, opetettu ja he ovat tulleet 
tuntemaan Jumalan sanan. Sanan julistustehtävä jatkuu meidän ajassamme. 
Sanan julistuksessa keskeisenä sanoman lähteenä on pyhä raamattu. 

Raamattu on Kristuksen kirkon peruskirja. Suomessa ja maailmalla 
Pipliaseurat tekevät ansiokasta ja vahvaa työtä raamatun leviämiseksi 
kaikkialle maailmassa. Pipliaseurojen työn tarkoituksena on., että kaikki 
ihmiset maailmassa voisivat lukea raamattua omalla äidinkielellään ja se, 
että he voisivat hankkia raamatun sellaisella hinnalla, mihin heillä on varaa. 
Pipliaseurat toteuttavat tätä tehtävää yhdessä niiden kirkkojen kanssa, joiden 
alueella kulloinkin raamatun käännöstyötä tehdään.

Suomessa Pipliaseuralla on erityisenä vastuualueena Venäjällä Raamattu 
Suomen suvulle -hanke, joka käsittää 12 sukulaiskieltä. Näiden kieliperhe-
iden joukossa ovat meidän lähialueella Livvin karjalaiset, Vepsän karjal-
aiset ja Vienan karjalaiset. Kaikille näille kielille on parhaillaan menossa 
Raamatun käännös projektit. Livvin kielinen UT valmistui kolme vuotta 
sitten, Vepsän kielen UT valmistui 27.4.2007, siis pari kolme viikkoa sitten 
ja Vienan kielinen UT on valmistumassa ja parhaillaan sitä jo koeluetaan 
Vienan karjalan kylillä.

Olen saanut olla aktiivisesti mukana raamattutyössä jo runsaan kymm-
enen vuoden ajan. Tänä aikana olen vieraillut kielisukulaistemme parissa 
Uralilla ja Karjalassa.

”Ihanaa – kristityt – ihanaa” -huudahdukset ovat kaikuneet niin Uralin 
aroilla kuin Karjalan sydänmailla raamattujuhlissa. Huudot tulevat sponta-
anisti kansan sydämistä, kansan, joka saa ensimmäistä kertaa lukea Jumalan 
sanaa omalla äidin kielellään.

He kertovat, että on aivan eri asia saada lukea raamattua omalla äidin-
kielellä kuin esimerkiksi venäjäksi, joka on ollut ainoa mahdollisuus siihen 
saakka. Omalla kielellä raamatun sana avautuu aivan eri lailla, se on kuin 
lämmintä äidin maitoa joisi, he sanovat. 

Suomessa vietämme Mikael Agricolan juhlavuotta. On kulunut 450 
vuotta hänen kuolemastaan. Mikael Agricola käänsi raamatun Suomen 
kielelle. Me olemme saaneet suomalaisina lukea Jumalan sanaa omalla 
äidinkielellä yli 450 vuotta.

Maailmassa on noin 5000 – 6000 kieltä. Raamatun käännöstyö maailman 
eri kielille alkoi toden teolla noin 200 vuotta sitten, kun ensimmäiset Piplia 
Seurat perustettiin. Nyt raamattu on kokonaisuudessaan käännetty 429:lle 
ja Uusi tai Vanha testamentti 1147 kielelle. Vuoden 2006 julkaisutilastoihin 
tuli lisää kolme Raamattua ja 31 Uutta testamenttia. Pipliaseurat levittivät 
raamattuja viime vuonna noin 24 miljoonaa kappaletta ja kaikkiaan levitettiin 
noin 335 miljoonaa Raamattua tai raamatunosaa. Kyse on todellisesti erittäin 
mittavasta työstä, työstä, jonka avulla Jumalan sanaa levitetään ihmisille 
heidän omalla äidinkielellään.

Me ortodoksit olemme olleet vähäiseltä osaltamme mukana raamattu-
työssä maailmalla. Osuutemme voisi olla paljon suurempi. Edellisen Solea 
lehden välissä sait vastaanottaa haasteen osallistua Vepsän- kielisen UT:n 
julkaisemiseen. Oletko mahdollisesti huomannut haasteen?

Vepsänkielinen UT on nyt julkistettu. Pieni, noin 8000:n äidinkielenään 
vepsää puhuva ortodoksien kansa on saanut Äänisen kaakkoisrannoilla 
vastaanottaa Jumalan sanan omalla äidinkielellään. Soksan, Soutjärven ja 
Kalajoen kylillä ihmiset riemuitsivat ” ihanaa – kristityt – ihanaa”. 

Livvin kielien UT valmistui kolme vuotta sitten. Onko sinulla tämä kirja, 
oletko lukenut sitä?

Me Alapitkän tsasounassa varsin usein luemme evankeliumitekstin liv-
vin-karjalaksi. Näin kieli elää keskuudessamme. Tahdon kannustaa sinua 
lukemaan, jos olet karjalainen, Uutta testamenttia livvin kielellä. Tahdon 
myös ajatella, että kirkkomme voisi järjestää papeille ja kanttoreille, niille 
jotka olisivat asiasta kiinnostuneita, kursseja opastuaksemme lukemaan 
omalla kielellä Uutta testamenttia. Opastajana voisi olla KP arkkipiispa 
Leo, livvin kielen paras asiantuntija kirkossamme.

“Ihanaa – kristityt – ihanaa”
iSä eliaS Huurinainen

Piispa Arseni:
18.-20.5. Mikkeli, Seurakunnan tarkastus
22.5. Helsinki, Vigiliakomission kokous
23.5. Helsinki, Tuomiokirkko;
Eduskunnan 100 -v. juhlajumalanpalvelus
24.5. Valamo,  Suomen museopäivien  retken  luento ja opastus 
26.-27.5. Helsinki, P. Kolminaisuuden kirkko. Vigilia ja liturgia
28.5. Kuopio, Liturgia
29.5. Tuupovaara, Liturgia ja viitosten kokous
30.5. -6.6.  Loma
7.-15. Kreikka: Tessaloniki, Kozani, Edessa,  Volos.  Ilomantsin ja Taipaleen 
kuorojen pyhiinvaellusmatka
19.6. Valamo, Vigiliakomission kokous
24-26. Venäjä: Konevitsa, Kuopion seurakunnan pyhiinvaellusmatka
28-29. Visulahti, Vigilia ja liturgia
6.-8. Hoilola, Ikonileirin jumalanpalvelukset
9.7.-4.8. Loma. Muutokset mahdollisia

Arkkipiispa Leo:
21.-22.5. Helsinki, vigilia ja liturgia
25.5.Turku, Kirkkopäivät 
26.5. Helsinki, Maailma kylässä -tapahtuma
27.5. Alapitkä, liturgia, Alapitkän tiistaiseura 60 v.
28.5. Kuopio, Vieraana mm. evankelis-luterilainen kirkkohallitus  
29.5. Kuopio, hiippakuntaneuvoston hallitus
2.6. Nousiainen  
4.-8.5. Loma
9.-10.6. Lintula, vigilia ja liturgia, Lintulan ystävät 40 v
15.-17.6. Oulu, Karjalaiset kesäjuhlat
21.-28.6. Loma
29.6. Tuusniemi, liturgia ja kuntavierailu
7.7. Kajaani, kirkkoilta
8.-26.7. Loma
6.8. Suonenjoki, kirkonvihkiminen ja liturgia
Muutokset mahdollisia
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Kymmenen käskyä hebrean kielellä voi käydä lukemassa muun muassa Helsingin synagogasta.

Huivi
yhdistää
kaikkia

Dosentti Thomas McElwain valaisi 
Kseniapiirin kuulijoille Kuopiossa 
naisen asemaan liittyviä piirteitä 
juutalaisuuden, kristinuskon ja is-
lamin näkökulmasta. Hän tarkasteli 
kysymystä tutkijan viitekehyksestä 
käsin arvottamatta uskontojen näke-
myksiä. Ajallisesti asiaa tarkasteltiin 
kolmen vuosituhannen ajalta.

Vanha 
kulttuuri 
taustalla
Naisen asema on sidoksissa myös 
kulttuuriin uskonnosta riippumatta. 
Paikallinen perinne vaikuttaa aina 
uskontojen taustalla. Ne alueet ja 
yhteisöt, joissa naisen asema on ollut 
hyvä, ovat säilyttäneet sen piirteen 
uudesta uskonnosta huolimatta.

Tästä esimerkkinä hän mainitsi 
Pohjois-Afrikasta berberiheimon. 
Heimo on nykyisin islaminuskoinen, 
mutta naisen asema on siellä aivan 
toinen kuin esimerkiksi Saudi-Ara-
biassa. Berberiheimon naiset eivät 
käytä huivia kuten eivät Suomen 
tataarinaisetkaan. Berberimiehet sen 
sijaan peittävät päänsä.

1800-luvulla kehitysopillisesti 
suuntautuneet tutkijat arvelivat 
yhteisöjen kehityssuunnan olevan 
matriarkaalisesta patriarkaaliseen. 
Ei ole kuitenkaan todisteita alku-
matriarkaattien olemassa olosta, 
missä naisilla olisi ollut täysi valta. 
Matriarkaatteja sen sijaan on ollut 
olemassa muun muassa Kiinassa. 

Vaihtelevuutta on ollut paljon eri 
yhteisöjen välillä. On ollut heimoja, 

joissa on korostettu riittejä opin si-
jaan, avioero on ollut mahdollinen, 
nainen on saanut pitää omaisuutta, 
asuinpaikka on valittu naisen mu-
kaan ja naiset ovat saaneet loman 
kuukautisten ajaksi. Näillä aluilla 
naisen asema on säilynyt parempana 
uskonnoista riippumatta. Pohjois-
Amerikan intiaaniyhteisöt ovat 
esimerkkejä tästä.  

Omaisuus 
yhteiskunnallisen 
aseman taustalla
Naisen asema on riippunut enemmän 
omaisuudesta kuin uskonnosta. Juut-
alaisen Tooran mukaan nainen perii 
vanhempansa vain jos hänellä ei ole 
veljiä. Jos naisella oli yksikin veli, 
hän ei saanut mitään. Toora antaa 
mahdollisuuden omaisuuteen.

Juutalaisen naisen kristillisellä 
sisarella asiat olivat paljon huon-
ommin. Vielä 1800-luvulla naisen 
perintö meni miehelle, joka oli ikään 
kuin hänen holhoojansa. 

Monille on yllättävää että par-
haimman aseman omaisuuteen takaa 
islamilaisten Koraani. Sen mukaan 
nainen perii puolet veljen perinnöstä. 
Veli on kuitenkin vastuussa naisen 
ylläpitämisestä. Siinä on pieni kurin-
pidollinen takaportti. Naisilla on 
Koraanin mukaan aina ollut oikeus 
periä, hankkia sekä omaisuutta että 
ammatti.

Islamin usko nosti naisen asemaa 
Arabian niemimaalla, jossa ai-
kaisemmin tyttövauvoja tukahdutet-
tiin hiekkaan heti syntymän jälkeen. 

Ennen islamia nainen oli pelkkää 
kauppatavaraa. 

Vaikka islam paransi naisen 
asemaa, ei naisen asema uskonnon 
perinteisillä alueilla ole hääppöinen 
juuri vanhasta kulttuuritaustasta 
johtuen.

Koraanin mukaan nainen voi itse 
hankkimillaan varoilla tehdä mitä 
haluaa, mutta koska veli tai mies on 
vastuussa hänestä, se ei käytännössä 
ole mahdollista. Miehen vastusta-
minen voi johtaa väkivaltaiseen 
kurinpalautukseen perheessä.

Huivi 
yhdistää 
kaikkia
Olemme tottuneet ajattelemaan huiv-
in käytön islamiin kuuluvana pukeu-
tumissääntönä. Pään peittäminen 
on kuulut yhtälailla kristityille kuin 
juutalaisillekin naisille.

Nykyisin ortodoksijuutalaiset 
naiset tulkitsevat asian ajamalla 
päänsä paljaaksi ja käyttämällä pe-

ruukkia. Sekin on pään peittämistä. 
Thomasin mukaan he eivät muista 
enää huivin käytön mahdollisuutta. 
Ortodoksinaisille huivin käyttö on 
tuttua luostareissa ja se yleistä 
venäläisessä perinteessä myös seur-
akuntakirkoissa.

Thomasin näkemys oli että pitkän 
aikaperspektiivin valossa naisen 
asema on heikentynyt. Vanhan tes-
tamentin naisella oli korkea asema. 
Naisten joukossa oli muun muassa 
profeettoja. Samuelin äiti Hanna 
profetoi ensimmäisenä Messiaasta. 
Vanhan Testamentin naiskuvaan 
toi heikennystä Kanaanilaisten us-
konto, joka esitetään hyvin huonossa 
valossa. 

Tässä historiallisessa vaiheessa 
maanviljelyskulttiin kuului sek-
suaalisia rituaaleja. Tästä jäänteenä 
Thomas mainitsi länsimaiset strip-
tease-esitykset. Objektiivisesti kat-
sottuna niihin liittyy riitinomainen 
käyttäytyminen. Myös muslimien 
keskuudessa on tanssiesityksiä, 
joissa taustalla on hedelmällisyyteen 
viittaavaa riittiä. 

Naispappeus ei ole edistän-

yt naisen asemaa. Tutkimuksen 
näkökulmasta vaikuttaa sille, että 
naisen astuttua miehen reviirille 
arvostus laskee siinä asiassa. Hänen 
mukaansa ortodoksinainen ei ole 
epätasa-arvoinen luterilaiseen sisa-
reensa verrattuna.

Marian 
rooli 
merkittävä
Ortodokseille ja katolisille Neitsyt 
Maria on Jumalansynnyttäjä. Prot-
estanttinen suuntaus on unohtanut 
Marian aseman.

Psykologisesti ihminen tarvitsee 
kasvatuksellisen ajattelunsa taust-
alle sekä isän että äidin. Thomasin 
mukaan ”Marian puuttuminen” on 
muuttanut protestanttien tapaa esit-
tää Jeesus hyvin feministisenä, äidil-
lisenä hahmona. ”Jumala on ankara, 
mutta Jeesus on suloinen”.

Sirpa OkulOv

Äidit saivat tunnustuksen,
lapset kokoontuivat

Siilinjäven koululaisia oli kirkossa viettämässä sm. Georgios Voittajan 
praasniekkaa.

Arkkipiispa Leo myönsi Pyhän Karitsan ritarikunnan 1. luokan ritarimerkin seuraaville äideille: Juulia 
Hiljanen, Raija Huovinen, Rauni Jetsu, Eila Autio, Outi Piiroinen-Backman ja Oili Mattila.
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Iisalmen seurakuntaIISALMEN
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.

Karjalaisen asutuksen
juurtuminen Savoon

JUMALANPALVELUKSET

Iisalmi
Toukokuu: 12.5. klo 18 vigilia. 13.5. klo 9 liturgia , kanttori Kirsi-Maria 
Hartikaisen koepalvelukset, äitienpäivän kirkkokahvit. 16.5. klo 18 
vigilia, 19.5. klo 18 vigilia,  Kesäkuu: 9.6. klo18 vigilia, 16.6. klo 18 
vigilia, 17.6. klo 9 liturgia, Heinäkuu:  7.7. klo 18 vigilia,  8.7. klo 9 
liturgia ja vedenpyhitys, Evakon pruasniekka, 19.7. klo 18 vigilia,  20.7. 
klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, Pr. Elian juhla, 21.7. klo 18 vigilia,  28.7. 
klo 18 vigilia,  Elokuu:  4.8. klo 18 vigilia, 5.8. klo 9 liturgia, kristinop-
pikoulun päätös, kirkkokahvit
la 18.8. klo 18 vigilia, 19.8. klo 9 liturgia , radiopalvelus

Lapinlahti
Kesäkuu:  2.6. klo 18. vigilia, 3.6. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, kirkko-
kahvit, Kaikkien Pyhien juhla,  30.6. klo 18. vigilia, Heinäkuu: 1.7. klo 
9 liturgia,  31.7. klo 18. vigilia, Elokuu: 1.8. klo 7 liturgia ja ristisaatto 
toim. KS piispa Arseni,  25.8. klo 18. vigilia,  26.8. klo 9 liturgia

Alapitkä
Toukokuu:  26.5. klo 18. vigilia, 27.5. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, P. 
Kolminaisuuden juhla
toim. KP arkkipiispa Leo, Elokuu:  6.8. klo 9 liturgia, Kristuksen kir-
kastumisen juhla,  uutishedelmäin siunaaminen

Sonkajärvi
Toukokuu:  20.5. klo 09. liturgia, Kesäkuu: 10.6. klo 10 liturgia, Itäkoski, 
vedenpyhitys
P. Arseni Konevitsalaisen juhla, Väinämöiden tsasouna, Elokuu: 14.8. 
klo 18.  vigilia, 15.8. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, Jumalanäidin 
kuolonuneennukkumisen juhla 

Sukeva
Toukokuu: 17.5. klo 9 liturgia, Helatorstai,  kirkkokahvit Eila Autiolla, 
Kesäkuu:  29.6. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys,  ap Pietarin ja Paavalin 
juhla, Heinäkuu:  29.7. klo 9 liturgia 

Salahmi
Heinäkuu:  22.7. klo 9 liturgia,  toim. KP metropoliitta Panteleimon 

Olemme viettäneet seurakun-
nassamme kuluneen vuoden 
aikana juhlavuotta. Alku-

vuoden aikana olemme järjestän-
eet lukuisia tilaisuuksia, luentoja, 
konsertteja, tapahtumia. Erilaisiin 
tilaisuuksiin on osallistunut runsaasti 
seurakuntalaisia.

Ilahduttavaa on ollut se, että 
myös muut kuin seurakuntalaiset 
ovat löytäneet tiensä keskuuteemme. 
Parhaimmillaan Evakkokeskuksen 
suuri Sali on ollut ääriään myöten 
täynnä innostuneita kuulijoita. 

Juhlavuosi jatkuu. Kesän ja 
syksyn aikana on luvassa mon-
ta mielenkiintoista tapahtumaa. 
Pääjuhlaa vietämme lokakuun 
26.-27. päivinä. Valmisteilla on 
myös juhlakirja, jossa pohditaan 
karjalaisen asutuksen juurtumista 
Savoon.

Kirjan artikkelikirjoittajat, nuo-
ret tutkijat, pohtivat tätä kysy-
mystä uudella, uuden sukupolven 
raikkaudella. Pr. Elian kirkko on 
palvellut Ylä-Savon ortodoksisena 
hengellisenä keskuksena 50 vuotta. 
Olemme päättäneet antaa kirkolle 
50-vuotis lahjan. Monien lahjaid-
eoiden joukosta valitsimme lahjaksi 
Pyhän portin kultauksen.

Tahdon myös tässä yhteydessä 
toivoa, että sinulla olisi mahdollisuus 
antaa  roponen Pr. Elian kirkon 50-
vuotislahjakeräykseen. Tili nro on 
506806-4194591.

Syksyllä järjestämme karjalaisen 
asutuksen Savoon juurtumisen 
valokuvanäyttelyn. Tiedän, että 
sinulla on vanhoja valokuvia pi-
irongin laatikossa vuosilta 1945-
1960. Voisitko katsella valokuviasi 
ja toimittaa niitä  meille näyttelyä 

varten. Jokaiseen valokuvaan pitää 
merkitä kuvan antajan nimi ja osoite, 
että voimme ne palauttaa takaisin. 
Samoin on hyvä kirjoittaa se, mitä 
kuva esittää ja milloin se on otettu. 

Kesän aikana on kirkoissamme 
ja tsasounissamme pruasniekkata-
pahtumat. Evakon pruasniekka 
yhteinen tapahtuma Suistamon, Kor-
piselän ja Soanlahden pitäjäseurojen 
kanssa. Heinä-elokuun vaihteessa 
järjestämme toisen kerran Arsenin 
ristisaaton. Toimitamme juma-
lanpalveluksia ja kuljemme jalan 
Lapinlahdelta Alapitkälle. Kaikki 
eivät jaksa kävellä koko matkaa. 
Siksi mukana on myös huoltoauto 
niin, että osan matkasta voi siirtyä 
autolla. 

isä Elias

Lapinlahden kunnan alueelle, sen 
eteläisiin osiin, sijoitettiin runsaasti 
Salmin pitäjän evakko II maailman 
sodan jälkeen. Salmilaiset toivat 
muassaan paikkakunnalle oman 
kulttuurin, kielen ja uskonnon.

Lapinlahdesta tuli savolaisten ja 
Laatokan karjalaisten asuinpaikka.

Karjalaiset ja salmilaiset halu-
sivat, että oman kulttuurin ja uskon 
elämä jatkuisi uusilla asuinsijoilla. 
Varsin nopeasti toivuttiin siitä järky-
tyksestä, jonka sota ja sen seuraukset 
aiheuttivat kansalle.

Rakennettiin uudet asumukset, 
talot ja navetat, raivattiin pellot, 
asetuttiin elämään. Samalla myös 
viritettiin uskon ja kulttuurin vaa-
limisen mahdollisuuksia. Kansan 
keskellä oli ihmisiä, jotka omalla 
esimerkillään ja toiminnallaan in-
nostivat toisia mukaan oman kansal-
lisen identiteetin vaalimiseen.

He ymmärsivät, että kansa ilman 
omaa itsetuntoa, ilman oman kult-

tuurin vaalimista, sulautuu nopeasti 
valtaväestöön. Nämä 1940-luvun 
ja 1950-luvun kulttuuripersoonat 
pelastivat karjalais-ortodoksien 
1000-vuotisen kulttuurin tuholta. 
Heidän, noiden usein vaatimattomi-
na pysyneiden ihmisten ansiosta, 
karjalainen ja ortodoksinen sanoma 
elää edelleen vahvana keskuudes-
samme.  

Tiistaiseuratoiminta oli virinnyt 
raja-karjalan kylillä 1930-luvulla. 
Sodan jälkeen ihmiset kokivat, että 
tiistaiseurat voisivat olla se yhdis-
tävä nimittäjän, jonka puitteissa 
voitaisiin aloittaa uusi hengellinen 
ja kulttuurinen elämä uusilla asuin-
sijoilla. Tämän ymmärryksen innoit-
tamina perustettiin myös Alapitkän 
tiistaiseura 60-vuotta sitten. Alapit-
kän tiistaiseura on vuosikymmenien 
aja koonnut kansan tilaisuuksiin ja 
tupailtoihin.

Pitkälti tiistaiseuratoiminnan an-

siosta Alapitkälle rakennettiin myös 
Savon pohjoisosien ensimmäinen 
ortodoksinen pyhäkkö, Alapitkän 
Pyhän Kolminaisuuden tsasouna 
55 vuotta sitten. Tiistaiseura ja sen 
jäsenet ovat olleet Alapitkän ja sen 
alueen ortodoksien kulttuurin ja 
uskon kantava voima.

Juhlan aika
KP arkkipiispa Leo juhlavieraana

Juhlaohjelma
la 26.5. klo 18 vigilia, toim. KP ark-
kipiispa Leo 
klo 20 tsuajutilaisuus Naaranlahden 
koululla, Pertti Pulkkisen residens-
sissä
la 27.5. klo 9 liturgia, toim KP ark-
kipiispa Leo
klo 10.30 vedenpyhitys ja ristisaatto 
evl kirkolle
klo 11.30 ruokailu
klo 12.15 juhla, juhlapuhujana FM 
Heli Kananen

Sydämellisesti tervetuloa
Alapitkä tsaounan juhlaan

Alapitkän tsasouna täyttää toukokuun lopussa 60 vuotta.

Iisalmen tiistaiseura
la 19.5. klo 10 kirkon alasalissa, vieraana Taipaleen seurakunnan
tiistaiseuralaisia

Seurakuntamme työsopimussuhteista kanttorin toimea on hakenut 
kanttori Kirsi-Maria Hartikainen.

KP arkipiispa Leo on asettanut hänet ehdolle toimeen. Vuoden 
2007 alussa voimaan astuneen kirkkojärjestyksen mukaan kanttorin 
valitsee seurakunnanvaltuusto.

Kanttori Kirsi-Maria Hartikaisen koepalvelukset olivat 12.-13.5. 
ja valtuusto päättää valinnasta 28.5.2007.

Työhaastattelussa olemme sopineet, että jos kaikki asiat menevät 
suunnitellulla tavalla, Kirsi-Maria Hartikainen voisi aloittaa kant-
torin tehtävässä 1.8.2007.  

Iisalmen seurakunta on
saamassa kanttorin

Evakkonaisten järjestämä kesäretki
Kotkaan ja Haminaan 7.-9.6.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.5. mennessä virastoon
p. 816 441 tai Terttu Jeskaselle p. 040-738 3784

Kirsi-Maria Hartikainen 
Suonenjoelta on hakenut 
kanttoriksi Iisalmen
seurakuntaan.
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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

Jyväskyläläisten ensi kesän retkestä
Iljan praasniekkaan sivulla 12.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO, Rajakatu 39, Jyväskylä

Jumalanpalveluksien viikoittaiset lisäykset ja muutokset voi katsoa 
kirkon ilmoitustaululta tai netistä osoitteesta www.ort.fi. 

Säännölliset palvelukset: Lauantaisin klo 18 vigilia, sunnuntaisin klo 10 
liturgia. Palvelukset muina aikoina ja juhlina: To 17.5. klo 10 juhlali-
turgia, Kristuksen taivaaseen astuminen. La 26.5. klo 9 slaavinkielinen, 
klo 18 juhlavigilia (Helluntai). Su 27.5. klo 10 juhlaliturgia (Helluntai). 
Ma 28.5. klo  9 liturgia (Pyhän Hengen päivä)

Saarijärven tsasouna
La 19.5. klo 9 liturgia, Jyväskylän tiistaiseuran vierailu

Viitasaaren tsasouna
La 9.6. klo 9 liturgia

Muista kesän aikana maakunnassa tapahtuvista palveluksista il-
moitamme erikseen Ksml:ssa seurakunnat osastolla ja tsasounien 
ilmoitustauluilla.

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto on päättänyt kirkkoherra Arto 
Leskisen työsuhteen 26.4.2007 siten, että työsuhde on päättynyt heti.
Aiemmin samana päivänä Karjalan hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo, määräsi 
kirkkoherra Leskisen kuuden kuukauden mittaiseen toimituskieltoon.
Toimituskieltoon määrätty pappi ei saa suorittaa papillisia toimituksia.
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran tehtäviä hoitaa toistaiseksi isä 
Aleksander Roszczenko.
Asiasta enemmän sivulla 2 Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon pääkirjoituksessa.

PERHELEIRI
PURONIEMESSÄ

Diakoniatoimikunta kustantaa 1-2 perhettä Puroniemessä 19-22.7. 
järjestettävälle leirille. Majoituksen ja aterioiden lisäksi retki Tervon 
praasniekkaan. Kuljetus Rautalammille ja takaisin hoidettava itse. Ha-
kemukset 13.6. mennessä seurakunnan kansliaan.

KULTAISEN IÄN 
LEIRI VALAMOSSA

Kuudella vanhuksella on mahdollisuus osallistua seurakunnan kustan-
nuksella Valamossa 
8-9.9. järjestettävälle Kultaisen Iän leirille. Toimikunta huolehtii myös 
matkoista ja 1-2 huoltajan tarjoamasta avusta.

JUHANNUS 
PYHÄKANKAALLA

Diakoniatoimikunta varaa Pyhäkankaan leirialueen juhannukseksi.  
Kaikilla halukkailla mahdollisuus nauttia omin eväin keskikesästä ja 
Edelläkävijän ja Kastajan Johanneksen muistojuhlasta.

YSTÄVÄTOIMINTAA
VANHUKSILLE

Jos olet halukas saamaan apua sairaala-, terveyskeskus-, laboratorio- ym. 
vastaaville käyneille tai kaipaat kirkko- tai ulkoiluseuraa, ota yhteys 
Hannele Järviseen, puh. 040-7672608 tai hannele.jarvinen@nic.fi

Samoin jos olet kiinnostunut liittymään vapaaehtoiseksi ystävätoiminnan 
avustajaksi, ota  yhteys Hanneleen.

”UKKOPIIRI”

Seurakunnan miesten yhdyssiteeksi puuhataan yhdessäolo- ja puuhapiiriä 
ortodoksisessa hengessä. Elokuun hämärissä on tarkoitus kokoontua Py-
häkankaalle pohtimaan toimintamuotoja. Asiasta kiinnostuneet, soittakaa 
Risto Raskulle 0400 603226. 

Jyväskylän tiistaiseura jää kesätauolle,
toiminta jatkuu syyskuun puolenvälin jälkeen.

Nuorisotoimiston 
tiedotuksia

Kristinoppileirien 
infotilaisuus tulevan 
kesän kriparilaisille ja 
heidän vanhemmilleen/
huoltajilleen 
järjestetään tiistaina 
22.5.2007 alkaen klo 
18.00.
Ilta aloitetaan kirkossa 
rukoushetkellä, ja 
ohjelmaa jatketaan 
seurakuntakeskuksen 
juhlasalissa leireihin 
liittyvien käytännön 
asioiden merkeissä. 
Tervetuloa!

Lasten ja 
varhaisnuorten leireille 
ilmoittautuminen on 
jo päättynyt, mutta 
mahdollisia vapaita 
tai peruuntuneita 
paikkoja voi tiedustella 
nuorisotoimistosta. 

Kerhot aloittavat 
toimintansa jälleen 
syksyllä viikolla 
36. Tarkemmat 
ajankohdat ja tiedot 
Solean seuraavassa 
numerossa, 
nuorisotoimiston 
nettisivuilla sekä kirkon 
ilmoitustauluilla. 

Pirjo haluaa kiittää 
kaikkia kerholaisia, 
heidän vanhempiaan, 
ohjausapuna olleita 
Kirsiä, Inaa sekä 
muita toimintaan 
osallistuneita 
mukavista hetkistä 
yhdessä!

Aurinkoista ja lämmintä 
kesää kaikille!

Pirjo Härkönen 
nuorisotoimenohjaaja
Puh. 014-3329 230
0500 991 621
pirjo.harkonen@ort.fi

Tiistaiseuraillan aikana pidettiin OOL:n järjestämä luontoilta. 
Ekologisia aiheita koskevaan tietokilpailuun oli tiistaiseura haastanut 
mukaan joukkueita seurakunnan työntekijöistä ja eri toimikunnista. 
(kaksi ylintä kuvaa)
Ennen luontoillan alkua oli kirkossa Akatistos luomakunnalle. (alin 
vaakakuva)

“Jyväskylän ortodoksisen 
seurakunnan pitkäaikainen

 nuorisotoimenohjaaja 
Sirkka Jaamalainen-

Lönn sai kultaisen 
ansiomerkin Kuopiossa 

pidetyillä ONL:n 
vuosijuhlilla huhtikuussa. 
Ansiomerkki myönnettiin 

hänen seurakunnassa 
tekemästään 

ansiotuneesta työstä lasten 
ja nuorten hyväksi.”

Perinteinen pyhiinvaellusmatka Valamon 
ja Lintulan luostareihin 10.-11.9.2007.

Hinta 70 euroa vierasmajassa,
90 euroa hotellissa.

Lähtö maanantaina 10.9.
Äänekosken mh klo 11,
Suolahti mh klo 11.15,

Jyväskylän kirkko klo 12.
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut

virastoon.

Luontoa illassa



�

Kuopion seurakunta

Kesä olkoon meille uudistumisen aikaa

iSä mikkO

ОТ МАЛА
ДО ВЕЛИКА

Было бы очень хорошо, если бы мы все жили по Закону 
Божиему.Так, как стремились жить наши прародители лет 
600 после крещения Руси,неся учение Христа и Апостолов, 
воплощая христианский идеал в жизни народа, в жизни каж-
дой семьи. Не зря человечество тысячилетиями копило опыт 
воспитания детской души, которая так легко отзывается на 
все доброе, красивое, светлое.
В нашем детском кружке « Родничок » руководитель его Зоя 
Дмитриевна Саукконен и Яна Жданова, активно помогаю-
щая ей во всем,желают воспитать в детях любовь к Богу и 
ближним, взаимное понимание и помощь, послушание. И, 
что очень важно, дети в кружке iграют,рисуют,читают, изго-
товляют поделки, готовятся к праздникам, общаясь на своем 
родном русском языке. С осени мы собираемся расширить 
работу детского кружка и, желательно, чтобы в этом начи-
нании приняли участие не только дети, но и их родители, 
также и другие взрослые, умеющие играть на музыкальных 
инструментах, рисовать, шить.Нам хочется создать церков-
ный театр,возникший на Руси в 17 веке,пьесы для которого 
писали просветитель Симеон Полоцкий и святитель Дмитрий 
Ростовский. Выступления готовились,как правило, к большим 
церковным праздникам.
С предложениями обращайтесь,пожалуйста, к Зое Дмитри-
евне Саукконен тел. 017-2623077, Яне Ждановой тел. 040 
0453018 или к Наталии Корте тел. 041 4316395.Добропожа-
ловать!
Желаем Всем хорошего лета.

Наталия Корте.

Приход Куопио,
по адресу Sepänkatu 7
70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковносла-
вянском языке будет совершено 
в Свято-Никольском соборе 
Куопио,
по адресу Sepänkatu 7:
в субботу 16.6.2007 г. в 10 часов  
в субботу 14.7.2007 г. в 10 часов
в субботу 11.8.2007 г. в 10 часов
в субботу 8.9.2007 г. в 10 часов

С 9.15 ч. Будет возможность 
исповедоваться.

ВЕЧЕРНАЯ на финско-церковно-
славянском языке в Свято-
Никольском соборе Куопио:

в среду 30.5.2007 г. в 18 часов
в среду 26.9.2007 г. в 18 часов

“Группа Мария”
Группа Мария придлашает вас, 
которые хотите знать больше о 
нашей вере на наши встречи в 
нижнем зале по адресу 

Snellmaninkatu 8.  
Предстаящие встречи: 30.5.  
в 18.30
26.9. в 18.30
 
Добро пожаловать все!

С добрым летом!
Отец Андрей
Тел (GSM)0500 572526

Kuopion seurakunnan kerhot syksyllä 2007

Hei! On aika taas katsella kohti syksyä ja ilmoittautua seurakunnan ker-
hoihin! Syksyllä 2007 jatkuvat kerhot seuraavasti: Päiväkerhot viikolla 34, 
perhekerho viikolla 35 ja iltakerhot viikolla 36.

Päiväkerhoihin ja kuljetuksiin ilmoittautuminen ma 13.8.2007 mennessä!

Iltakerhoja ovat venäjänkielinen lastenkerho, junnukerho yli 6 –vuotiaille ja 
nuortenillat! Myöskin Pielavedelle pyritään järjestämään iltapäiväkerho!

Haluamme monipuolistaa kerhotarjontaamme, joten mm. seuraavista toim-
intamuodoista kiinnostuneet ottakaapa rohkeasti yhteyttä seurakuntaan! 

Eli jos tulijoita on tarpeeksi, niin viikolla 36 voidaan aloittaa lapsikuoro alle 
11 -vuotiaille, ponomari- eli alttariapulaisten kerho sekä partiolippukunta 
Kallan Kontioiden kanssa sudenpentulauma 7-9 vuotiaille!
Myös partiotoiminnasta kiinnostuneita aikuisia otetaan toimintaan mu-
kaan.

Nuorisokuoroon otetaan uusia yli 12 –vuotiaita laulajia viikolla 36

Lisätietoja kerhoista antavat:
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Antti Räsänen
ja lasten- ja nuortenohjaaja Anniina Jauhiainen
017-2882303, 050-4394556, kuopio.kerhot@ort.fi

LUOSTARIMATKALLE

Kuopion ortodoksinen
seurakunta järjestää matkan 
PYHTITSAN ja PETSERIN 

luostareihin sekä PIHKOVAAN 
17.-20.7.07.

Pihkovassa tutustutaan
kirkollisiin kohteisiin.

Matkan hinta on 400 euroa. 
Hinta sisältää matkat,

majoitukset, joista Pyhtitsan 
osuus on ”kimppamajoitusta”, 

ruokailut paitsi Tallinnassa, 
viisumikulut.  

Ohjelma:
Lähtö 17.7.,

yöpyminen Pyhtitsassa.
18.7. Petserissä käynti
ja Pihkovan kohteet,

yöpyminen Pihkovassa.  
19.7. ajo Tallinnaan
ja yöpyminen siellä.  

20.7. paluu Suomeen. 
 

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä 
seurakunnan virastoon

p. (017) 2882 300
(ma-pe klo 9-12).

TUTTUJA UUSIA
TYÖNTEKIJÖITÄ
Antti Räsänen on 
palannut seurakunnan 
nuorisotyöntekijäksi ja 
Eero Hyvärinen on valittu 
Koivusen Arin tilalle 
seurakunnan vahtimestariksi. 
(kuvat oikealla).

Antti nuorisotyöhön ja...

Eero virastomestariksi.

Детский кружок « Родничок » дружно провозгласил пасхальное 
приветствие ХРИСТОС ВОСКРЕС !  6.5.07.

Tuoksuu keväälle kun olen tätä 
kirjoittamassa. Tämä kevät on 
ollut monella tavalla erilain-

en. Lämpimät ilmat alkoivat varhain, 
lumi katosi ja järvet vapautuivat 
aikaisemmin kun yleensä. Tosin 
takatalvi tuli kuten yleensäkin.

Seurakunnan elämässä kevät on 
tuonut uusia asioita uuden lainsää-
dännön myötä. Se on tiennyt uutta 
opeteltavaa meillä hallinnossa ja 
käytännössä. Joudumme opette-
lemaan uusia aikatauluja asioiden 
hoitamisessa.

Työntekijöiden piirissä on tapah-
tunut sellainen vaihdos, että päivä-
kerhon puolelta Liisa Taavitsainen 
on lähtenyt ja Antti Räsänen on tullut 
takaisin. Kanttori Eija Honkaselkä 
on jäänyt äitiyslomalle. 

Kesän leirit ja matkat odottavat 
niin lapsia kun aikuisiakin. Se 
tarkoittaa uusia elämyksiä ja uusia 
kohteita elämässä viemässä meitä 
eteenpäin. 

Kesä antaa meille myös monta 
praasniekkaa oman seurakuntamme 
alueella. Toivottavasti moni meistä 
löytää tiensä noihin tapahtumiin. 
Siinähän voi samalla tutustua oman 
seurakunnan alueella uusiin koh-
teisiin ja uusiin ihmisiinkin omaan 
uskoonsa ja sen perinteisiin.

Kevät herättää luonnon uuteen 
kasvun kauteen. Sitä me ihmiset-
kin tarvitsemme. Meidän tulisi 
löytää uutta kasvua itsestämme, 
uudistumista niin henkisesti kun 
hengellisesti. Kuinka sen voisimme 
löytää? Tehden jotain toisin kun 

aikaisemmin. Kohtaamalla itsemme 
avoimemmin, armollisemminkin 
kun ennen. Antamalla myös toisille 
tilaa elämässä ja itsessämme. 

Kesä antaa meille mahdollisuu-
den myös levähtää. Työelämässä 
olevilla on kesälomansa. Monilla 
muilla talven aikana olevat vel-
vollisuudet helpottavat hetkeksi. 
Paljon on tosin myös niitä, joille 
kesä ei oikeastaan tuo muuta kun 
lämpimämmät säät. Koittakaamme 
kohdata yksinäiset ihmiset suoden 
heille aikaa omastamme ja ottaen 
heidät avoimesti vastaan.

Kesällä meillä on tapana koh-
data sukulaisiamme. Lapset käyvät 
katsomassa vanhempiaan ja isovan-
hempiaan, ystävät tapaavat toisiaan, 
järjestetään monenlaisia yhteisiä 

tapaamisia suvun tai serkkujen kes-
ken. Ajan jakaminen toisten kanssa 
on tärkeää ja tarpeellista myös oman 
itsemme vuoksi. Jakamalla jotain 
toistemme kanssa saamme aina 
jotain myös itsellemme.

Haluan toivottaa teille hyvät seu-
rakuntalaiset kaikin puolin antoisaa 
ja hyvin sujuvaa kesäaikaa. Olkoon 
se meille uudistumisen aikaa ja anta-
koon meille voimia tuleviin toimiin 
kesän jälkeen.
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JUMALANPALVELUKSET KESÄ 2007

Keskinen alue: Kuopion Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraali: Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat 
lauantaisin klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 
liturgia. Kesäkuu: 12.6. pt. Arseni Konevitsalaisen 
päivä: klo 10 liturgia, klo 11.45 ristisaatto torille, klo 
12 vedenpyhitys torilavalla, klo 17 akatistos.
13.6. klo 18 akatistos.16.6. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia. 27.6. klo 18 ehtoopalvelus. 30.6. klo 17.30 
panihida Aleksi ja Anni Romonen. Heinäkuu: 11.7. 
klo 18 yleinen panihida. 14.7. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia. 21.7. klo 10 liturgia, avioliittoon vihkiminen. 
25.7. klo 18 ehtoopalvelus.
Elokuu: 5.8. klo 18 vigilia. 6.8. klo 9 liturgia, Kristuk-
sen kirkastuminen. 8.8. klo 18 akatistos. 11.8. klo 10 
slaavinkielinen liturgia. 22.8. klo 18 ehtoopalvelus. 
29.8. klo 18 yleinen panihida. Keskustalon kirkko, 
Karjalankatu 1, Kuopio: Kesäkuu: 6.6. klo 7 litur-
gia. Heinäkuu: 4.7. klo 7 liturgia. Elokuu: 1.8. klo 7 
liturgia. 22.8. klo 7 liturgia.

Läntinen alue: Siilinjärven kirkko: Kesäkuu: 3.6. klo 
10 liturgia. Heinäkuu: 22.7. klo 10 liturgia Elokuu: 
19.8. klo 10 liturgia. Maaningan kirkko: Heinäkuu: 
8.7. klo 10 liturgia, Huiluuruppeemat.
Elokuu: 26.8. klo 10 liturgia. Pielaveden kirkko: Ke-
säkuu: 7.6. klo 10 liturgia, KP arkkipiispa Leo.
28.6. klo 18 vigilia 29.6. klo 10 liturgia+vedenpyhitys, 
ap. Pietarin ja Paavalin päivä.

Heinäkuu: 15.7. klo 10 liturgia, kesälomalaisten kirkko-
pyhä. 21.7. klo 18 vigilia, KP arkkipiispa Leo 22.7. klo 
10 liturgia+vedenpyhitys, KP arkkipiispa Leo, Valassin 
praasniekka. Elokuu: 12.8. klo 10 liturgia.
Keiteleen kirkko: Kesäkuu: 11.6. klo 18 vigilia. 12.6. 
klo 10 liturgia+vedenpyhitys, vedenpyhityskappelin 
vihkiminen, kirkkokahvit, pt. Arseni Konevitsalaisen 
päivä. Elokuu: 5.8. klo 10 liturgia. Käärmelahden tsa-
souna: Heinäkuu: 1.7. klo 10 liturgia. Elokuu: 5.8. klo 
18 vigilia. 6.8. klo 10 liturgia, Kristuksen kirkastuminen. 
Toivalan tsasouna: Kesäkuu: 6.6. klo 18 ehtoopalvelus. 
20.6. klo 18 ehtoopalvelus. Heinäkuu: 4.7. klo 18 eh-
toopalvelus. 18.7. klo 18 ehtoopalvelus. Elokuu: 1.8. 
klo 18 ehtoopalvelus. 14.8. klo 18 vigilia. 15.8. klo 10 
liturgia, ristisaatto+vedenpyhitys, kirkkokahvit, Neitsyt 
Marian kuolonuneen nukkuminen.

Itäinen alue: Juankosken kirkko: Heinäkuu: 8.7. 
klo 10 liturgia. Tuusniemen kirkko: Kesäkuu: 28.6. 
klo 17 vigilia. 29.6. klo 10 vedenpyhitys+liturgia, 
temppelin juhla, KP arkkipiispa Leo. Elokuu: 26.8. 
klo 10 liturgia. Nilsiän kirkko: Kesäkuu: 24.6. klo 10 
vedenpyhitys+liturgia, temppelin juhla.
Heinäkuu: 15.7. klo 10 liturgia. Muuruveden tsasouna: 
Elokuu: 5.8. klo 10 liturgia. Luikonlahden tsasouna: 
Heinäkuu: 29.7. klo 10 liturgia. Elokuu: 29.8. klo 17 
vigilia. 30.8. klo 10 vedenpyhitys+liturgia, temppelin 
juhla.

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon Sanomissa
ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

DIAKONIATOIMIKUNTA
TIEDOTTAA

Kutsumme perheitä
PERHELEIRILLE

Puroniemen
leirikeskukseen Rautalammille

19.-22.7.2007.
Perinteisen leirin järjestäjinä ovat 
PSHV, ONL, Valamon kansano-
pisto ja Rautalammin ort.srk.
Leiri on sopiva kaikille, jotka halu-
avat viettää muutaman päivän 
ortodoksista leirielämää kauni-
issa maisemassa. Ks. ilmoitus 
s. 12

Ilmoittautumiset 20.6 men-
nessä Kuopion ortodoksinen 
seurakunta ma-pe klo 9-12 
puh 288 2300. Tälle leirille ei 
järjestettyä kuljetusta.

Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 017-2882 300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville sat-
tuvina ortodoksisen kirkon suurina 
juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882 311, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: www.
ort.fi/kuopio. Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset numerosta 017-
2882 300 Kuopion, Lieksan, 
Mikkelin, Rautalammin ja entisen 
Pielaveden ortodoksisten seur-
akuntien sekä Valamon ja Lintulan 
luostariseurakuntien osalta. Lapsi- 
ja nuorisotyötoimisto: 017-2882 
303 ja 050-439 4556, sähköposti: 
kuopio.kerhot@ort.fi. Seurakun-
nan kirjasto: avoinna seuraavan 
kerran 17.9., kirjoja voi kesäaikana 
palauttaa kansliaan.
Papisto ja kanttorit, keskinen alue: 
Khra rovasti Mikko Kärki 0500-
574 443, mikko.karki@ort.fi, 
lomalla 29.5.-6.7. Kanttori Anita 
Lintu 050-349 4379, anita.lintu@
ort.fi. Itäinen alue: II pappi rovasti 
Andreas Hjertberg, 0500-572 526, 
017-2882 321, lomalla 7.8.-10.9. 
II kanttori Jarmo Huttu 040-776 
9155, 017-2882 327, jarmo.hut-
tu@ort.fi, lomalla 6.7.-7.8. Län-
tinen alue: III pappi pastori Timo 
Honkaselkä, 050-411 9842, timo.
honkaselka@ort.fi, lomalla 9.7.-
2.8. III kanttori Eija Honkaselkä, 
050-411 9845, eija.honkaselka@
ort.fi. Muu henkilöstö: Talous- ja 
hallintosihteeri Lahja Lökschy, 
0500-901 479,  lahja.lokschy@
ort.fi. Kanslisti Jaana Kuismin, 
045-136 4366, jaana.kuismin@
ort.fi. Virastoapulainen Anna-Liisa 
Vainiomäki, 050-336 8353, anna-
liisa.vainiomaki@ort.fi. Uskon-
nonopettaja Sirpa Okulov, 0500-
946 601, sirpa.okulov@ort.fi. 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Antti 
Räsänen, 050-439 4556, antti.
rasanen@ort.fi.  Lasten- ja nuorten 
ohjaaja Anniina Jauhiainen,  045-
638 6719, anniina.jauhiainen@
ort.fi. Vahtimestari (Kuopio) Eero 
Hyvärinen, 0400-625 760, eero.
hyvarinen@ort.fi. Vahtimestari 
(Ristintupa, Pielavesi) Anna-Liisa 
Hassinen, 040-541 5876, anna-
liisa.hassinen@ort.fi. 

Kuutoset järjestävät
jo perinteeksi tulleen ja pidetyn

KULTAISEN IÄN LEIRIN
VALAMOSSA

Heinävedellä 8.-9.9.2007.

Luostariympäristössä ovat kirkon 
palvelut lähellä. Lisäksi järjeste-
tään yhteistä ohjelmaa ryhmälle. 
Tarvittaessa on mahdollisuus 
ottaa avustaja mukaan. Kyytijär-
jestelyissä autetaan.

Ilmoittautumiset 20.8 mennessä 
Kuopion ortodoksinen seurakun-
ta ma-pe 9-12 puh 2882300.

Kesäaikana on seurakuntamme alueella kolme pyhäkköä avoinna hiljentymistä ja vierailijoita varten.
Pyhäköt kuuluvat tiekirkkoihin ja pyhäköissä on oppaat.

PYHÄTTÖJEN KESÄAUKIOLOAJAT

Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Sepänkatu 7, Kuopio:

1.6.-31.8 ma-pe klo 10-13 ja 13.30-16.
Katedraalin on suunnitellut rakennusmestari A. 
Isakson ja se on vihitty käyttöön 3.1.1904, vihkijänä 
KP arkkipiispa Nikolai. Peruskorjattu 2003-2004 ja 
vihitty uudelleen käyttöön 12.9.2004, vihkijänä KP 
arkkipiispa Leo. Katedraalin ikonostaasi on Pietaris-
ta; sen ikonit on maalattu Novodevitsin luostarissa. 
Takaseinän vanhat ikonit on siirretty katedraaliin 
vanhasta kirkosta. Näiden ikonien molemmilla 
puolella vitriinikaapeissa olevat kirkkoliput ovat 
Konevitsan luostarista 1700-luvulta. 

Pyhän apostoli Johannes Teologin ja Karjalan Valistajien kirkko:
Karjalankatu 1, Kuopio:

2.5.-2.9. ti-su klo 10-16, ma suljettu.
Arkkipiispan kotikirkko, valmistunut valtion rakennuttamana 1968,

vihitty käyttöön 26.11.1969, vihkijänä KP arkkipiispa Paavali.

Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko:
Puistotie 2, Pielavesi:
10.6.-5.8. klo 10-16.

Pyhäkön on piirtänyt rakennusmestari W. Korhonen Laa-
tokan Valamon luostarin Pyhän Johanneksen skiitan pii-
rustusten mukaan. Vihittiin käyttöön 6.7.1958, vihkijänä 
KS apulaispiispa Paavali. Kirkon ikonostaasikehystö on 
entisestä Mikkelin varuskuntakirkosta.

Kuopion tiistaiseuran
syyskausi 2007 

 
Kokoonnumme joka toinen 

tiistai klo 14.00-16.00. 
Muutokset ilmoitetaan 
seurakuntauutisissa. 

11.9. aloitamme
rukoushetkellä katedraalissa.

25.9. tiistaiseura. 9.10. 
tiistaiseura.

23.10. tiistaiseura. 6.11. 
tiistaiseura. 20.11. tiistaiseura.

6.12. tiistaiseura/
itsenäisyyspäivä.

14.12. piirakkatalkoot.
15.12. myyjäiset.

Jos sinulla on valokuvia tms. 
Kuopion tiistaiseuran ajoilta, ota 
yhteyttä seurakunnan toimistoon 
Snellmaninkatu 8, 70100 
Kuopio, puh. 017-2882 300 tai 
Silja 040-5906295.

Kesän praasniekat
Kuopion ortodoksisessa

seurakunnassa:

11.-12.6.2007 pt. Arseni Konevitsal-
aisen praasniekka Keiteleellä: 11.6. 
klo 16.30 panihida, Hiekan hautaus-
maa, klo 18 vigilia, Arseni Konev-
itsalaisen kirkko, klo 20 Wanhan 
meijerin praasniekkajatsit, Wanha 
meijeri. 12.6. klo 10 liturgia ja ve-
denpyhityskatoksen vihkiminen.

12.6. pt Arseni Konevitsalaisen 
päivä Kuopiossa: klo 10 liturgia 
Pyhän Nikolaoksen katedraalissa, 
klo 11.45 ristisaatto torille, klo 12 
vedenpyhitys torilavalla, klo 17 
akatistos, jonka jälkeen tee-ilta 
srk-salilla. 

24.6. Nilsiän kirkko: klo 10 veden-
pyhitys ja liturgia, temppelin juhla.

29.6. Tuusniemen kirkko: klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia, temppelin 
juhla, toimittaa KP arkkipiispa 
Leo.
 
29.6. Pielaveden kirkko: klo 10 
liturgia ja vedenpyhitys, temppelin 
juhla.

21.-22.7.2007 Valassin praasniekka 
Pielavedellä: 21.7. klo 10 kyykkä, 
Suojalan kenttä,  klo 15 panihida, 
Laukkalan hautausmaa, toimit-
taa KP arkkipiispa Leo,  klo 18 
ehtoopalvelus, apostolien Pietarin 
ja Paavalin kirkko, KP arkkipiispa 
Leo, Ildutsi, Risitintupa. 22.7. 
klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
apostolien Pietarin ja Paavalin 
kirkko, toimittaa KP arkkipiispa 
Leo, klo 13.30 päiväjuhla, Suojala. 
 
15.8. Toivalan tsasouna: klo 10 
liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, 
Neitsyt Marian kuolonuneen nuk-
kuminen, temppelin juhla, kirk-
kokahvit.

30.8. Luikonlahden tsasouna:
klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
temppelin juhla.
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Mikkelin seurakunta

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 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
Toukokuu: Ke 23.5. klo 9 Liturgia; la 26.5. klo 18 Vigilia; su 27.5. klo 
10 Liturgia ja ehtoopalvelus, Pyhän Kolminaisuuden päivä; ke 30.5. klo 
9 Liturgia
Kesäkuu: La 2.6. klo 18 Vigilia; su 3.6. klo 10 Liturgia; ke 6.6. klo 9 
Liturgia; su 17.6. klo 10 Liturgia; ke 20.6. klo 9 Liturgia; su 24.6. klo 
10 Liturgia, Herran edelläkävijän ja kastajan Johanneksen syntymä; ke 
27.6. klo 9 Liturgia
Heinäkuu: Su 1.7. klo 10 Liturgia; ke 4.7. klo 9 Liturgia; ke 25.7. klo 9 
Liturgia; la 28.7. klo 18 Vigilia; su 29.7. klo 10 Liturgia
Elokuu: Ke 1.8. klo 9 Liturgia; su 5.8. klo 18 Vigilia; ma 6.8. klo 9 
Liturgia, Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen; la 25.8. klo 
18 Vigilia; su 26.8. klo 10 Liturgia
Syyskuu: Ke 5.9. klo 9 Liturgia; su 9.9. klo 10 Liturgia; to 13.9. klo 18 
Vigilia; pe 14.9. klo 9 Liturgia, Kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin 
ylentäminen

MARJONIEMEN LEIRIKESKUS/´MIKKELI
La 1.9. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 2.9. klo 9 Liturgia

VISULAHDEN TASSOUNA
To 28.6. klo 18 Vigilia; pe 29.6. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan 
vuosijuhla; ke 4.7. klo 18 Ehtoopalvelus; ke 11.7. klo 18 Ehtoopalvelus; 
ke 18.7. klo 18 Ehtoopalvelus; ke 25.7. klo 18 Ehtoopalvelus; ke 1.8. klo 
18 Ehtoopalvelus; ke 8.8. klo 18 Ehtoopalvelus

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Toukokuu
Ma 28.5. klo 9 Liturgia, Pyhän Hengen päivä
Kesäkuu
La 23.6. klo 10 Liturgia
Heinäkuu
La 14.7. klo 18 Vigilia
Su 15.7. klo 10 Liturgia
Elokuu
Ti 14.8. klo 18 Vigilia
Ke 15.8. klo 9 Liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian kuolo-
nuneen nukkuminen
Syyskuu
Pe 7.9. klo 18 Vigilia
La 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, kirkon vuosijuhla

leena OrrO

Kourallinen narssissipuleita

Meidät on kutsuttu yhteen
Näinä aikoina vietämme 

pääsiäisajan päättäjäisjuh-
laa ja lähestymme Herran 

taivaaseen astumisen juhlaa sekä 
helluntaita, Pyhän Kolminaisuuden 
juhlaa, Kirkon syntymäpäivää. 
Tapahtumaa, jolloin Pyhä Henki 
vuodatettiin apostolien päälle ja en-
simmäinen seurakunta perustettiin.

Tuo ensimmäinen helluntai on 
meille kaikille seurakuntalaisille 
yhä tärkeä tapahtuma, jonka sano-
man soisi jatkuvan voimakkaana 
edelleenkin kaikkien meidän kes-
kuudessamme. Päivän juhlaveisussa 
sanotaan, että ”Kaikkein korkein 
kutsui meidät kaikki yhteyteen”.

Eli seurakuntaan, jossa kaikilla 
on sama usko, samat sakramentit, 
sama kirkollinen hallinto, sama 
päämäärä ja sama Pää – Jeesus 
Kristus.

Kun tarkastelen oman seurakun-
tamme yhteyttä hallinnossa mukana 
olevana seurakuntalaisena, ajoittain 
minut valtaa hämmennys. Olem-
meko me kaikilta osin täyttäneet 
tuon ensimmäisen helluntain ohjeen 
samasta päämäärästä ja kaikkien 
yhteydestä?

Vai olisiko tämän asian hyväksi 
tehtävä vielä jotain, enemmän?

Samalla on kuitenkin ihanaa 
nähdä tuon yhteyden toteutumista 
erilaisissa asioissa.

Kirkossa on palveluksissa nyky-
isin paljon ihmisiä, seurakunta 
järjestää pyhiinvaelluksia luostarei-
hin, nuoret ovat mukana kirkollisessa 
toiminnassa niin oman seurakunnan 
kuin ONL:n kautta. Näiden erilaist-
en tapahtumien kautta tuo Kirkon 
todellisuus muotoutuu kaikille tähän 

ydintoimintaan osallistuville ilon ja 
riemun kuvaksi, todellisuudeksi.

Mutta miten saisimme tuohon 
todellisuuteen mukaan myös ne 
seurakuntalaiset ja myös ne hallin-
nossa mukana olevat ihmiset, jotka 
ehkä liian harvoin ovat osallisia 
tuosta Kirkon ilosta ja riemusta? 
Sillä Kirkon elämäähän on vain 
Kirkon sisällä, sen eukaristisessa 
yhteydessä, ei sen ulkopuolella. 
Ulkopuolelle jäävä erkanee vähitel-
len Kirkosta ja seurakunnasta, yhteys 
heikkenee ja joskus jopa katkeaa. 
Huolestuttavaa on, jos tällainen eu-
karistisen yhteyden ulkopuolelle jät-
täytyvä seurakuntalainen on samalla 
hallinnossa mukana oleva!

Mitä silloin pitäisi tehdä? Aiheel-
lisesti herää kysymys, onko tuollain-
en henkilö oikeutettu hallinnoimaan 
ja suunnittelemaan seurakunnan 
toimintaa.

Ovatko omat henkilökohtaiset 
valtapyrkimykset ajaneet tällaisen 
ihmisen tähän tehtävään Kirkon ja 
seurakunnan edun kustannuksella?

Mielestäni tuo etäisyys vaikeuttaa 
seurakuntatyön hyvää suoritusta ja 
vääristää helposti koko hallinnollista 
toimintaa sekä mahdollisesti jopa 
luo eripuraa seurakuntalaisten kes-
kuudessa. Siksi asiaan pitää paneu-
tua kaikkien meidän voimakkaasti ja 
koko ajan Kirkon etua ajatellen.

Kaikille seurakuntalaisille tulee 
tarjota mahdollisuus osallistua 
seurakunnan toimiin tasapuolis-
esti, vaikka alue olisi kuinka laaja 
tahansa. Palveluksia tulee järjestää 
mahdollisimman usealla paikkakun-
nalla, uskonnon opetusta tulee antaa 
kaikille seurakunnan oppivelvol-

lisuusikäisille. Silloin kun seur-
akuntalainen ei voi tulla Mikkeliin, 
työntekijöiden on voitava mennä 
seurakuntalaisten luo.

Kaikelle tälle toiminnalle tu-
lee tarjota mahdollisuudet niin 
henkisesti kuin taloudellisestikin, 
kuitenkin suunnitelmallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti seurakunnan 
niukkojen taloudellisten resurssien 
puitteissa, ohjaamalla niukat varat 
oikeisiin kohteisiin.

Tämä ohjaus ja suunnittelu, 
oikeiden kohteiden etsiminen ei on-
nistu ilman elävää yhteytä Kirkkoon 
ja seurakuntaan.

Meidän kaikkien niin hallin-
nossakin mukana olevien kuin 
myös kaikkien seurakuntalaisten, 
tulee mahdollisuuksiemme mukaan 
osallistua aktiivisesti koko seur-
akunnan eukaristiseen yhteyteen, 
josta takuuvarmasti saamme voimaa 
ja uskoa kaikkia hyödyntävien 
päätösten tekoon ja seurakuntatyön 
suunnitteluun kuin myös normaaliin 
jokapäiväiseen elämäämme Kirkon 
yhteydessä.

Piispa Kallistos Ware on sanonut 
osuvasti: ”Kristinusko on elämän tie 
mitä syvällisimmässä ja täyteläisim-
mässä mielessä. Kristinuskon todel-
lisesta luonteesta voi päästä perille 
vain yhdellä tavalla: on astuttava 
tälle polulle, omistauduttava tämän 
elämän tien kulkemiseen, ja silloin 
me itse alamme nähdä. Niin kauan 
kuin olemme ulkopuolella, emme 
voi sitä oikein ymmärtää.”

Hannu pyykkönen

kirkOlliSkOkOuSeduStaja

(1.6.2007 alkaen)

Keväällä on pihalla aina kiire. 
Työt kaatuvat päälle: pian, 
pian kaikki valmiiksi kesän 
nautinnollista oleilua varten. 
Tunnistan tämän vuosittain 
uusiutuvan harhan, silti sitä 
on vaikea vastustaa. Kaikki 
minulle nyt heti. Suorittaminen 

vaanii aina lähellä, hiljainen eläminen vaatii 
tietoista ponnistusta. Sitäkin on houkutus no-
peuttaa, painaa kuvitteellista forward-painiketta. 
Hitaus on opittava.
Se ei tarkoita hidastelua, vaan kykyä elää juu-
ri tässä hetkessä. Hätäisyys ei ole hyväksi. 
Puutarha opettaa: krookukset aloittivat kevään, 
sinivuokot seurasivat, kukin laji seuraa lu-
ontonsa mukaan tuoksuvana juhlakulkueena. 
Puiden lehdet puhkeavat aikanaan.
Niiden takana lampi tarjoaa joka päivä uuden 
näyn. Veden vaihtelevat sävyt, auringonlas-
kut tai pilvien muodot, lintujen elämänmeno - 
kaikki on tarjolla koettavaksi hetki kerrallaan. 
Vähän aikaisemmin siistin kasvustoja ja 
vein leikkuujätteitä talon yhteiseen tunkioon, 
haravoitujen lehtien ja leikattujen oksien jätekasaan. 

Harmaanruskeasta rinteestä nousi lehdenkärkiä, 
joissakin uumoilin nuppujakin. Narsisseja. 
Joku oli viime syksynä heittänyt roskiin koural-
lisen narsissinsipuleita. Kuolleiden lehtien alla 
ne toteuttivat oman luontonsa vaatimuksen, 
kevään kutsuessa varret työntyivät ylös valoon. 
Työnsin käteni kosteisiin lehtiin ja nostin varoen 
sipulit esille. Varret olivat liian pitkät ja valoa vaille 
jääneet osat kelmeitä.  Keräsin kaikki ja istutin 
yhteen kukkapenkkiin kaltaistensa seuraksi.
Ensi keväänä nekin kasvattavat suorat ja vihreät 
varret, kukkivat keltaisina eikä mistään näe niiden 
tulleen tunkiosta.
Nautinnollisinta on istuttaminen, oli kyse sitten 
taimista tai sipuleista. Siinä tuntee olevansa tässä 
ja nyt, versomisen ja elämän aitiopaikalla. Luonnon 
luomassa järjestyksessä tulee kukkien, siementen 
ja kuihtumisen aika.
Kasvukauden seuraaminen keväästä syksyyn muis-
tuttaa ajan huomaamattomasta ja silti väistämät-
tömästä kulusta. Se on yhtä lailla kiireettömyyden 
ja hiljaisuuden opettelua kuin läsnäoloa juuri tässä 
hetkessä, tässä minulle annetussa ainutkertaisessa 
elämässä.

Leiri on tarkoitettu kaiken ikäisille.
Tämän kertaisen yhdessä olon teemana 
on oma kirkko tutuksi. Aihetta käsitellään 
alustusten ja keskustelujen muodossa. 
 
Leirimaksu koko ajalta, sisältäen kaiken 
tarpeellisen, on 25 euroa aikuisilta, lapsilta ei 
ole maksua.
 

Tule virkistymään ja oppimaan yhdessä 
ja yhteisten asioiden merkeissä.
Ilmottautumiset ja tiedustelut kanttori/diakoni 
Pekka Hirvoselle 18.7. mennessä
puh. 050 5659 646.
Tervetuloa leirille!
Diakonia- ja lähetystyötoimikunnan puolesta

pekka HirvOnen

SEURAKUNTALEIRI 31.8.-2.9.
MARJONIEMEN LEIRIKESKUKSESSA

(Matkaa Mikkelin torilta 18 km)
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Rautalammin seurakunta

Olkaa iäti muistetut

iSä timO mäkirinta

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

Helluntaijuhlaa edeltävä lauan-
tai on yksi neljästä yleisestä 
vainajien muistelupäivistä 

kirkossamme. Vuosisatoja jatkunut 
perinne liittää yhä kauniilla tavalla 
menneiden sukupolvien työn ja 
elämän yhteen omien rukoustemme 
kanssa. 

Kuolema on kuitenkin yhä tämän 
läntisen maailman avoin haava. 
Omasta elämänpiiristämme kuolema 
on rajattu kauas ja asian muista-
minenkin on tehty vaikeaksi.

Lämmin ja luonnollinen edes-
menneiden muistaminen, kuoleman 
hyväksyminen ja tunnustaminen 
jäävät menestystä ja tehokkuutta 
janoavan elämänrytmin jalkoihin.

Tärkeäksi on noussut vain se 
mikä tuottaa, kasvaa ja täyttää 
muutenkin ulkoisen menestymisen 
merkit. Kuolema taas on kipeää 
luopumista ja oman kuolevaisuuden 
muistamista – pienuuden vastusta-
matonta näkemistä.

Kirkon suhtautuminen kuole-
maan on selkeää. Kuolema palauttaa 
ihmisen ruumiin maahan, mistä se 
on otettu. Ihmisen kuolematon sielu 
jää tuonelaan odottamaan Kristuksen 
toista tulemista, paruusiaa.

Kuolema merkitsee ihmisen eet-
tisen kasvun ja kehittymisen päät-
tymistä. On tavattoman tärkeää, että 
ihminen jo eläessään etsii yhteyttä 
pelastavaan Jumalaansa. Jatkuvan 
kasvamisen, sakramenttiyhteyden ja 
rukouselämän kautta meille avataan 
mahdollisuus löytää oikea suunta 
ja koko arvopohja elämällemme. 
Päämäärän näkeminen tekee elämän-

matkasta paljon mielekkäämmän. 
Myös läheisten edesmenneiden ja 
kuoleman muistaminen auttaa meitä 
ymmärtämään elämän todellista 
tarkoitusta.

Vainaj ien muistaminen on 
aina rohkea teko. Se kätkee aina 
elämän todellisuuden ja tapahtuneen 
hyväksymisen, ylösnousemususkon 
ja rukouksen yhteiseksi tahdoksi 
nähdä maailma rehellisesti. 

Ei muisteltavastakaan tarvita 
muuta kuin nimi, jolla edesmennyt 
liitetään syntien anteeksiannon, 
iankaikkisen elämän ja pelastuk-
sen yhteyteen.  Epäonnistumiset, 
lankeemukset ja meille selittämät-
tömät elämänvalinnat menettävät 

merkityksensä Jumalan rakkauden 
ja uuden elämän mahdollisuuden 
edessä. Mikä ihana etuoikeus ja 
mahdollisuus!

Kirkko antaa meille vahvoja 
rakennuspuita elämän aitoon ym-
märtämiseen. Turvallinen jatku-
vuus ajallisenkin ylitse antaa myös 
pääsiäisen sanomalle voimakkaan 
merkityksen.

Olkaa iäti muistetut te autuu-
teen kutsutut ja aina muistettavat 
omaisemme!

JUMALANPALVELUKSIA
Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko: Ti 31.5. klo 18 ehtoopalvelus. 
La  9.6. klo 18 vigilia. La 16.6. klo 18 vigilia. La 28.7. klo 18 vigilia.Ti 
31.7. klo 18 vigilia. Ke 1.8. klo 10 liturgia, ristin esiintuominen. La 4.8. 
klo 18 vigilia.La 11.8. klo 18 vigilia. Su 12.8. klo 10 liturgia. Ti 14.8. klo 
18 vigilia. La 18.8. klo 18 vigilia. La 25.8. klo 18 vigilia. La  1.9. klo 10 
liturgia, kirkkovuoden alku.
Rautalampi, Puroniemen leirikappeli: To 19.7. klo 21 ehtoopalvelus. 
Pe 20.7. klo 21 akatistos Jumalansynnyttäjälle. La 21.7. klo 8.30 sairaan-
voitelu. La 21.7. klo 18 vigilia. Su 22.7. klo 10 liturgia.
Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen tsasouna: Su 5.8. klo 18 vigilia. 
Ma 6.8. klo 10 kirkoksi vihkiminen ja liturgia, arkkipiispa Leo.La 1.9. 
klo 18 vigilia. Su 2.9. klo 10 liturgia.
Syvänniemi, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna: Su 29.7. klo 10 
liturgia. Ke 15.8. klo 10 liturgia, N. Marian kuolonuneennukkuminen.
Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna: To 19.7. klo 18 vigilia. Pe 
20.7. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Iljan praasniekka. To 9.8. klo 10 
liturgia, Herman Alaskalainen.
Vesanto, pyhän Johannes Kastajan tsasouna: Su 17.6.klo 10 liturgia. 
Su 5.8. klo 10 liturgia. Ke 29.8. klo 10 liturgia.
Hankasalmi, Aseman srk.koti: Su 10.6. klo 10 liturgia. Su 26.8. klo 
10 liturgia.
Konnevesi, srk.talon ryhmätila : Su 19.8. klo 10 liturgia.

NIKOLAOS-KUORO: Kuoroharjoitus 1.8. klo 18 Syväniemen tsasou-
nalla.

VUOSILOMAT
Isä Timo ja kanttori Oili ovat vuosilomalla 19.6.-16.7.2007

Jo suurella viikolla Suonenjoen orto-
doksit pääsivät jumalanpalveluksiin 
uudistuneeseen tsasounaan.

Lämpimät vaaleat sävyt tuovat 
kirkkosaliin uudenlaista avaruutta. 
Savon Rakennuslinja / Veikko Poi-
mala toteutti sisäremontin ammat-

Karjalan Liiton kultainen ansiomerk-
ki ojennettiin Ilmi Papille 5.5.2007 
Syvänniemen tsasounassa pidetyn 
kiitosrukoushetken jälkeen.

Ansiomerkki myönnettiin vuo-
sikymmenien ansiokkaasta työstä 
karjalaisen perinteen hyväksi.

Merkkiä esittivät Karttulan Kar-
jalaiset ja Rautalammin ortodok-
sinen seurakunta. Ilmi on toiminut 
aktiivisesti karjalaseurassa ja sen 
hallinossa, mutta myös Nikolaos-
kuoron jäsenenä. Monia armorik-
kaita vuosia!

Ilmi Pappi sai ansiomerkin

Ilmi Pappi on tehnyt pitkän päivätyön karjalaisen kulttuurin puolesta.Ulla Jaamalainen Pyhän Niko-
laoksen kirkossa.

Puhdasta
täytyy
olla!

Rautalammin ortodoksinen seu-
rakunta teki vuoden alussa sopimuk-
sen Savon Ammatti- ja Aikuisopiston 
kanssa työelämään tutustumisesta.

Kevään ajan Ulla Jaamalainen 
on huolehtinut Rautalammin kiin-
teistöjen puhtaudesta sopimuksen 
mukaan. Työharjoittelu omassa 
seurakunnassa sujui hienosti. Seu-
rakunta kiittää Ullaa, Toinia ja ohjaa-
ja Jaanaa hienosta työpanoksesta ja 
toivottaa molemmille menestystä 
elämässä ja opiskelussa.

Tsasounan
remontti
valmistui

titaidolla.
Tsasounan seinät levytettiin 

uudelleen, kattopalkit verhoiltiin ja 
”kevennettiin” puupanelilla, lattiat, 
lämmitysjärjestelmä ja valaistus 
uusittiin.

Seuraavassa vaiheessa tsasounan 
ulkoseinät saavat kipeästi kaipaa-
mansa uuden maalin.

Heinäkuu on varattu ikonostaasin 
laajennukselle ja sisäkalustetöille. 
Valmista on elokuun 6 päivänä, 
jolloin vietetään tsasounan kirkoksi 
vihkimisen juhlaa. Tervetuloa juh-
limaan!

PRAASNIEKKA-
TAPAHTUMAT

36. kevät-Miikkulan praasniekka 
Rautalammilla 19.-20.5.2007.

Tervon Iljan prrasniekka
19.-20.7.2007

Suonenjoen Kristuksen kirkas-
tumisen tsasounan kirkoksivih-
kiminen 5.-6.8.2007. Vihkimisen 
toimittaa KP Arkkipiispa Leo.
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Varkauden seurakuntaVARKAUDEN
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 KIRKKO   Relanderinkatu  5
TOUKOKUU:  
La.  12.5. klo. 18. Vigilia. Ke. 16. 5. klo. 18. Vigilia;  To. 17. 5.  klo. 9.30  
Pieni Vedenpyhitys,  klo. 10. Liturgia  ja Pääkirkon pruasniekkajuhla, 
sekä  Ortod. Lähetyspiirin 30 v. juhla;  La.  19. 5. klo. 18. Vigilia;   Su.  
20. 5. klo. 10. Liturgia; KESÄKUU:  
La.  2. 6. klo. 18. Vigilia;   Su.  3. 6. klo. 10. Liturgia;  La.  9. 6. klo. 18. 
Vigilia; La.  16. 6. klo. 18. Vigilia;   Su.  17. 6. klo. 10. Liturgia;  La.  
30. 6. klo. 18. Vigilia.   
HEINÄKUU:
Su.  1. 7. klo. 10. Liturgia;  La.   7. 7. klo. 18. Vigilia.
ELOKUU:
La.   4. 8. klo. 18. Vigilia;  Su.  5. 8. klo. 10. Liturgia; La.  11. 8. klo. 18. 
Vigilia; La.  18. 8. klo. 18. Vigilia;  Su.  19. 8. klo. 10. Liturgia; 
SYYSKUU:
La. 1. 9. klo.18. Vigilia;  Su. 2. 9. klo. 10. Liturgia;  La. 8. 9. klo. 18. 
Vigilia; To. 13. 9. klo. 18. Vigilia; Pe. 14. 9. klo. 10. Liturgia. La.  22. 
9. klo.18. Vigilia;  Su. 23. 9. klo. 10. Liturgia;

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE   Rinnetie 9
TOUKOKUU:  
Su.  13. 5. klo. 10. Liturgia; Ma. 28. 5. klo 9. Liturgia.
KESÄKUU:  
Su.  10. 6. klo. 10. Liturgia. 
HEINÄKUU:
Su.  8. 7. klo. 10. Liturgia.   
ELOKUU:
Su.   12. 8. klo. 10. Liturgia. 
SYYSKUU:
Su. 9. 9. klo.10. Liturgia.

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE    Erkonkatu  11
TOUKOKUU:   
Ti.  15. 5. klo. 17. Suuri ehtoopalvelus;   La.  26. 5. klo. 18. Vigilia;  Su.  
27. 5. klo. 10. Liturgia ja Suuri ehtoopalvelus.
KESÄKUU:  
La.  30. 6. klo. 18. Vigilia;         
HEINÄKUU:
Su.  1. 7. klo. 10. Liturgia;  La.   7. 7. klo. 18. Vigilia;  Su.  8. 7. klo. 10. 
Liturgia;  La.   14. 7. klo. 18. Vigilia;  Su.  15. 7. klo. 10. Liturgia;  La.   
21. 7. klo. 18. Vigilia;  Su.  22. 7.  klo. 10. Liturgia 
 La.   28. 7. klo. 18. Vigilia;  Su.  29. 7. klo. 10. Liturgia; 
ELOKUU:
Ti.   28. 8. klo. 18. Vigilia;  Ke.  29. 8. klo. 9. Liturgia; 
SYYSKUU:
Pe. 7. 9. klo.18. Vigilia;  La. 8. 9. klo. 9. Vedenpyhitys ja Liturgia, 
(Samassa yhteydessä vietetään rukoushuoneen praasniekkajuhlaa);  La. 
29. 9. klo. 18. Vigilia;  Su. 30. 9. klo. 10. Liturgia.   

VARKAUDEN ORTODOKSINEN
LÄHETYSPIIRI RY

puh.johtaja  Valma Venäläinen,
puh.:  (017) 5552 132

Kokoontuu tavallisesti kuukauden kolmantena 
torstaina klo 13 srk.-salissa.

To.  17. 5.  vietettiin Lähetyspiirin
30. vuotisjuhlaa Varkauden Pääkirkon

pruasniekkajuhlan yhteydessä.
Palvelukset toimitti

KP Oulun metropoliitta Panteleimon.

Varkauden tiistaiseura Virik-
keen kevätretki suuntautui 
tänä vuonna Pohjois-Kar-

jalaan ja sen itäiseen kolkkaan 
Hoilolan kylään.

Olimme mukana Kevät – Miik-
kulan pruasniekassa Hoilolassa P. 
Nikolaoksen muistolle pyhitetyssä 
kirkossa, jossa vigiliapalveluksen 
toimitti rovasti Kalevi Kokkonen, ja 
laulunjohtajana toimi dir.mus. Pauli 
Matveinen.

Keskiviikon praasniekkajuhlan 
liturgisesta laulusta vastasi Joensuun 
seurakunnan toinen kanttori Marita 
Penttinen.

Tuupovaaran kunnan alue kuului 
aikaisemmin Ilomantsin ortodok-
siseen seurakuntaan, jonka pääasi-
allinen ortodoksiväestö oli sodan 
jaloista muuttaneita rajan taakse 
jääneen entisen Korpiselän alueen 
ortodokseja.

Vuoden 2005 alusta alkaen em. 
alue on liitetty Joensuun kaupunkiin, 
johon myös entisen Tuupovaaran 
kunnan alueen ortodoksiväestö on 
liitetty.

Tällä alueella sijaitsee muun 
muassa Sonkajanrannan yli 90 
vuotta vanha ortodoksinen kirkko, 
Saarivaaran tsasouna, ja 8. – 9. 5. 
pruasniekkajuhlaa viettänyt Hoilo-
lan ort. kirkko, joka aikaisemmin 

oli toiminut tsasounana.
Mielenkiitoista oli havaita kuin-

ka vanhasta Korpiselän kirkosta 
peräisin olevat Ehtoollisen asetta-
miseen liittyvät kaksi ikonia olivat 
restauroinnin jälkeen jo löytäneet 
oman paikkansa nykyisen kirkon 
ikonostaasissa. Parhaillaan konser-
voitavana oleva ehtoollisen asetta-
misen keskusikoni valmistuttuaan 
sijoitetaan em. kokonaisuuteen. 

Meillä oli tilaisuus vierailumme 
aikana tutustua myös Tuupovaaran 
kirkonkylässä vasta vajaan vuoden 
ajan toimineeseen ort. kappeliin, 
joka oli ”rakennettu” Tuupovaaran 
keskustassa sijaitsevan entisen 
säästöpankin tiloihin.  Kappeli oli 
sisustukseltaan kaunis ja hartautta 
herättävä. 

Juhlavigilian jälkeen vietimme 
yhteistä iltaa tiistaiseuralaisten ja 
paikallisten ortodoksien kanssa 
Öllölän kylässä sijaisevalla entisellä 
kansakoululla, joka nykyisin toimii 
pitopalvelu- ja majoituspaikkana 
nimellä Paimentytön Tupa.

Keskiviikko aamu avautui eteem-
me sateisena ja tuulisena. Kuiten-
kaan se ei lannistanut pruasniekkaan 
osallistuneita. 

Liturgian lopussa osallistuttiin 
kirkossa Pieneen Vedenpyhitykseen, 
sillä sade esti tekemästä ristisaattoa 

Korpijärven rantaan.
Liturgian jälkeen saimme osal-

listua paikallisen tiistaiseuran tar-
joamaan yhteiseen Agape - ateriaan 
kirkon alakerrassa  sijaitsevassa 
seurakuntasalissa.   

Hoilolan – Saaroisten tiistaiseura 
oli järjestänyt matkalaisille tilai-
suuden tutustua kirkon isännöitsijä 
Antero Salosen puusepän verstaa-
seen, missä valmistetaan puusta 
veistämällä erilaisia muistoesineitä, 
erikokoisia ristejä, kynttiläjalkoja 
ja kauniita puuikoneita. Anteron 
valmistama ja ristisaatossa kannet-
tava ikonikaappi ikoneineen pyhi-
tettiin Vedenpyhityksen yhteydessä 
pruasniekka-juhlassa. Varkauden 
tiistaiseura Virikkeen ja Leppävirran 
Tiistaiseurojen edustajien kautta 
haluamme kiittää Isä Kalevia, Dir.
mus. Paulia ja kanttori Maritaa, 
tiistaiseuran puheenjohtajaa Penttiä, 
Anteroa ja Hoilolan – Saaroisten 
tiistaiseuralaisia esirukouksistanne,  
huolenpidostamme  ja toivottaa  
Teille Jumalan siunausta ja Monia 
Armorikkaita vuosia  siinä työssä, 
jota Te teette  oman rakkaan kotiseu-
tunne perinteen säilyttäjinä.

Hoilolan – Saaroisten
tiistaiseuran vieraina

martti päivinen

PYHÄKÖT:

Varkauden kirkko: Relanderinkatu  5 Pyhitetty  Kristuksen
Taivaaseenastumisen juhlan muistolle.
Isännöitsijä: avoinna
Vahtimestari: Jani Thure,  puh. 050 5563 179

Leppävirran rukoushuone: Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan valistajien muistolle  
isännöitsijä: Marjukka Levy,  puh. 044 5 693 670
Vahtimestari: Jani Thure,  puh. 050 5563 179

Savonlinnan rukoushuone:  Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakariaan ja Vanhurskaan Elisabetin muistolle.
Isännöitsijä:  Markus Parkkonen, puh.  0400 925 746
Vahtimestari:  Markus Parkkonen,  puh.  0400 925 746

Varkauden tiistaiseuran Virikkeen 
väki osallistui Kevät-Miikkulan 
pruasniekkaan Tuupovaaran Hoi-
lolassa. Retkellä he tutustuivat yli 
Saarivaaran tsasounaan.
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”Kristus nousi kuolleista!”
”Totisesti nousi” Näin ter-
vehdimme ortodoksisessa 
kirkossa toisiamme kirkko-
vuoden suurimman juhlan 

pääsiäisen, eli Kristuksen ylös-
nousemusjuhlan ja helatorstain, eli 
Kristuksen taivaaseenastumisen 
juhlan välisen ajan.

En ole pappi, enkä lukkari, en 
rikas, mutta toivottavasti monelle 
rakas. Kirkkoherran ollessa vuosilo-
malla ja kanttorin istuessa virastossa 
odottamassa, jos joku soittaa tai tulee 
käymään ja toisen osa-aikaisen papin 
ollessa opettamassa uskontoa, seura-
kunnan tervehdyksen tuo seurakun-
nanneuvoston varapuheenjohtaja, 
joka on itsekin jo eläkeläinen ja näin 
ollen joutaa hyvin.

Varkauden ortodoksinen seura-
kunta perustettiin sotien jälkeen niin 
sanottuna jälleenrakennuskauden 
seurakuntana. Seurakunta jatkaa 
rajan taakse jääneen Pitkärannan 
seurakunnan perinnettä.

Laajaan seurakuntaan kuuluu 
alueet Leppävirralta Savonlinnaan 
ja sen ympäristöön.

Muodostetun seurakunnan alku-
peräinen jäsenistö koostui lähinnä 
Salmin ja Impilahden alueilta muut-
taneista ortodokseista.

Tällä hetkellä seurakunnan vä-
kiluku on noin 1250 henkeä, joista  
Varkaudessa asuu vajaat puolet.

Varkauden kirkko Relanderin-
kadulla on pyhitetty Kristuksen 
Taivaaseenastumisen muistolle.

Lisäksi Leppävirralla on Karjalan 
Valistajille pyhitetty rukoushuone ja 
Savonlinnassa Sakariaalle ja Elisa-
betille pyhitetty rukoushuone.

Ortodoksisessa kirkossa kaikki 
pyhätöt on pyhitetty jonkun Pyhän-, 
tai tapahtuman muistolle.

Vuosittain vietetään pyhäkön 
vuosipäivänä juhlaa, jota kutsutaan: 
Praasniekaksi.

Seurakuntamme alueella sijait-
sevat myös Valamon ja Lintulan 
luostariseurakunnat.

Pyhäköissämme toimitetaan 
palveluksia joka sunnuntai ja kaikki 
ihmiset, joita ortodoksisen kirkon 
toiminta ja Jumalanpalveluselämä 
kiinnostaa, ovat tervetulleita seuraa-
maan ja osallistumaan.

Esimerkiksi kirkkokuorossa lau-
laminen on mahdollista jokaiselle 
laulutaitoiselle uskontokuntaan 
katsomatta. 

Ainoa rajoitus osallistumiseen on, 
että ortodoksinen kirkko ei jaa Her-
ran Pyhää Ehtoollista muille, kuin 
ortodoksisen kirkon jäsenille.

Kerran ekumeenisilla kirkkopäi-
villä kysyttiin emeritus arkkipiispa 
Johannekselta: ”Miten ortodok-
sisessa kirkossa osaa käyttäytyä 
oikein”?

Hän vastasi, että normaali kunni-
oittava käyttäytyminen riittää.

Tervetuloa tutustumaan ja osal-
listumaan.”

Ristinmerkki - milloin ja miten?

Varkauden kaupungissa toimivat 
eri eläkeläisjärjestöt ovat jo vuosia 
järjestäneet huhtikuussa yhteisen 
kevätjuhlan.

Juhlan ohjelmasta vastaavat pää-
osin eläkeläisten harrastuspiirit.

Tämän vuoden ohjelmaan kuu-
lui runsaasti musiikkia. Kuoro- ja 
yhteislaulua, huuliharpun soittoa, 
tanhuesitys sekä lausuntaa, sketsejä 
ja tarinoita.

Juhlapuheen piti Varkauden kau-
punginjohtaja Hannu Tsupari.

Seurakunnan tervehdys oli tällä 
kertaa pyydetty Varkauden ortodok-
siselta seurakunnalta ja sen toi seura-
kunnanneuvoston varapuheenjohtaja 
Hannu Haapalainen.

Miten ortodoksisessa
kirkossa tulee käyttäytyä?

Ristinmerkin tekeminen ei saisi 
olla vain mekaanista merkin 
tekemistä, vaan ristinmerk-

kiin tulisi aina liittää rukous. Rukous 
voi olla lyhyt, esimerkiksi Jeesuksen 
rukous, mutta rukoiltaessa tulee aina 
muistaa keskittyä rukoukseen, ei 
muuhun.

Ortodoksisessa kirkossa rukous ei 
ole vain sanojen lukemista ääneen. 
Sanat ovat osa rukousta, johon koko 
mieli ja ruumis osallistuu kaikilla 
aisteillaan. Jumalanpalveluksissa 
rukoukseen osallistumista tehostavat 
muun muassa suitsukkeiden tuoksu, 
taivaallinen kirkkolaulu ja kauniisti 
palavat tuohukset, joiden liekki 
symbolisoi ylös nousevaa rukousta. 
Ne ja monet muut ortodoksisen 
kirkon perinteet ovat muotoutuneet 
kirkon kaksituhatvuotisen historian 

aikana auttamaan jumalanpalvelijaa 
rukouksessa. Ne ovat tapoja, jotka 
kirkkoisät ovat nähneet hyviksi ja 
ovat vähitellen tulleet osaksi kirk-
komme rukousperinnettä.

Parhaimmillaan rukous täyttää 
koko elämän eli se on mukana kai-
kissa elämän hetkissä. Se ei tarkoita, 
että suu lukee koko ajan rukousteks-
tejä - rukoilla voi monella eri tasolla. 
Olet saattanut kuulla luostarisääntö-
jen kehittäjän Benedictus Nursialai-
sen ohjeen ”ora et labora” eli rukoile 
ja tee työtä. Tätä ohjetta luostareiden 
veljet ja sisaret yrittävät joka hetki 
toteuttaa, sillä rukoillessa ja työtä 
tehdessä ihminen ei tee syntiä. Tällä 
tavoin luostarin jäsenet pyrkivät 
lähemmäksi Jumalaa jatkuvan ru-
kouksen avulla. Kristillisen elämän 
tavoitteena onkin, että ihmisen koko 

elämä muuttuisi rukoukseksi ja ylis-
tykseksi Jumalalle.

Rukouksen tie on pitkä ja täyn-
nä haasteita, mutta se myös antaa 
paljon. Rukoilemista ei kannata 
jättää oman opettelun ja kirjatiedon 
varaan. Silloin ajautuu helposti 
väärään suuntaan. Rukoilemisessa 
kehittyminen on tie, jonka varrella 
kannattaa aina olla yhteydessä oman 
seurakunnan pappiin ja toimia hänen 
ohjeiden mukaan.

Lisätietoja: www.ortodoksi.
net/tietopankki/jumalanpalvelus/
palveluksessa_tapahtuu/ristinmerkki.
htm.
Kirjoitus on jatkoa Solean 
edellisessä numerossa sivulla kaksi 
olleeseen kolumniin.

petja pyykkönen

Hannu Haapalainen

Perustietoa
eläkeläisten
juhlassa

Varkauden seurakunnanneuvos-
ton Hannu Haapalaisen puhe 
eläkeläisten juhlassa kannattaa 
jokaisen lukea.

Vieraiden ensimmäinen kysymys:

Missä on
ortodoksikirkko?
Mikä erottaa kreikkalaiset vaihto-
oppilaat muista?
Kun muut kyselevät ensimmäisenä 
Kuopion nähtävyyksiä ja meno-
paikkoja, kreikkalaiset haluavat 
tietää, missä täällä on ortodoksinen 
kirkko.

Tänä vuonna terveydenhuoltoa-
lan opiskelijoita saapui Kreikas-
ta viisi ja Kyprokselta kaksi. 
Pääsiäisen aikaan joukko kasvoi 
peräti kymmeneen, sillä muutamat 
heidän opiskelijatoverinsa tulivat 
viettämään tänne lomaansa.

Onneksi pääsiäinen sattui sa-
maan aikaan niin meillä kuin 
Kreikassakin. Se helpotti opiskeli-
joiden sopeutumista Suomeen.

Viime vuonna huomasin, että 
silloisia opiskelijoita hämmensi 
pääsiäistemme eriaikaisuus. Hek-
in kävivät ahkerasti kirkossa, 
mutta he eivät oikein osanneet 
juhlia pääsiäistä kanssamme – he 
jatkoivat paastoa kreikkalaisen 
aikataulun mukaan ja juhlivat 
keskenään pääsiäistä vasta meitä 
myöhemmin. Tänä vuonna tätä 
aikatauluongelmaa ei ollut ja tytöt 
kävivät kirkossa ahkerasti.

Suurena torstaina tytöt jopa 
hieman ”lintsasivat” opinnoistaan, 
jotta pääsivät mukaan seuraamaan 
Kristuksen hautakuvan päälle tule-
van kukkaseppeleen valmistusta.

Tytöt olivat iloisia, kun he saivat 
itsekin hieman osallistua seppeleen 
valmistamiseen. He kertoivat, että 
Kreikassa Suurena perjantaina 
saatto hautakuvaa kantaen kiertää 
koko kylän tai kaupunginosan. 
Edellä kulkee soittokunta, ja saatto 
kestää jopa yli tunninkin. 

Suurena perjantaina tytöt saivat 
valmistaa itse pashaa pääsiäisyön 
ateriaa varten. Olimme varanneet 
välineet ja ohjeet tytöille seur-
akunnan alasalille, missä tytöt 
innolla ryhtyivätkin keittiöpuuhiin 
iltapäivän palveluksen jälkeen. 
Kommelluksiltakaan ei vältytty. 
Tytöt vatkasivat kermaa niin innok-
kaasti, että se meni voiksi!

Jatkosuunnitelmia piti hieman 
miettiä, sillä Suurena perjantaina 
eivät kaupat kaupungissa olleet 
auki eikä lähimmiltä kioskeilta 
löytynyt Hyla- vispikermaa.

Ei auttanut muu kuin hakea 
uusi kerma Pitkälahden ABC-ase-
malta. Pashan valmistukseen tuli 
näin lähes tunnin tauko, mutta se 
ei tyttöjä haitannut. Itse asiassa 
he olivat vain tyytyväisiä, sillä he 
olivat ajatelleet odotella seuraavaa 
palvelusta ulkona. Näin odottel-
uaikaa ei itse asiassa jäänytkään. 
Lopulta pasha saatiin valumaan, ja 
pääsiäisyönä totesimme sen erittäin 
hyvänmakuiseksi.

Pääsiäisyönä yksi tytöistä tote-
sikin, että aluksi hän oli ihmetellyt, 

miksi me emme kierrä saatossa 
muuta kuin kirkon. Mutta nyt hän 
ihmetteli, miten me tarkenemme 
senkään kiertää!

Useita kertoja tytöt toivat esille 
myös sen, miten erilaisia tapamme 
täällä ovat, mutta silti niin tutun 
samanlaisia. Kirkossa he kokivat 
myös olevansa lähempänä kotia.

Olimme järjestäneet kreikkal-
aisille pääsiäisyön aterian vanhaan, 
perinteiseen Tätilän hirsitupaan 
Inkilänmäelle. Ennen pääsiäistä 
tytöt olivat kyselleet, saisiko täällä 
mistään majiritsa- keittoa. Se 
on sisälmyskeitto, jota Kreikas-
sa syödään pääsiäisyönä, mutta 
päätimme kuitenkin olla tekemättä 
sitä.

Myös ihmetystä aiheutti, ettei 
meillä edes kirkon takapihalla 
- piha olisi kuulemma tarpeeksi su-
urikin - ollut lammasta pyörimässä 
vartaassa. Mutta itse asiassa tytöillä 
oli yöllä liturgian jälkeen jo niin 
kova nälkä, että tuskin malttoivat 
odottaa ruokien siunaamista. Valm-
istamamme suomalaiskreikkalain-
en ateria kelpasi siis mainiosti.

Yön kohokohta opiskelijoille 
oli, kun itse arkkipiispa saapui 
aterioimaan heidän kanssaan.

Aluksi tyttöjä taisi hieman 
ujostuttaa, mutta nopeasti tunnelma 
vapautui ja opiskelijat kyselivät 
innokkaasti arkkipiispalta kaikkea 
mahdollista Suomen ortodoksisesta 
kirkosta.

Tietenkin he halusivat tarkan 
selonteon myös arkkipiispan 
Kreikan matkoista ja yhteyksistä 
Kreikkaan. Ja koska kyseessä 
olivat kreikkalaiset nuoret, ei 
ateriasta selvitty ilman laulua ja 
kansantanssia.

Opiskelijat jopa rohkenivat 
kutsua arkkipiispan maistamaan 
valmistamaansa lampaanpaistia 
– ja heille oli iloinen yllätys, kun 
arkkipiispan vastaus oli myön-
teinen.

Tyttöjen opiskelu Kuopiossa 
jatkuu touko-kesäkuun vaihtee-
seen saakka. Heillä on tarkoitus 
matkailla viikonloppuisin ympäri 
Suomea sekä käydä ainakin Tal-
linnassa ja Pietarissa. Heidän 
perheenjäseniäänkin on tulossa 
lomailemaan Suomeen kevään 
aikana. Tytöt opiskelevat arkisin 
tiiviisti Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa sekä Kuopion terveysk-
eskuksessa, mutta viikonloppuisin 
he haluavat nähdä ja kokea kaikkea 
uutta niin paljon kuin mahdol-
lista.

Toivottavasti heille jää kauniit 
muistot tästä Suomessa vietetystä 
ajasta.

päivi tiainen

Nuoret kreikkalaisvieraat esittivät pääsiäisyönä kreikkalaisen tanssin 
Inkilänmäen Tätilän-perinteikkäässä tuvassa.
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Radio ja tv

Kiitos,

Haluan kiittää Teitä 
kaikkia, isät Esipaimenet, 
isät, Kuopion seurakunta, 
työyhteisöni jäsenet, piirit, 
tiistaiseurat, kuorot sekä kaikki 
seurakuntalaiset ja ystäväni niistä 
huomionosoituksista, jotka osoititte 
minulle juhlapäiväni johdosta. 
Lähetystoimikunnalle erityinen 
kiitos juhlien taidokkaista 
järjestelyistä. Kiitoksia Teille 
kaikille.

isä Andreas Hjertberg

Kesän pruasniekat Kuutosseurakunnissa
IISALMEN SEURAKUNNASSA:

Alapitkä 26.-27.5. 
Pyhän kolminaisuuden pruasniekka
la 26.5. klo 18 vigilia, vigilian jälkeen panihida haudoilla ja 
tsuajuilta Pertti Pulkkisen kodissa 
su 27.5. klo 9 liturgia, liturgian jälkeen vedenpyhitys ja ristisaatto 
evl. kirkolle
Alapitkän tiistaiseuran 60-vuotisjuhla ja tsasounan 55-vuotis-
juhla

Lapinlahti 2.-3.6.
Kaikkien pyhien pruasniekka
la 2.6. klo 18 vigilia 
su 3.6. klo 9 liturgia, liturgian jälkeen ristisaatto kaivolle,  ve-
denpyhitys ja pruasniekka kahvitilaisuus
kirkon alasalissa
Sukeva 29.6.
Ap Pietarin ja Paavalin pruasniekka
pe 29.6. klo 9 liturgia,  palveluksen jälkeen ristisaatto purolle ja 
vedenpyhitys ja pruasniekka kahvitilaisuus

Iisalmi 6.-8.7.
Evakon pruasniekka
pe 6.7. klo 19 konsertti  Aikamiehet ja Marion Rung , Kulttu-
urikeskus
la 7.7. klo 10 rukouspalvelus ,  klo 11 pitäjätuvat, klo 12 pruas-
niekkajuhla,  klo 15 seminaari, klo 18 vigilia, klo 20 illatsut
su 8.7. klo 8.45 litania ja seppeleenlasku, 9 liturgia, klo 11 
ruokailu

Lapinlahti – Alapitkä 31.7.-1.8.
Arsenin ristisaatto
ti 31.7. klo 18 vigilia Lapinlahti
ke 1.8. klo 7 liturgia Lapinlahti, liturgian jälkeen aamupala ja ris-
tisaatto lähtee kävellen Pajujärvelle. Pajujärvellä piispa Arsenin 
residenssissä Mäntyrinteellä vedenpyhitys ja lounas.
Lounaan jälkeen ristisaatto jatkaa matkaa Alapitkälle. Alapitkällä 
tsasounassa ehtoopalvelus ja teetarjoilu.
Ruokailut ovat maksullisia. Mukaan voi ottaa myös omat 
eväät.
Tervetuloa mukaan Arsenin toiseen ristisaattoon.

Sonkajärvi 14.-15.8.
Jumalanäidin pruasniekka
ti 14.8. klo 18 vigilia
ke 15.8. klo 9 liturgia., liturgian jälkeen ristisaatto Sonkajärven 
rantaan, kirkkokahvit

KUOPION SEURKAUNNASSA:

11.-12.6.2007 pt. Arseni Konevitsalaisen praasniekka 
Keiteleellä: 11.6. klo 16.30 panihida, Hiekan hautausmaa, klo 
18 vigilia, Arseni Konevitsalaisen kirkko, klo 20 Wanhan meijerin 
praasniekkajatsit, Wanha meijeri. 12.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhityskatoksen vihkiminen.

12.6. pt Arseni Konevitsalaisen päivä Kuopiossa: klo 10 
liturgia Pyhän Nikolaoksen katedraalissa, klo 11.45 ristisaatto 
torille, klo 12 vedenpyhitys torilavalla, klo 17 akatistos, jonka 
jälkeen tee-ilta srk-salilla. 

24.6. Nilsiän kirkko: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelin 
juhla.

29.6. Tuusniemen kirkko: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temp-
pelin juhla, toimittaa KP arkkipiispa Leo.
 
29.6. Pielaveden kirkko: klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, temp-
pelin juhla.

21.-22.7.2007 Valassin praasniekka Pielavedellä: 21.7. klo 
10 kyykkä, Suojalan kenttä,  klo 15 panihida, Laukkalan hau-
tausmaa, toimittaa KP arkkipiispa Leo,  klo 18 ehtoopalvelus, 
apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, KP arkkipiispa Leo, Ildutsi, 
Risitintupa. 22.7. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, apostolien Pi-
etarin ja Paavalin kirkko, toimittaa KP arkkipiispa Leo, klo 13.30 
päiväjuhla, Suojala.

6.8. Käärmelahden tsasouna: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
Kristuksen kirkastuminen, temppelin juhla
 
15.8. Toivalan tsasouna: klo 10 liturgia, ristisaatto ja veden-
pyhitys, Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen, temppelin 
juhla, kirkkokahvit.

30.8. Luikonlahden tsasouna: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
temppelin juhla.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNASSA:

Saarijärvellä on praasniekka 11.-12.kesäkuuta 2007 Arseni 
Konevitsalaiselle ja Viitasaarella 05.-06.elokuuta 2007 
Kristuksen Kirkastumiselle.

RAUTALAMMIN SEURAKUNNASSA:

6.Kevät-Miikkulan praasniekka Rautalammilla
19.-20.5.2007.
Tervon Iljan prrasniekka 19.-20.7.2007
Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen tsasounan kirkok-
sivihkiminen 5.-6.8.2007. Vihkimisen toimittaa KP Arkkipiispa 
Leo.

MIKKELIN SEURAKUNNASSA:

Visulahden tsasouna
To 28.6. klo 18 Vigilia.
Pe 29.6. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia.

JYVÄSKYLÄLÄISET
ILJAN PRAASNIEKKAAN

Iljan Praasniekkamatka
Ilomantsiin 19.–20.7.07

Matkahinta I: 80 €
tiistaiseuran jäseniltä: 70 €
Hintaan sisältyy:
matka Jyväskylä-Ilomantsi-Jy-
väskylä
lounas ja toiminnan esittely lähim-
mäiskeskus Iljalassa 
majoitus Hotelli Ilomantsissa 1 tai 
2 hengen huoneissa
aamiainen

Matkahinta II: 95 €
tiistaiseuran jäseniltä: 85 €
Hintaan sisältyy:
matka Jyväskylä-Ilomantsi-Jy-
väskylä
lounas ja toiminnan esittely lähim-
mäiskeskus Iljalassa 
majoitus lomahotelli Pääskynpe-
sässä 1 tai 2 hengen huoneissa
aamiainen 
kuntosalin käyttö
allasosaston käyttö 

Praasniekan yhteydessä viete-
tään isä Johannes Karhusaaren 
läksiäisjuhlaa hänen siirtyessään 
eläkkeelle.
Matkanjohtajana toimii isä Alek-

sander Roszczenko
Lisätietoja isä Aleksander
p.(014) 332 92 60
tai Tarja Hakala 050 300 1691
Ilmoittautumiset Jyväskylän seu-
rakunnan kirkkoherranvirastoon 
klo 9-12, p. (014) 332 92 00

Ilomantsin pogostalla on vietetty 
praasniekkoja jo puolen vuositu-
hannen ajan.  Profeetta Elialle eli 
Iljalle pyhitetystä seurakunnasta 
on todisteita jo 1500-lukua edel-
tävältä ajalta.
Sodan jälkeen Ilomantsin kar-
jalainen perinne sai uutta ver-
ta rajakarjalaisista evakoista. 
1990-luvulla Iljan praasniekoista 
kehittyi Ilomantsin tärkein mat-
kailuvaltti.
Profeetta Elian juhlan jumalan-
palvelukset ovat praasniekkojen 
pääosassa, ja muutaman ker-
ran kristinoppikoulun päätös on 
yhdistetty koko seurakunnan 
yhteiseen juhlaan.  Jumalanpal-
velusten jälkeen vietetään tsua-
juiltaa ja päiväjuhlaa Elian kirkon 
tuntumassa ulkoilmassa.

Myytävänä siisti,
edullinen rivitalokaksio

54 m2
Palokissa, lähellä Lintulan 
luostaria. P. 040-7229749

PERHELEIRI PURONIEMEN
LEIRIKESKUKSESSA

19.–22.7.07

PSHV, ONL, Valamon kansano-
pisto ja Rautalammin ort.srk 
järjestävät perinteisen perheleirin 
Puroniemen leirikeskuksessa 
19.–22.7.

Leiri on tarkoitettu kaikille,
jotka haluavat viettää muutaman 
päivän ortodoksista leirielämää 
kauniissa maisemassa.

Leirin hinta: aikuisilta 65 €
lapsilta 4-14 v. 33 €
alle 4 v. – ei maksua

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
PSHV:n toimistolle 6.7 men-
nessä, puh. (013) 316 856 tai 
pshv@ort.fi

Kirkko radiossa:
Su 3.6. Liturgia, klo 11-12 Oulu, 
Pyhän Kolminaisuuden katedraali
Su 17.6. Liturgia, klo 11-12 Hel-
sinki, Uspenskin katedraali
Su 22.7. Liturgia, klo 11-12 Imatra, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Su 5.8. Liturgia, klo 11-12 Ilomantsi, 
Profeetta Elian kirkko
Su 19.8. Liturgia, klo 11-12 Iisalmi, 
Profeetta Elian kirkko
Su 2.9.
Liturgia, klo 11-12 Joensuu, Pyhän 
Nikolaoksen kirkko

Aamuhartaudet
YLE Radio 1 klo 6.15 ja 7.50
2.6. Pastori Sergius Colliander, 
Helsinki
30.6. Pastori Ion Durac, Turku
21.7. Pastori Aleksej Sjöberg, Van-
taa
11.8. TM, uskonnonopettaja Kirsi 
Rovio, Lappeenranta
1.9. Metropoliitta Ambrosius, Hel-
sinki
22.9. Rovasti Rauno Pietarinen, 
Joensuu

Iltahartaudet
Yle Radio 1-kanavalla kello
18.50
19.6.  Kirkkoherra Matti Wallgren, 
Vaasa
17.7.  Arkkimandriitta Andreas 
(Larikka), Helsinki
21.8.  Kirkkoherra Raimo Kiiski-
nen, Oulu
18.9.  Pastori Aleksander Roszc-
zenko, Jyväskylä


