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Lapinlahtelainen Risto Salmela kä-
sittelee mielenkiintoisella tavalla 
karjalaista identiteettiään.

Hänen isoisänsä oli syntynyt Suojär-
vellä, isänsä sodan jälkeen evakkoaikana 
Vesannolla ja hän itse Nurmeksessa.

Salmela ei ole perinyt fanaattista 
Karjala takaisin –aatetta. Hänelle suvun 
juuret tuottavat silminnähden iloa. Me-
netyksen makua niissä ei ole - Karjala-
kaipuuta kylläkin.

- Karjala-kaipuuni on lähinnä kulttuu-
rista kaipuuta.

Aluksi karjalaisuus oli Salmelalle har-
rastus - ja myöhemmin elämäntapa.

- On vaikea sanoa, miksi olen tästä 
niin kiinnostunut. Eiväthän sellaiset, 
jotka harrastavat hevosia tai urheilu pe-
rustele harrastuksen valintaa. Jokin asia 
vain kiinnostaa.

Karjalaisuuttaan Salmela käsittelee 
opiskelemalla kieltä, käymällä karjalan 
kielen kursseilla ja nyt opettamalla itse 
sitä Kaskikuusen kansalaisopistossa.

Salmeloiden kotona karjalan kieli tuli 
yksittäisinä sanoina, kuten virpomalorus-
sa: ”Sinul vitsa, minul jäitsä.” tai silloin, 
kun väki syksyllä haki gribaset metsästä 
tai nosti kartohkat pellosta.

Nykyään Salmela pukeutuu pruasnie-
koissa ja erilaisissa muissakin juhlissa 
karjalaismiehen asuun.

Kesällä hänet saattoi pongata Val-
timon Rasimäen ortodoksisesta pruas-
niekasta, Lapinlahden Kaikkien Pyhin 
kirkon 50-vuotisjuhlasta ja Evakon 
pruasniekasta.

Lapinlahden kirkon juhlilla Salmela 
osallistui näyttelijänä karjalankieliseen 
kuvaelmaan. Evakon pruasniekassa 
hän ja Kirsi-Maria Hartikainen vetivät 
Anitan Kulmalan kirjoittamat juonnot 
karjalaksi.

- Emme tarkoituksella tulkanneet 
juontoamme, sillä halusimme antaa 
yleisölle kokemuksen, joka evakoilla-
kin sodan jälkeen oli: ”Kun ei ymmärrä 
kaikkea mitä puhutaan.”

Toisaalta juonnon voi ajatella niinkin, 
että vieraskielinen juonto, mutta ymmär-
tääkin yllättävän paljon. Harvoinhan 
Suomessa kuullaan vierasta kieltä, joka 
kuitenkin kuuluu samaan kieliperhees-
sen.

Ortodoksinen kulttuuri tuli elämään 
vasta myöhemmin. Risto Salmela siir-
tyi ortodoksiseen kirkkoon noin vuosi 
sitten.

Hurvittelevasta matematiikan opet-
tajasta sukeutui myös ahkera kirkossa-
kävijä.

- Itselleni tässä lähtökohtana on 
nimenomaan karjalaisuus. Ehkä näkö-
kulmani on itsekäs, mutta näin se vain 
on. Tiedostan lisäksi sen, että elän tässä 
nyt kuherruskuukautta. Toisenlaisiakin 
aikoja varmasti tulee. Olen niihin val-
mistautunut, hän sanoo.

Teksti ja kuvat: Pia Valkonen

H 
 
arrastuksesta  
identiteetiksi

Karjalaisen identiteetin etsiminen 
oli Risto Salmelalle aluksi harrastus. 
Nyt se on osa häntä itseään.
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Ekologian teologiaKutsuttuna vieraana
maailmankaikkeudessa

Paimenmatkat

Kasvavat ymristöongelmat 
saa monet oikeutetusti ky-
symään, mikä on kristitty-
jen suhde luomakuntaan. 
Onko kirkolla oikeasti vas-

tauksia ekologisiin ongelmiin?
Kristillinen näkemys maailman luo-

misesta on tuttu: Jumala loi maailman 
tyhjästä ja viimeisenä luotiin itsensä 
Jumalan kuva ja kaltaisuus eli ihminen 
(1. Moos. 1–31).

Luomiskertomuksesta käy selvästi 
ilmi, että maailma ei ole Jumalan kuva. 
Ihminen sen sijaan on.

Kristillisyys ei lähde liikkeelle siitä, 
että Jumala olisi vain osa luontoa tai 
näkyvä luonnon voimissa. Jumala ei ole 
luonto, Hän on luonnon Herra. 

”Hänen välityksellään luotiin kaikki, 
kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, 
näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, her-
ruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on 
luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän 
on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, 
ja hän pitää kaiken koossa” (Kol. 1,16).

Luonnon Herra on antanut puutarhan-
sa ihmisen hoidettavaksi. Samalla tavalla 
kuin luomisessa tapahtui uuden ajan alku, 
on annettu aika kerran päättyvä. Silloin 
puutarhan omistaja tulee ja tarkastaa 

puutarhuriensa työn.
Apostoli Johanneksen kirjeessä kris-

tittyjä kehotetaan suhtautumaan vara-
uksella vääriä profeettoja kohtaan ja 
koettelemaan tämän maailman henkiä: 

”Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne 
Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä 
monia vääriä profeettoja” (1. Joh. 4.1).

Yksi maailmassa vaikuttavien väärien 
profeettojen teesi on ollut pitkään ihmi-
sen ”hengellisyyden” asettaminen kaiken 
muun yläpuolelle.

Näin Jumala on käytännössä otettu 
pois luomakunnan Herran paikalta ja 
siirretty ihmismielen ”hengelliseen” 
sopukkaan.

Olisiko niin, että juuri ”hengelliset” 
tarpeet ovat johtaneet länsimaisen yhteis-
kuntamme hedonismin ja kulutusvietin 
vietäviksi?

Aito kristillinen ekologia-ajattelu 
kieltää modernin ja ajan hengessä 
elävän ortodoksisuuden merkitsevän 
kaiken ympärillä olevan siunaamista tai 
hyväksymistä.

Ortodoksinen kristillisyys siunaa 
elämää tuottavat asiat, mutta ei niitä 
tuhoavia voimia.

Ortodoksisen kirkon ekologinen ajat-
telu korostaa, että luonto on kristitylle Arkkipiispa Leo

koko ajan uutta luova. Sen suuri ihme 
ovat kasvit, kukat ja myös uudet ihmiset.  
Pienten asioiden suuruuden oivaltaminen 
on myös ortodoksisen ekologian teologi-
an perusta. 

“ Oi Herra, kuinka ihanaa on olla Sinun vieraanasi: tuuli on täynnä tuoksuja, vedet 
kuin reunaton peili, joka heijastaa auringon kultaisia säteitä ja ajelehtivia pilviä. 
Koko luonto kuiskaa salaisesti, hellyyden syvyyksiä hengittäen, linnut ja eläimet 

kantavat rakkautesi sinettiä, joka herättää kaipauksemme onneen, joka kestää ikuisesti 
maassa , jossa vanhenemattoman kauneuden keskellä kuuluu huuto: Halleluja “ .

Näin kauniisti kirjoittaa metropoliitta Trifon vuonna 1934 akatistoshymnissään 
luomakunnalle. Se kertoo meille Jumalan rajattomasta rakkaudesta. Jumalan rakkauden 
tuloksena syntyy kosmos, hyvän järjestyksen kaunis maailmankaikkeus. Hän ojentaa 
sen sinulle ja minulle lahjana, jotta me ojentaisimme sen lahjana tuleville sukupolville 
entistäkin ehompana.

Nyt, kirkkovuotemme vaihteessa, luonnon päivän ( 1.9 ) läheisyydessä kyselen: 
Onko “ vanhenematon kauneus “ totta. ? Vai onko totta ensimmäisen Mooseksen kir-
jan kuvaus : “ Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta 
täytti maan. Kun Jumala katseli maata, Hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä 
ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa “. 

Kun istun veneessä Pielaveden Hirvenselällä ilta-auringon loisteessa “ vanhen-
ematon kauneus “ on totta.: tuuli on täynnä tuoksuja, vesi kuin reunaton peili, ahvenia 
nuotion loimussa. Kun kävelen minkä tahansa suurkaupungin kaduilla Mooseksen 
kirja kuvaus on totta : tuuli on täynnä saastepölyä, vesi jäteliejusta sameana, ihmisiä 
palavassa autossa.

Jumalan rakkaus, ehdoton valinnanvapaus, mahdollista molemmat todellisuudet.
Hän antaa meille lahjana koko maailmankaikkeuden . Sinusta ja minusta on kiinni, 

millainen siitä tulee. Ratkaisuja ei voi siirtää. Ne on tehtävä nyt heti. Ja ne on tehtävä 
ihan itse: minun, sinun, kylätoimikuntien, kunnanvaltuustojen , eduskuntien, duumien, 
kongressien , valtapuolueiden., suuryritysten … Todellisen tuloksen aikaansaamiseen 
me tarvitsemme toisiamme ja Jumalamme armahtavaa rakkautta: yhteisiä rohkeita 
tekoja , yhteistä jatkuvaa sydämen rukousta. 

Kun kaksisataa rukoilijaa kokoontui Maaningan Korkeakoskelle ( 9.8 ) ekumeeniseen 
rukoukseen luonnon puolesta ja kunniaksi, se oli kuin perhosen siipien lyönti, joka saa 
aikaan myrskyn toisella puolen maapalloa.

Akatistoshymniä mukaillen: Meillä on taivas, lintujen laulussa soiva kuin sininen 
malja. Olemme kuunnelleet metsän rauhoittavaa kuiskailua ja vesien kaunista musiikkia. 
Me olemme maistaneet hedelmiä ja tuoksuvaa hunajaa. Kuinka miellyttävää meidän 
on olla kanssasi maan päällä: on ilo olla vieraanasi.

Anna minulle viisautta ja voimaa olla arvoisesi vieras.

Isä Jyrki Pielavedeltä
Kotona oli iso remontti. Televisio  ja pöytämallinen 
tietokone joutuivat  karanteeniin.  Alkoi parin viikon 
osittainen mediapaasto. Radio ja levysoitin jäivät 
käyttöön. Ja kännykkähän on nykyään ennen muuta  
työkalu.

Tämä oli testi: kuinka selvitä ilman näitä ajantäyt-
täjiä, sisällöntuottajia. On helppo istua television ääreen 
katsomaan – vaikka valikoiden – tiettyjä ohjelmia. On 
helppo pysäköidä itsensä koneen ääreen. virtuaaliselle 
vaellukselle .

Eniten kaipasin sähköpostia sekä mahdollisuutta lasku-
jen maksuun ja tiedonhakuun kotona. Laskut maksoin 
pankin koneella ja tietoja hain kirjaston koneella. 

Paasto ei ollut lainkaan niin vaikea kuin kuvittelin. 
Oli paljon enemmän aikaa hoitaa tarpeellisia asioita il-
man kiireen painetta. Huomasin kuinka turhaa on seurata 
kaiken maailman uutisia  päivittäin moneen kertaan. 
Sanomalehti aamuisin riitti vallan hyvin.

Remontin pahimman ajan olin evakossa. Käytännössä 
matka kotiin ei ollut pitkä, puiston läpi ja tien yli. Hen-
kisesti tuntui hyvältä olla irti remontin sekasorrosta.

Mukana vähin mahdollinen määrä tavaroita, ympärillä 
vieraan huoneen tyhjät seinät. Kuin kelja. Hiljaisuutta, 
levyltä Valamon pääsiäinen. Ikkunalaudalla kirjastosta 
lainattuja kirjoja.

Palasin kotiin, kun remontti lähestyi valmistumistaan. 
Kuin sujahtaminen tuttuun kuoreen matkan jälkeen. 
Täällä odottivat suursiivous ja kaiken laittaminen taas 
entiselleen.

Jotain opin. Ennen muuta se on kohtuullisuus netin 
käytössä: niin monia lehtiä, kotisivuja ja keskustelu-
palstoja ei ole pakko seurata. Netti on renki, ei isäntä. 
Toisaalta se on nykyajan välttämätön työkalu ja muuttuu 
sellaiseksi yhä enemmän.

Opin myös arvostamaan hiljaisuutta yhä enemmän. Ei 
melun puuttumista, vaan turhien ajatusten ja jatkuvasti 
välähtelevien  mielikuvien poissaoloa. Se ei tietenkään 
ole todellista sisäistä hiljaisuutta, mutta ehkä ensim-
mäinen askel mielen rauhoittamisen suuntaan.

Leena Orro

Mediapaasto

Arkkipiispa Leo:
Syyskuu 
2.9. Helsinki: kirkkomuseotyöryhmä
3.-4.9. Turku: Theobalt
5.9. Turku: Katolisen piispan vihkimis-
juhla
6.9. Nurmes: kirkon 50-vuotisjuhla, 
Liturgia
7.9. Melaselkä: vierailu 
10.9. Helsinki: Lyydiläisen seuran valoku-
vanäyttelyn avaaminen
11.9. Kuopio: Metsähistorian seura
21.9.  Pielavesi: Lappeenrannan Valamon 
ystävät vierailevat tsasounalla
Helsinki: Ortodoksisen lähetyksen hal-
litus
22.9. Kuopio: arkkipiispalla vieraana 
-tilaisuus
24.-25.9. Joensuu: Ortodoksisten Pappien 
Liiton syyspäivät
28.9. Kuopio: ekumeeninen paikallis-
foorumi
30.9. Helsinki: uskontojen johtajien 
foorumi
Lokakuu
1.10. Helsinki: Korkein Oikeus 200 
vuotta
2.10. Turku: Valtioneuvoston ekumeenin-

en 200-vuotisjuhlajumalanpalvelus
4.10. Joensuu: Sonkajanrannan kirkon 
uudelleenvihkiminen
8.-9.10. Vaasa: Suomen ekumeenisen 
neuvoston kokous
13.10.  Kuopio: kirkollishallituksen 
istunto
20.10. Kuopio: arkkipiispalla vieraana 
-tilaisuus
21.10. Kajaani: luento Kaukametsässä
22.10. Kuopio: Karjalan hiippakun-
tasäätiön hallitus
23.10. Kuopio: Suomen ekumeenisen 
neuvoston kasvatusasiain jaosto, iruk-
ouspalvelus
25.10. Kuopio: salmilainen murgin
27.10. Tuupovaara: vierailu kekriviikoil-
la
28.10. Varpaisjärvi/Lapinlahti: esitelmiä
Marraskuu
3.-11.11.Kreikka: virallinen vierailu 
Kreikan kirkkoon
10.11.  Kuopio: arkkipiispalla vieraana 
-tilaisuus
13.11. 14.11. Iisalmi: hiippakuntapäivä
Kuopio: Salmisäätiö
18.11. Kuopio: kirkkotekstiiliseminaari

Piispa Arseni
Syyskuu
2.9. Varkaus, Kuutosten kokous
5.9. Savonlinna, kirkon vihkiminen ja 
liturgia
6.9. Kuopio, Kuopion hiippakunnan 
tuomiokapitulin uudelleen perustamisen 
70-vuotisjuhla
7.-8.9. Pieksämäki, Vigilia ja liturgia
12.-13.9. Turku ja Salo, Akatistos, viglia, 
liturgia ja maahanmuuttajatapaaminen
17.9. Lieksan Rantakallio, Suomalais-
venäläinen ilta 
28.-29.9. Jyväskylä, Talentti
19.-20. Lahti, Vigilia ja liturgia, Maahan-
muuttajatapaaminen
24.-25.9. Joensuu, papiston päivät 
Lokakuu
3.10. Mikkeli, Liturgia, Maahanmuutta-
jatapaaminen
6.10. Tampere, Luento Nikolainsalissa
17.-18.10. Varkaus, Vigilia ja liturgia
23.10. Kuopio, Jaakobin liturgia Karja-

lankadun kotikirkossa
29.-30.10. Lieksa, Yleisöluentoja
Marraskuu
3.-9.11. Kreikka, Arkkipiispan virallinen 
vierailu, 11.11.Helsinki, Luento Diet-
richenin museossa
13.11.Iisalmi, Hiippakuntapäivä

Ortodoksiset kirkkopäivät 11.-13.6.2010
Joensuussa

Ortodoksiset kirkkopäivät järjestään Suomessa nyt viidettä kertaa. Kirkko-
päivät kokoaa yhteen tuhansia ortodokseja. Kolmipäiväinen ohjelma tarjoaa 
läpileikkauksen Suomen ortodoksisesta kirkosta ja sen kulttuurista.
Tapahtumaan osallistuu myös Hänen Pyhyytensä Konstantinopolin eku-
meeninen patriarkka Bartolomeos I. Hän on myös luvannut saapua kirkko-
päiville vieraaksi.
Teema on ”Kirkko – luomakunnan toivo”.
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”Tällaisia ihmisiä ei enää valmisteta”
Lahja Lökschy siirtyy vuosiloman 

kautta eläkkeelle palveltuaan 
ortodoksista kirkkoa yli neljäkym-

mentä vuotta.
- Jäin eläkkeelle urani huipulta, Lahja 

sanoo.
Hänen viimeinen työpisteensä oli 

kirkollishallituksen palvelutoimisto 
Auliksessa. Palvelutoimiston primus 
motorina ja yhtenä taloussihteerinä hän 
työskenteli viimeiset työvuotensa.

Läksiäisjuhlassa arkkipiispa Leo ku-
vasi Lahjaa hiljaiseksi, nöyräksi mutta 
jämäkäksi ihmiseksi. Kirkkoneuvos 
Risto Ikäheimo lisäsi, ”ettei tällaisia 
ihmisiä enää valmisteta”. Kumpikin 
luonnehdinta osuu kohdalleen. 

Lahjasta on löytynyt särmää tarpeen 
tullen. Hän itse sanoo ”kirkkoherrojen 
ja yhteistyökumppaneiden sen tietävän”. 
Joskus hän ilmaisee mielipiteensä niin 
tiukasti, ettei se kaikkia miellytä. Hän 
puhuu pitkän kokemuksen tuomalla 
äänellä. 

Lahja ei ole syntynyt hopealusikka 
suussa. Opiskelu ei ollut itsestään selvyys 
hänen nuoruudessaan. Se vaati rahaa. 
Hyvät työihmiset kuitenkin huomataan 
ja kirkon parissa häntä ovat tuuppineet 
eteenpäin monet kirkkoherrat ja kirkon 
johtohenkilöt. Se on johdatusta, sillä 
sattumia ei kristityllä ole, kuten Lahja 
uskoo. 

Hänen sinnikkyytensä ja rakkautensa 
kirkkoa kohtaan ovat karjalaisen lapsuus-
kodin ja eräiden pappisperheiden peruja. 
Lahja toimi ensin isä Hannu Loiman 
perheen kotiapulaisena. Myöhemmin us-
konnonopetusta hoitaessaan hän asui isä 
Vasili Kontioisen kodissa. Molemmissa 
perheissä hän oppi miten kurinalaista 
kirkonpalvelijan työ on.

Kirkosta ei olla lomalla - toisin sanoen 
kirkon työ on kokonaisvaltaista. On elet-
tävä niin kuin opettaa.

Pappikaan ei voi olla jumalanpalve-
luksista lomalla. Töistä voi olla poissa, 
mutta kirkkoa saisi unohtaa koskaan. 
Tämä olisi hyvä muistaa kirkon työhön 
hakeutuessa. Työ on antoisaa ja palkit-
sevaa, mutta vaatii enemmän kuin työt 
täysin maallisissa laitoksissa. 

- Ihmiset vaativat kirkon työntekijöiltä 
enemmän kuin itseltään.

Lahja muisteli kuinka hartaudella 
papit ennen suhtautuivat jumalanpal-

Lahja Lökschyä eläkkeelle saattelevat kirkkoherra Mikko Kärki ja Makarios Lehtimäki. Anna-Liisa Vainomäki ja arkkipiispa Leo todistavat tilannetta.
(Kuva: Harri Peiponen)

veluksiin. 
- Kun isä Vasili sitoi hihat nauhalla ja 

laittoi liturgiset vaatteet päälleen, hän oli 
erotettu pyhään tehtävään. Liturgisissa 
vaatteissa ei juoksenneltu pihalla tai käy-
ty jututtamassa tuttuja. Nykyään kaikki 
on mennyt rennommaksi.

Tätä Lahja ei pelkästään pidä muka-
vana piirteenä.

- Pyhän pitäisi olla pyhää aina. 
Kirkon työ on monipuolista talkoo-

työtä. On tartuttava myös sellaisiin 
toimiin, jotka eivät ole omaan työhön 
kuuluvia. Tämä oppi on peräisin isä 
Vasilin vaimolta Lea Kontioiselta. Lea 

Kontioinen opetti Lahjalle että tehtäviin 
on tartuttava itsekin.

Vain siten saa muita talkoisiin. Kir-
kossa on työsarkaa, kun vain tekijöitä 
löytyisi.

- Tällaisena aikana pitäisi antaa arvoa, 
että toistaiseksi kirkon työ on ollut vakaa-
ta ja turvallista, lomautuksia ja irtisano-

misia ei juuri ole, Lahja muistuttaa.
Vaikka etenemismahdollisuudet eivät 

ole suuret ja palkkakin on monesti kunti-
en ja yksityissektorien palkkoja huonom-
pi, on elämä turvallista ja antoisaa. 

- Olen saanut elää turvallisen elämän, 
Lahja kiteyttää.

Sirpa Okulov

Pyhän Nina Georgialaisen ikoni siunattiin 
ja luovutettiin Kuopion Pyhän Nikola-
oksen katedraalissa sunnuntaina 5.7.. 
Ikoni on lahja Bodben Pyhän Georgioksen 
luostarilta seurakunnallemme, jossa on jo 
vuosia ollut kaksi georgialaista jäsentä. 
Ikoni on sisariston maalama ja siinä on 
pala pyhän Ninan haudalta, jonka päällä 
ikonia pidettiin ennen sen pitkää matkaa 
kohti Suomea ja Kuopiota. 

Legendan mukaan Jumalanäidin it-
sensä oli ollut määrä lähteä Georgiaan 
kertomaan kristinuskosta. Muiden kiire-
idensä vuoksi hän ei kuitenkaan ehtinyt, 
joten hän antoi tehtävän nuorelle Ninalle 
Kappadokiassa. Nina leikkasi kaksi su-
ortuvaa hiuksistaan, solmi ne ristiksi ja 
lähti matkaan.

Kristinuskon toi Georgiaan apostoli 
Andreas, joten Ninan saapuessa siellä oli 
jo kristittyjä.

Ninan ansiosta Georgian kuningas 
Mirian ja kuningatar Nana kääntyivät 
kristinuskoon ja maa otti kristinuskon 
viralliseksi uskonnokseen toisena valtiona 

maailmassa 320-luvulla. Vain Armeniassa 
kristinusko on vanhempaa perua.

Apostolinvertainen Nina Georgialainen 
(+335) on haudattu Bodben Pyhän Geor-
gioksen luostarin hautausmaalle ja hänen 
muistopäiväänsä kirkko viettää 14.1..

Ikonia luovuttaessaan Irina Kharat-
ishvili kiitti lämpimästi siitä tuesta ja 
ystävällisyydestä, mitä hän on seurakun-
nassamme saanut osakseen.

Nyt tutkimustyötään Kuopion yli-
opistossa lopetteleva Irina toivoo ikonin 
toimivan myös yhdyssiteenä hänen oman 
kotiseurakuntansa, Tbilisin Pyhän Pan-
teleimonin seurakunnan ja Kuopion Pyhän 
Nikoaloksen seurakunnan välillä. 

Pienen muistoikonin saivat tilaisu-
udessa myös isä Mikko Kärki sekä kirkon 
isännöitsijä Paavo Perola. Kanttori Anita 
Lintu sai georgialaista kirkkomusiikkia 
Irinan kotiseurakunnasta kiitokseksi siitä 
työstä, jonka Anita on tehnyt seurakun-
tamme slaavikuoron parissa.

Tarja Svensk

Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
katedraalille ikonilahjoitus Ekumeeninen seminaari 23.− 24. 10. 2009 Kuopiossa

Perjantai 23.10.
15 Ilmoittautuminen ja kahvit; Kuopion ortodoksinen seurakun-
tasali, Snellmaninkatu 8,
klo 16 
Seminaarin avaus
Kaj:n puheenjohtaja, professori Arto Kallioniemi, Helsinki
klo 16.30 
Uskontojen välinen dialogi
Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus
klo 17.15 
Oman uskonnon opetus mahdollisuutena kulttuurien koh-
taamiseen
SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen
klo 19 
Ekumeeninen ehtoopalvelusArkkipiispa Leo, isä Heikki Huttu-
nen ja hiippakuntasihteeri Juha Antikainen, Ortodoksisen kirkon 
keskustalon kirkko, Karjalankatu 1
klo 20 
Irakilainen iltapala
 
Arkkipiispa Leon residenssi, Karjalankatu 1
Lauantai 24.10. (paikka on varmistamatta)
klo 9. 
Ekumeeninen aamurukous, kahvi
klo 10 
Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa
 
KK, teol. yo Silja Lamminmäki-Vartia

klo 11 Näkökulmia uskontodialogiin kasvatuksessa (neljä 
alustusta)
Museo oppimisympäristönä 
 
 
Museolehtori, FM Marja Louni, Kuopio
 
Kouluyhteistyötä ja arjen ekumeniaa
Nuorisotyönohjaaja Liisa Siikanen, Helsinki
klo 12 
Lounas
klo 13 Kokemuksia monikulttuurisesta koulusta
Opettaja Jyri Kokkonen, opettaja Anna-Kaisa Launonen, opettaja 
Naser Omarieh, Kuopion Kalevalan koulu 
 
Maahanmuuttajien kotoutusprojekti
Rehtori Merja Laininen, Kalevalan koulu
klo 14 Mahdollisuudet uskontodialogiin kasvatuksessa
Professori Arto Kallioniemi, Helsinki, TM Juha Luodeslampi, 
Helsinki
klo 15 
Kahvi ja päätössanat
Seminaari on suunnattu uskontoa ja historiaa opettaville, 
kasvatuksen ja monikulttuurisuuden parissa toimiville sekä 
aiheesta kiinnostuneille. Osallistumismaksu 50 € sisältää kaikki 
ohjelmaan merkityt ateriat, kahvit ja materiaalin. Opettajille 
VESO-korvaavuus.
Lisätiedot: Sirpa Okulov, p. 0206 100 297, sirpa.okulov@ort.fi

Uskontojen vuoropuhelu
kasvatuksessa - tie rauhaan
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200  VARKAUS
Puhelin: 0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Varkauden seurakunta

Toimenhaltijat
Kirkkoherra Martti Päivinen, rovasti
Puhelin 050 – 5 992 692
S-posti:  martti.paivinen@ort.fi
Kanttori  Jouko Parviainen
Puhelin   0 206 100 344
Kiertävä uskonnonopettaja Tommi Kallinen, pastori
Puhelin  0400 –  627 595
S-posti:  tommi.kallinen@varkaus.fi

JUMALANPALVELUKSET

Hei!
Kesän viiletessä syksyksi alkaa 
seurakunnan harrastuspiirien 
säännöllinen toiminta. 
Kuoroharjoitukset jatkavat totuttuun 
tapaan Iisalmessa keskiviikkoisin ja 
Lapinlahdella sunnuntaisin. Alkavan 
kauden ensisijaisena tavoitteena 
on kirkkolaulupäivien ohjelmiston 
harjoitteleminen. Kirkkolaulupäivät 
järjestetään ortodoksisten 
kirkkopäivien yhteydessä Joensuussa 
11.-13.6.2010. 

Kuoroharjoitukset
Iisalmessa kirkon alasalissa ke 2.9., 
9.9., 16.9., 23.9., 7.10., 21.10., 28.10., 
4.11., 1111., 18.11., 25.11., 2.12. ja 
9.12. klo 18.

Lapinlahdella kirkon alasalissa 20.9., 
27.9., 25.10., 1.11. ja  15.11. klo 16 
sekä 4.10. klo 13.

Kirkkolaulupäivien ohjelmistoa 
harjoitellaan viikoittaisten 
kuoroharjoitusten lisäksi laululeirillä 
Iisalmen kirkon alasalissa la 28.11. klo 
10-16. 

Molempiin kuoroihin otetaan uusia 
laulajia, tervetuloa mukaan! 

Kerhot

Lapinlahden pienten lasten 
kerho siirtyy tiistai-illasta 
keskiviikkoaamuun. Kokoontumiset 
kirkon alasalissa 2.9., 16.9., 30.9., 
21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. klo 9.30.

Lapinlahden puuhakerho kokoontuu 
Valkosilla (Juhani Ahontie 5c) la 12.9. 
klo 11.00 sekä 3.10., 7.11. ja 5.12. klo 
12.  

Alapitkän kerho kokoontuu 
koululla joka toinen lauantai klo 12. 
Alkamisajankohdasta ilmoitetaan 
kerholaisille suoraan sekä Matti ja 
Liisa -lehden seurakuntauutisissa

Kaikkiin kerhoihin mahtuu lisää 
kerholaisia! Jos sinulla on toive 
kerhoksi, kerrothan siitä! 

Nuoret

Pizzailta yläkouluikäisille ja sitä 
vanhemmille nuorille ti 15.9. klo 17 
Iisalmessa pr. Elian kirkon alasalissa. 
Suunnittelemme tulevaa toimintaa. Jos 
tarvitset kyydin, ota yhteyttä Kirsi-
Mariaan puh. 044 301 4798 tai kirsi-
maria.hartikainen@ort.fi. 

Äidit

Lähtisimmekö yhdessä Valamon 
kansanopiston Hyvä äiti -seminaariin 
9.-11.10.? Viikonlopun aikana 
pohditaan  mm. äitiyden olemusta, 
kyllin hyvää äitiyttä ja kirkon opetusta 
äitiydestä. Seminaarin hinta on 
majoituksen mukaan 125−160e. Lasten 
(4−14-vuotiaat) majoitus n. 15e/yö.  
Järjestetään kimppakyytejä tarpeen 
mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautumiset  
valamon.kansanopisto@valamo.fi tai 
(017) 5701 810, kimppakyytikyselyt 
Kirsi-Marialta.  

Kirsi-Marian
palsta

Iisalmen
seurakunta

Eämäntaitoa on se, että 
osaa erottaa olennaisen 
epäolennaisesta.

  
PRISCILLA

Varkauden Kirkko,  
Relanderinkatu  5
 syyskuu  2009:      
La.   5.  9.  klo. 18.  Vigilia;  
Ma.  7. 9.  klo. 18. Vigilia;  
Ti.    8. 9. klo.   9. Liturgia;  
La.  12. 9. klo. 18. Vigilia;  
Su. 13. 9. klo. 10. Liturgia, ja  klo. 18. 
Vigilia; 
La.  26. 9. klo. 18. Vigilia;  
Su.  27. 9. klo. 10. Liturgia.
lokakuu  2009:     
To.  1. 10. klo.  9. Liturgia;  
La.  3. 10. klo. 18. Vigilia; 
Su. 4. 10. klo. 10. Liturgia; 
La. 10. 10. klo. 18. Vigilia
La. 17. 10. klo. 18. Vigilia;
Su. 18.10. klo. 10. Liturigia, toimittaa 
KS piispa Arseni, 
La. 31. 10. klo. 18. Vigilia.
marraskuu 2009:      
Su.   1.  11. klo. 10. Liturgia;
La.   7.  11. klo. 18. Vigilia; 
Pe.  20.  11. klo. 18. Vigilia;
La.  21. 11. klo.  18.  Vigilia;  
Su.  22. 11. klo.  10. Liturgia

Leppävirta, rukoushuone 
Rinnetie  9
 syyskuu  2009:      
Su.  6.  9.  klo. 10. Liturgia; 
Leppävirran ja Sorsakosken                              
Tiistaiseuran toimintakauden aloitus.

Ma. 14. 9. klo. 9.  Koululaisliturgia
lokakuu 2009:     
Su. 11. 10. klo.  10. Liturgia;    
Pe. 30. 10. klo.  18.  Vigilia;  
La. 31. 10. klo.   9.  Pieni vedenpyhitys 
ja klo.  10. Liturgia,  (Rukoushuoneen 
praasniekka).
marraskuu 2009:      
Su.  8. 11.  klo. 10.  Liturgia. 
La.  21. 11.  klo. 9.  Liturgia.

Savonlinna  Kirkko,  Erkonkatu  11
syyskuu  2009:      
Pe. 4. 9. klo. 18. Juhlavigilia;  
La.  5. 9. klo. 10.  Kirkoksi vihkiminen 
ja  Juhlaliturgia  (KS. piispa Arseni + 
papisto) Temppelin praasniekkajuhla.
La. 19. 9. klo. 18. Vigilia; 
Su. 20. 9. klo. 10.  Liturgia.
lokakuu  2009:     
La.  24. 10. klo. 18. Vigilia; 
Su.  25. 10. klo. 10. Liturgia; 
marraskuu 2009:      
La.  28. 11. klo.  18.  Vigilia;  
Su.  29. 11. klo.  10. Liturgia

Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa 
lehdissä.

MUUALLA:
Rantasalmi, Kirkkorinne:  Su. 15.11. 
klo  10.  Liturgia.

TIISTAISEURAT TOIMIVAT

VARKAUDEN TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  0 206 100 344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
syyskuu  2009:  8. 9. Huom. alkamisaika klo. 10.30;   22. 9.
lokakuu  2009:    6. 10.;  20. 10.   
marraskuu 2009:  3.11.;  17.11.

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh. 044 – 5 693 670
syyskuu  2009: 6. 9. klo. 10. Liturgia  Leppävirta, ruk. huone, ja 
Syystoimintakauden aloitus
 
SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 – 5 543 493
syyskuu2009:        6. 9. klo. 10. Liturgia  Leppävirta, ruk. huone, ja 
Syystoimintakauden aloitus

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä,  puh. 0400 - 350169
Kokoontumisista ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa lehdissä   

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  050 – 3 682 212
Kokoontuu joka toinen viikko klo 18. srk.-salissa 
elokuu 2009: 26. 8. klo. 17.  Syystoimintakauden aloitus

KIRKKOKUOROT TOIMIVAT

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. srk-salissa.    

elokuu   2009:        Ti.  25. 8.   klo. 18. harjoitus
syyskuu 2009:        Ti.  1.  9. ;  Ti.  15. 9.;  Ti.  22.  9. ;  Ti.  29. 9. 
lokakuu 2009:        Ti.  6.  10. ;  Ti.  13. 10.;  Ti.  20.  10. ;  Ti.  27. 10.
marraskuu 2009:   Ti.  3.  11. ;  Ti.  10. 11.;  Ti.  17.  11.;  Ti.  24. 11.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin jumalanpalveluksiin 
Varkaudessa ja Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   joka toinen keskiviikkoisin  klo 17.  srk.- salissa:
elokuu   2009:        Ke.  26. 8. ;    
syyskuu 2009:        Ke.   2. 9. ;   Ke.  16. 9.;  Ke.  30. 9. 
lokakuu 2009:        Ke.  14.10. ;  Ke.  28. 10.
marraskuu 2009:   Ke.  11. 11.;  Ke.  25. 11.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin jumalanpalveluk-
siin
VARKAUDEN  ORTOD.  LÄHETYSPIIRI
Kokoontuu  kerran kuukaudessa keskiviikkoisin  klo 14.  srk.- salissa:
syyskuu 2009:        Ke.   16. 9.  
lokakuu 2009:        Ke.  14.10.  
marraskuu 2009:   Kokoontumisesta ilmoitetaan myöhemmin.

Savonlinnalaiset saavat kirkkonsa 70 
vuoden tauon jälkeen ja kutsuu ys-
täviään yhteiseen vihkimisjuhlaan 5. 
syyskuuta.

- Erityisesti toivomme näkevämme 
ilojuhlassa seurakunnan entiset työn-
tekijät ja kaikki kesäpapit ja –kanttorit. 
Heitä saamme kiittää heinäkuisista juma-
lanpalveluksista viime vuosien aikana, 
Savonlinnan ortodoksien kantava voima 
Oiti Kotamo sanoo.

Pyhien profeetta Sakariaan ja van-
hurskaan Elisabetin muistolle pyhitetty 
rukoushuone on saanut nyt kirkoksi vi-
hkimisen juhlaansa uuden ikonostaasin 
ikoneineen.

Ikonostaasin puuosat on tehnyt kirkon 
isännöitsijä, puuseppämestari Markus 
Parkkonen. Hän on valanut myös kirkon 
kaksi kelloa. Ikonostaasin uudet ikonit 
on maalannut savonlinnalainen ikoni-
maalari Tuula Ahonen.

Savonlinna saa kirkon

Mistä tunnet putarhurin? - Hymystä.
Priscilla

Soisalo-opisto Varkaudessa tarjoaa tänä 
syksynä kurssin ortodoksisesta opista 
ja elämäntavasta. Kurssi soveltuu sekä 
ortodoksisuudesta
kiinnostuneille että niille ortodokseille, 
jotka haluavat kerrata tai täydentää 
tietoja omasta uskonnostaan.
Lähestymistapa asioihin on ennemmin-
kin käytännöllinen ja kysymyksiin vas-
taava. Syyslukukausi painottuu kristilli-
sen kirkon syntyyn ja kevätlukukaudella 
keskitymme enemmän ortodoksiseen 
oppiin ja elämäntapoihin.

Kurssi alkaa ke 16.9. klo 18 Soisalo-opis-
totalolla, joka sijaitsee aivan Varkauden 
ortodoksikirkon vieressä. Kokoontu-
miset jatkuvat marraskuun lopulle vii-
koittain ja jatkuvat tammi-huhtikuussa 
2010. Kurssi-illat kestävät 1,5 tuntia ja 
niitä kertyy yhteensä 46 tuntia. Kurssin 
hinta on 36 euroa. Vetäjänä toimii isä 
Tuomas Kallinen.

Kurssille ilmoittaudutaan opistolle puh. 
040 713 8660

Ortodoksisuudesta kurssi
Soisalo-opistossa Varkaudessa
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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.

Evakkokeskus -
mahdottomasta mahdollinen

Iisalmi Pr. Elian kirkko
syyskuu
la 5.9. klo 18.00 vigilia
su 6.9. klo 09.00 liturgia toim. 
pappismunkki isä Melkisedek, 
kirkkokahvit
ma 7.9. klo 18.00 vigilia
ti 8.9. klo 09.00 liturgia Jumalanäidin 
syntymäjuhla, kirkkokahvit
la 12.9. klo 18.00 vigilia
su 13.9. klo 18.00 vigilia 
ma 14.9. klo 09.00 liturgia Herran 
ristin löytämisen ja ylentämisen juhla
la 19.9. klo 18.00 vigilia
su 20.9. klo 09.00 liturgia, 
kirkkokahvit ja sävelhartaus klo 
11.30, sävelhartaudessa laulaa 
Ilomantsin ortodoksinen kuoro, joht. 
Maria Verikov 
ke 30.9. klo 18.00 vigilia
lokakuu
to 1.10. klo 09.00 liturgia 
Jumalanäidin suojeluksen juhla
la 3.10. klo 18.00 vigilia 
la 10.10. klo 18.00 vigilia
la 17.10. klo 18.00 vigilia
la 31.10. klo 18.00 vigilia
marraskuu
su 1.11. klo 09.00 liturgia toim isä 
Mikko Kärki Kuopiosta
kirkkokahvit ja isä Mikon luento 
kirkon alasalissa
la 7.11. klo 18.00 vigilia
pe 13.11. klo 09.30 liturgia, 
koululaispalvelus
la 14.11. klo 18.00 vigilia
pe 20.11. klo 18.00 vigilia
la 21.11. klo 09.00 liturgia 
Jumalanäidin temppeliintuomisen 
juhla
la 21.11. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien 
kirkko
elokuu
la 29.8. klo 18.00 vigilia
su 30.8. klo 09.00 liturgia
syyskuu
su 13.9. klo 09.00 liturgia toim isä 
Bogdan Grosu Rautalammelta
kirkkokahvit ja isä Bogdanin luento
la 26.9. klo 18.00 vigilia
su 27.9. klo 09.00 liturgia
lokakuu
la 24.10. klo 18.00 vigilia
su 25.10 klo 09.00 liturgia
marraskuu
la 28.11. klo 18.00 vigilia
su 29.11. klo 09.00 liturgia

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin 
tsasouna
lokakuu su 18.10. klo 09.00 liturgia 
Sukeva

Sonkajärvi, Jumalanäidin 
kuolonuneennukkumisen tsasouna
lokakuu
su 4.10. klo 09.00 liturgia
marraskuu
su 8.11. klo 09.00 liturgia

Alapitkä, Pyhän kolminaisuuden 
tsasouna
lokakuu
su 11.10. klo 09.00 liturgia
marraskuu
su 15.11. klo 09.00 liturgia

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen 
tsasouna
marraskuu
su 22.11. klo 09.00 liturgia

JUMALANPALVELUKSET

Iisalmen ja Lapinlahden tiistaiseurat
Iisalmen ja Lapinlahden tiistaiseurat kokoontuvat ti 22.9. klo 18 Kyyrösten 
kodissa, Heiskalansaarentie 196

Iisalmen tiistaiseura 
Iisalmen tiistaiseura kokoontuu kirkon alasalissa tai seurakuntalaisten kodeissa 
klo 13 joka toinen tiistai. Aloitus yhdessä Lapinlahden tiistaiseuran kanssa ti 
22.9. klo 18 Kyyrösillä. Kaikki mukaan, tervetuloa! 

TIISTAISEURAT

Lapinlahden tiistaiseura
ti 22.9. klo 18.00 tiistaiseuran aloitus yhdessä Iisalmen tiistaiseuran kanssa 
Anna-Kaarina ja Aulis Kyyrösen kodissa Heiskalansaaressa.
su 27.9. klo 14.00 tiistaiseura Päivi ja Risto Lappalaisen kodissa Mäntylah-
dessa
Kirkon puiston ja piha-alueen haravointitalkoot syys-lokakuun vaihteessa. Katso 
tarkat päivät Matti ja Liisa lehdestä.
su 25.10. kirkkokahvit kirkon alasalissa liturgian jälkeen
Tervetuloa tiistaiseuratoimintaan. Lapinlahdella puheenjohtaja Anna-Kaarina 
Kyyrönen 050-5563763 ja sihteeri Helena Punkki 040-5438485. 

Luentoja
su 13.9. klo 10.30  Lapinlahti 
Kaikkien Pyhien kirkko, isä Bogdan 
Grosu – Romanian kirkko
ma 12.10. klo 18.30   Evakkokeskus 
Paavo Perola – Hengellisen ja ulkoi-
sen rakentamisen rajat
ma 26.10. klo 18.30  Evakkokeskus, 
sisar Kristoduli – Jeesuksen rukous 
käytännön elämässä
la 31.10 klo 15 Evakkokeskus
Evakkokeskus 20- vuotta juhlase-
minaari
su 1.11. klo 10.30  Pr. Elian kirkon 
alasali, isä Mikko Kärki – luento 
ortodoksisuudesta
ma 23.11. klo 18.30 Evakkokeskus, 
isä Elias – kilvoituselämä Laatokan 
Valamon luostarissa

Diakoniatoimikunta
Diakoniatoimikunnan kokous ti 1.9. klo 18 Pr. Eliaan kirkon alasalissa. 
Tarjoamme kirkkokahvit ti 8.9. liturgian jälkeen

MAAHAN-
MUUTTAJAILTA

Iisalmessa Pr. Elian 
kirkon alasalissa

to 8.10.2009 klo 18
Iltapala

Sydämellisesti 
tervetuloa! 

Iisalmen ortodoksinen seurakunta

Syksyllä tulee kuluneeksi 20-vuotta Evak-
kokeskuksen valmistumisesta. Tahtoisin 
muutamalla ajatuksella kertoa Evakkokes-
kuksen taustoista ja toiminnasta.

Miksi Evakkokeskus?

1980-luvun puolivälissä heräsi Iisal-
men seurakunnan karjalaisen väestön 
keskuudessa halu pohdiskella aiempaa 
intensiivisemmin oman kulttuuriperinteen 
merkitystä ja tarkoitusta.
Monien mieliä  askarrutti kysymys raja-
karjalais-ortodoksien kulttuurin tilasta ja 
tulevaisuudesta. Erityisesti sotien jälkeen 
syntynyt sukupolvi kantoi huolta omasta 
kansallisesta identiteetistään. Pyhittäjäisät 
Sergei ja Herman valamolaiset olivat tuo-
neet ortodoksisuuden karjalaisen heimon 
keskuuteen. Siitä alkaen noin tuhannen 
vuoden ajan karjalaisortodoksien kulttuuri 
on vaikuttanut voimakkaasti kansamme 
keskuudessa. Se on kokenut monia ahdin-
gon aikoja, mutta siirtynyt sukupolvelta 
toiselle ja säilynyt elävänä karjalaisen 
kansan keskuudessa. 
Toinen maailmansota oli viimeisin koette-
lemus. Sitä on pidetty jopa kuoliniskuna 
rajakarjalais-ortodoksiselle kulttuurille.  
Ajateltiin, onko meidän sukupolvemme 
se, jonka aikana perintömme hukkaantuu, 
kenties kuolee kokonaan pois. Sotien jäl-
keen heimomme on elänyt hajaannuksessa 
monien haasteiden keskellä Kestämmekö 
ajan ulkoiset paineet, kykenemmekö 
säilyttämään ja siirtämään isiltämme ja 
äideiltämme perimämme Suomen van-
himman  kristillisen kulttuuriperinteen 
keskuudessamme.

Seurakuntalaisten kesken mietimme  
vastauksia. Totesimme monella suulla, 
että jotakin pitäisi tehdä. Edelleen tote-
simme, että pelkät juhlapuheet erilaisissa 
tilaisuuksissa eivät  ehkä riitä, on otettava 
askel konkreettisempaan suuntaan. Ja se 
askel on otettava meidän itsemme, kukaan 
ei voi tehdä sitä meidän puolestamme.

Päätös rakentamisesta

Kaivattiin lihaa luiden ympärille, tekoja 
sanojen vastineeksi. Monien vaihtoehtojen 
joukosta nousi korkeimmalle ajatus, että 
rakennetaan talo, jossa voidaan ylläpitää 
rajakarjalais-ortodoksista kulttuuria. Se, 
mitä se käytännössä olisi, oli alkuaan 
hyvinkin hämärän peitossa.

Vähitellen luotiin visio toimintakoko-
naisuudesta, jossa yhdistyisi kulttuurin, 
matkailun ja seurakunnan toiminnot.  
Ajateltiin, että kulttuuri loisi ohjemallisen 
pohjan toiminnalle, matkailusta saataisiin 
rahoitusta toiminnalle ja seurakunta olisi 
perusyksikkö kokonaisuuden hallinnalle.

Näin syntyi kokonaisuus, joka sai 
nimekseen Evakkokeskus. Talo, jossa 
evakkokansa voisi toteuttaa uskonnollisia 
ja kulttuurisia tarpeitaan ja jossa voitaisiin 
tehdä tunnetuksi rikasta perintöamme 
meitä ympäröivälle maailmalle Savossa, 
Suomessa ja laajemminkin maailmalla. 
Kirkkaana siinsi mielissämme ajatus  - 
julistus ja missio.

  

Rahoitus

Sen jälkeen, kun tiesimme suunnilleen 
mitä tekisimme, niin suurimmaksi kysy-
mykseksi nousi rahoituksen järjestäminen. 
Itse olimme varattomia, ainoa pääomam-
me oli innostus ja tietoisuus päämäärästä 
Moninaisten vaiheiden jälkeen perusra-
hoitus oli koossa. Se muodostui lainasta, 
valtion avustuksista ja keräyksistä ja 
talkootyöstä.

Rakentamisen kokonaissumma oli 
silloin huikeat 12 miljoonaa markkaa ja 
sen lisäksi kulttuuriseen toimintaan ja 
muihin menoihin noin 3 miljoonaa mark-
kaa. Laadittiin rahoitussuunnitelmat noin 
kymmenelle vuodelle.

Suunnitelmat pitivätkin paikkansa 
muilta osin paitsi siltä, että pari vuotta 
Evakkokeskuksen valmistumisen jälkeen 
tuli syvä lama ja devalvaatio, joka pidensi 
rahoitussuunnitelman toteutumisen noin 
17 vuoteen. Mutta me toteutimme sen, jota 
monet pitivät sulana mahdottomuutena, 
kriittisimmät jopa hulluutena.

Kulttuuria

Kukaan ei ollut aikaisemmin tutkinut ja 
ylläpitänyt järjestelmällisesti nimenomaan 
rajakarjalais-ortodoksista kulttuuria.  Kah-
denkymmenen vuoden toimintamme aika-
na olemme järjestäneet satoja seminaareja, 
tilaisuuksia ja tapahtumia karjalais-orto-
doksisen kulttuurin tiimoilta.

Erityisenä tutkimuskohteenamme ovat 
olleet Karjalaan sodan jälkeen luovutetulle 
alueelle jääneet ortodoksiset pyhäköt. Nii-
tä oli noin 120 ja ne ovat 95-prosenttisesti 
tuhoutuneet. Tähän tutkimustoimintaam-
me olemme saaneet rahoitusta sponsoreilta 
ja EU:lta.

Olemme voineet rakentaa pienoismallit 
noin 80:stä kirkosta ja tsasounasta sekä 
valmistaneet multimediaohjelman, jossa 
esitetään kaikki 120 kirkkoa ja tsasounaa 
sellaisina kuin ne olivat 1930-luvun Karja-
lassa. Lisäksi olemme tuottaneet runsaasti 
kirkkotaidetta niin Evakkokeskukseen 
kuin myös Pr. Elian kirkkoon yhteensä 
noin 800 neliömetriä. Taide on tuotettu 
sataprosenttisesti lahjoitusvaroilla.

Keskeinen periaatteemme on ollut se, 
että taide tuotetaan vain lahjoitusvaroilla. 
Taiteen tuottamiseen olemme käyttäneet 
lahjoitusvaroja satojatuhansia euroja.

Hotelli ja matkatoimisto

Evakkokeskuksen yhteyteen rakensimme 
hotellin, joka sai nimekseen Hotel Artos.  
Kreikankielinen sana Artos tarkoittaa 
pyhitettyä leipää ja näin miten sopi mie-
lestämme hyvin hotellin nimeksi.

Alun perin ajattelimme, että myöhem-
min hotelli voisi kenties tuottaa seurakun-
nalle jotakin pientä tuloa toiminnan tueksi. 
Tämä ajatus on nyttemmin toteutunut. 
Hotellissa on ollut vuosittain noin 6 500 
yöpyjää ja noin 40 000 ruokailijaa. 

Hotel Artoksen toiminta on ollut jo 
useiden vuosien ajan ollut vuokrattuna 
ulkopuoliselle yrittäjälle. Tällä hetkellä 
yrittäjävastuussa on Haapaniemenmat-

kailu.
1990-luvun alussa Neuvostoliitto 

sortui ja niin syvästi kaivattu vapaus 
koitti. Tuhansien karjalaisten unelma 
mahdollisuudesta päästä vierailulle omille 
kotiseuduille toteutui.

Tässä yhteydessä toimintaamme mu-
kaan tuli pyhiinvaellus- ja kulttuurimatkat 
sekä kotiseutumatkailu. Tätä varten perus-
timme Matkatoimisto Artoksen. 

Hyvin pian erikoistuimme tuottamaan 
pyhiinvaellusmatkoja luostareihin ja 
erityisesti Laatokan Valamon luostariin. 
Olemme edelleenkin ainoa  ortodoksinen 
matkatoimisto, joka toteuttaa ortodok-
sisia pyhiinvaellusmatkoja ortodoksiin 
kohteisiin.

Muut toimistot toteuttavat matkoja toi-
senlaisista lähtökohdista käsin. Matkat tar-
joavat hyvän mahdollisuuden ortodoksisen 
kirkkomme julistustehtävän  ja mission 
toteuttamiselle luterilaisessa Suomessa.

Nöyrä kiitos

Kaksikymmentä vuotta on kulunut no-
peasti. Työ on kantanut hedelmää. Meitä 
ovat rohkaisseet ap Paavalin sanat:” Ja kun 
hyvää teette. Älkää lannistuko, sillä ajan 
tullen saatte niittää, jos ette väsy”.

On aika kiittää satoja ja tuhansia kans-
sakulkijoita, tukijoita, rahoittajia, taiteen-
tekijöitä, esiintyjiä, asiakkaita – kaikkia te-
itä, jotka olette aktiivisesti ja myönteisesti 
kulkeneet kanssamme nämä toimintamme 
ensimmäiset kaksi vuosikymmentä. Kans-
sakulkijat – kiitos!

Ja ennen kaikkea Kiitos Jumalalle, 
kaiken antajalle, kaikessa uskovaa kansaa 
siunaavalle taivaan Isällemme.

Toimintamme rajakarjalais-ortodok-
sisen kulttuurin ja kansamme puolesta 
jatkuu.  Toivotamme sinut sydämellisesti 
tervetulleeksi tähän työhön ja toimin-
taan.

Yksi nämä kaksi vuosikymmentä mukana 
kulkeneista

isä Elias

EVAKKOKESKUS –
20 VUOTTA

Juhla 30.10.-1.11.

Ohjelma
30.10. klo 18.00 

ohjelmallinen juhlailta 
Evakkokeskus

31.10. klo 15.00 
juhlaseminaari Evakkokeskus

tarkennettu ohjelma 
myöhemmin

Kirsi-Maria Hartikainen, Risto Salmela 
ja Anita Kulmala karjalankielisessä 
näytelmässä D´id´in ker starinoil eli Ukin 
kanssa juttusilla Evakon pruasniekan 
päiväjuhlassa Iisalmen Nuorisotalolla. 
Menossa kappaleen Daadaa daada 
daada esitys karjalankielellä: ”Nenga 
vai Karjalas joga pert´is karaokie 
pajattasimmo kui siel olisimmo voinun 
eliä, da meil ved robottilypsykonehed da 
kai zhiivatoil oldais!” (zhiivatta=kotieläi
n,siis tässä lehmä).

(Kuva: Jenni Turunen/Iisalmen Sanomat)



6

Kuopion seurakunta

Menneen kevään lopuksi joukko Kuopion, Toivalan ja Siilinjärven oppilaita tekivät opintoretken Alapitkän pyhän Kolminaisuuden tsasounalle. Rukoushetken tsasounalla toimitti KS Joensuun piispa Arseni. 
Retki jatkui piispa Arsenin kotiin Lapinlahden Pajujärvelle.  Mukana retkellä olivat opettajat Makarios Lehtimäki ja Ulla Puhakka. Oikeassa yläkulmassa uusi lapsi- ja nuorisotyöntekijä Liisa Tuunainen.

Mutkien kautta Öllölästä Savoon
Lapsena rakastin kevätpuron solinaa. Olin 
koulupäivien jälkeen usein sorhautumassa 
kepin kanssa lähimetsässä, jotta vesi pääsi-
si helpommin kulkemaan ja kevät pääsisi 
tulemaan.

Joka kevät tulin rohkeammaksi ja 
taitavammaksi purojen tekijäksi. Eräänä 
keväänä metsäpuron pohjajää vei jalat alta. 
Pääsin istualleni ja onnekseni pois virrasta, 
joka alametsään mennessään syveni, vah-
vistui ja leveni sukeltaen jään alle. 

Saman päivän toisella reissulla vaatteet 
säilyivät melkein kuivina. Kumikenkä 
hörppäsi reilun täyteyden vettä jään 
pettäessä. Lompsin kotiin kenkä lotisten 
ja sydän popottaen. Olin hyvilläni, etten 
horjahtanut virtaan päin. 

Lumen alla oleva jää oli tullut muuta-
maan tuntiin hauraammaksi. Ihmettelin 
miksi vettä oli metsässä enemmän, purot 
suurempia ja vahvempia kuin edellisinä 
keväinä. 

Selviydyttyäni säikähdyksellä, mietin 
mistä se äiti tiesi varoittaa niin monesta 
vaaran paikasta? Luulen äidin ja väliin jopa 
suojelusenkelin huokaisseen helpotuksesta 
saadessaan minut iltaisin unten maille, niin 
eläväinen ja ehtiväinen olin. 

Lapsuusajan merkittävimpiä asioita 
olivat pikku-veljen syntymä, mukavat 
leikit naapurien lasten kanssa ja omalle 
uskontotunnille pääseminen pikkuveljen 

ristiäisten jälkeen. 
Koulun käynnistä pidin myös, vaikka 

välitunnit leikkeineen olivatkin parhaita 
tunteja. Kohdalleni sattui monia kannusta-
via opettajia. Nuoruusvuodet ja opinahjot 
kuljettivat Öllölän tyttöä Kiteen kautta, 
Lieksaan ja Joensuuhun.

Ilomantsiin muutin keväällä 1987 toi-
veikkain ajatuksin. Ilomantsin 21 vuoteen 
on sisältynyt monenlaista. Ikävimmät ajat 
opettivat iloitsemaan pienenpienistä arki-
sista hyvistä asioista.

Vuosiin sisältyvät myös tähänastisen 
elämäni onnellisimmat tapahtumat. Sain 
kaksi mainiota lasta, jotka ovat nyt jo 
kasvaneet aikuisiksi ja lentäneet pesästä. 
Kummilapsia on vuosien varrella siunautu-
nut yhdeksän, joista osa on pieniä ja osalla 
on jo itselläänkin pieniä.

Mieheni Karin myötä sain vielä muka-
van pojankin. Tytär ja vävy tekivät minusta 
reilu vuosi sitten mummon.

Luulen, että viime vuoteen ei liene 
kaikin ajoin varpaan kärjetkään käyneet 
maahan. Epäilen sen olevan sitä paljon 
huhuttua mummohöyryä, mikä on saanut 
pohtimaan monia asioita uudelleen, rak-
kauttakin: rakkautta ei voi koskaan antaa 
läheisilleen liikaa, ei edes lapsenlapselle.

Rakkaus on hellimistä, yhteistä arjen 
touhua ja ikäkauteen sopivien rajojen aset-
tamista. Onnellista on se, että Rakkauden 

kanssa rikkailla ja köyhillä on samanlaiset 
eväät!

Kalliilla rahalla ostettu juttu voi olla 
elämyksellinen, mutta yhtälailla voi olla 
eväsretki vaikkapa takapihalle.

Ilomantsissa on ollut hyvä elää silloin, 
kun on töitä. Jo useita vuosia siten aloim-
me miehen keskustella muutosta töiden 
perään, koska työtehtävät ovat olleet enim-
mäkseen pätkissä tai osa-aikaisena.

Keskustelut ovat vuoroin laantuneet ja 
aktivoituneet.

Yhä useammin mietimme mihin päin 
suunnistaisimme, missä olisi atk-alan 
ammattilaiselle ja ortodoksisesta työstä 
kiinnostuneelle työtä.

Lähtöajatuksia jarruttivat vain luo-
puminen arjen yhteydestä Ilomantsin 
seurakuntaan sen mainioine ihmisineen, 
lapsenlapsen suht´ lähellä asuminen, 
nuorimmaisen koulukuviot sekä anopin 
muuttaminen lähemmäs meitä. Realiteetti 
siitä, ettei enää tulla nuoremmiksi suuntasi 
katseet lähikaupunkeihin. Aika oli tullut 
kypsäksi. 

Etsin Kuopion seurakunnan sivustolta 
lisätietoa toisesta työtehtävästä, kun sil-
miin osui avoinna oleva lapsi- ja nuoriso-
työntekijän työpaikka.

Innostuin hakemisesta, mutta kipuilin 
samanaikaisesti muutosajatusten kanssa. 
Keskustelimme moneen kertaan miehen 

ja lasten kanssa, millaisia muutoksia tulisi 
vastaamme. Kypsyttelimme asiaa. Laitoin 
paperit matkaan jännityksellä. 

Häkellyin kuullessani tulleeni valituk-
si tehtävään, mutta olin samalla todella 
tyytyväinen.

Unelmat ovat tärkeitä, koska ne ohjaa-
vat, kantavat! Unelmat antavat elämään 
suuntaa ja toivoa sekä arjessa kuin epävar-
muudessa ja harmien keskelläkin.

Jos olisin jättänyt saamani tilaisuuden 
käyttämättä, harmittelisin sitä loppuelä-
mäni. 

Niinpä tässä sitä nyt ollaan uutena kuo-
piolaisena, uudessa työpaikassa. Suurin 
muutos minulle lienee muutto maalta oma-
kotitalosta kaupunkiin kerrostaloyksiöön. 
Olen niin tyytyväinen, että talon asukkailla 
on tapana tervehtiä vastaan tullessaan! 

On hyvä, että niin elämässä kuin 
kävellessä voi ottaa vain yhden askelen 
kerrallaan.

Tällä haavaa iloitsen S-marketin kartas-
ta, jossa näkyvät Kuopion yksisuuntaiset 
kadut. Se helpottaa kaupunkialueen hah-
mottamista kummasti! 

Muistan kuulleeni joltakulta, että kahta 
huonoa päivääkään ei ole peräkkäin, kun 
aina on yö välissä. Huonot päivät ovat 
toistaiseksi olleet poissa. Uutta opeteltavaa 
ja muistettavaa on luonnollisesti reilusti… 
Ihmiset jäävät mieleen helposti, mutta 

nimet… ja tiet…   
Kuopioon oli mukava tulla!
Työparinani ensi kevääseen saakka 

työskentelevä Svetlana Lamanen on oikein 
mainio ja näppärä nainen. Odotan mielen-
kiinnolla uusia ja vanhoja kerholaisia, ja 
tietysti nuoria saapuvaksi NuPiin!

Toivon, että kerrotte omista haaveista 
ja ideoistanne, koska muutoin en niitä 
tiedä. 

Pyritään toteuttamaan toiveita mahdol-
lisuuksien ja resurssien mukaan. Minussa 
on jäljellä sitä lapsuuden antaumuksellista 
purontekijän verta… on mukava löytää 
uusia erilaisia tapoja tehdä asioita!

Ajelen perheeni luo Ilomantsiin viikon-
loppuisin, milloin töiltä pystyn. Kuopio ei 
ole sittenkään kovin kaukana. Odotan ensi 
kevättä mielenkiinnolla. Silloin päästään 
yhdistämään koti Kuopioon ja nuorimmai-
nen on tehnyt päätöksensä mihin kouluihin 
hakee. 

Viestimisiin ja tapaamisiin!

Tuunaisen Liisa
lapsi- ja nuorisotyöntekijä

liisa.tuunainen@ort.fi
p. 020 610 0309

-Et ollu Mesessä eilen.
-Olin laulamassa.
-Karaokee, vai?
-Kuule, ihan seurakunnan nuoriso-
kuorossa.
-No mikäs se semmonen on??
-Yläkoululaisii ja vanhempii. Nii, ja 
kahjo, kiva johtaja, joka kertoo miten 
lauletaan.
-Hö, aika jännä.

-Eikö? Tänä vuonna on sit luvassa 
viikonlopputapahtumia, missä on po-
rukkaa muistaki seurakunnista.
-Niinku jotain jatkokripareita - siistii!
-Jouluna lauletaan katedraalissa telk-
karijumalanpalveluksessa ja kesä-
kuussa jättimäisillä Kirkkopäivillä 
Joensuussa.
-No ei puutu meininkiä teiltä.
-Ja ku mikään ei oo niin kivaa, ku kave-

reiden kaa laulaminen. Ei me kyllä aina 
osata, mut se ei onneks haittaa yhtään.

Ortodoksinen nuorisokuoro

Kuopion seurakuntasalilla
tiistaisin kello 18-20  8.9. alkaen

heikki.hattunen@joensuu.fi
0407614679

Sävelhartaus
ANGELOS -kuoro

sunnuntaina 4.10.2009 klo 17
Maaningan ev.lut kirkossa

puhe Nunna  Kristoduli:
” Jumalanäiti suomalaisissa

kansanrunoissa”
Tilaisuuden jälkeen iltatee
Maaningan kunnantalolla

TERVETULOA!
Vapaa pääsy / Ohjelma 5 e

Perinteinen perheiden
FONTANELLA-

VIRKISTYSPÄIVÄ
lauantaina 14.11.2009 klo 10

Aloitamme liturgialla
Siilinjärven kirkossa,

jonka jälkeen ruokailu srk.salissa.
Ruokailun jälkeen kylpylälippujen jako

ja sen jälkeen perheet voivat siirtyä 
nauttimaan virkistävästä iltapäivästä
Fontanella-kylpylässä Siilinjärvellä.

Ilmoittautuminen Kuopion
srk:n kansliaan puh. 0206100300

ke 4.11. klo 12 mennessä.
Mukaan pääsee 60 ensin

ilmoittautunutta, tilaisuus on maksuton.
Yhteiskuljetusta ei ole järjestetty.

Järjestää Diakoniatoimikunta
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Jumalanpalvelukset 1.9.-15.11.2009

Angelos- kuoro aloittaa

to 10.9. klo 18 
Pielaveden Ristin tuvalla.
Siilinjärven kuoro aloittaa

ke 16.9. klo 17
Siilinjärven srk-salilla. 

Tervetuloa mukaan

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

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Syyskuu:1.9. klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku, 2.9. klo 18 eh-
toopalvelus, 7.9. klo 18 vigilia, 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
syntymä, 9.9. klo 18 akatistos, 12.9. klo 10 slaavinkielinen litur-
gia, 13.9. klo 18 vigilia, 14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylentäminen, 
16.9. klo 18 panihida, 23.9. klo 18 ehtoopalvelus,
30.9. klo 18 vigilia, Pokrova. Lokakuu: 1.10. klo 9 liturgia, 
Pokrova, 7.10. klo 18 akatistos, 10.10. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia, 14.10. klo 18 panihida, 21.10. klo ehtoopalvelus, 23.10. 
klo 9 Apostoli Jaakobin liturgia, 28.10. klo 18 slaavinkielinen 
ehtoopalvelus. Marraskuu: 4.11. klo 18 akatistos, 11.11. klo 18 
panihida, 14.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia

Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Syyskuu: 16.9. klo 7 liturgia, 26.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia 
temppelin juhla, 30.9. klo 7 liturgia.
Lokakuu: 14.10. klo 7 liturgia, 31.10. klo 9 vedenpyhitys ja 
liturgia, Karjalan valistajien juhla.
Marraskuu: 11.11. klo 7 liturgia, 26.11. klo 8 liturgia, kirkon 
40 v. juhla

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko: Syyskuu: 1.9. klo 13 Rukouspalvelus, kirk-
kovuoden alku, kerhojen toimintakauden aloitus, 6.9. klo 10 
liturgia. Lokakuu: 1.10. klo 10 liturgia, Pokrova, 11.10. klo 10 
liturgia. Marraskuu: 1.11. klo 10 klo liturgia.

Maaningan kirkko: Lokakuu: 4.10. klo 10 liturgia, 30.10. klo 
18 vigilia, 31.10. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Karjalan va-
listajien juhla. Marraskuu: .11. klo 10 liturgia.

Pielavesi: Syyskuu: 8.9. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian syntymä, 
27.9. klo 10 liturgia. Lokakuu:
18.10. klo 10 liturgia.

Keiteleen kirkko: Syyskuu: 13.9. klo 10 liturgia. Lokakuu: 25.10 
klo 10 liturgia.

Haatalan tsasouna: Syyskuu: 13.9. klo 18 vigilia, 14.9. klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia, Ristin ylentäminen.

Itäinen alue:
Tuusniemi: Syyskuu: 6.9. klo 10 liturgia, 14.9. klo 10 liturgia, 
Ristin ylentäminen Lokakuu: 25.10. klo 10 liturgia. Marraskuu: 
15.11. klo 10 liturgia.

Luikonlahti: Lokakuu: 4.10. klo 10 liturgia, 31.10. klo 10 liturgia, 
Karjalan valistajien juhla.

Juankoski: Syyskuu: 8.9. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian synty-
mä, 30.9. klo 18 vigilia. Lokakuu:
1.10. klo 10 liturgia, Pokrova, 18.10. klo 10 liturgia. Marraskuu: 
1.11. klo 10 liturgia.

Nilsiä: Syyskuu: 13.9. klo 10 liturgia. Marraskuu: 8.11. klo 10 
liturgia.

Muuruvesi: Syyskuu: 27.9. klo 10 liturgia.

Kuopion ortodoksinen
seurakunta

Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio.
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: kuo-
pio@ort.fi. Nettisivut: www.ort.fi/
kuopio.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi. 
Papiston ja kanttorien matkapuhe-
limet:  Keskinen alue: Khra rovasti 
Mikko Kärki  0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305 Itäinen alue: 
II pappi rovasti Andreas Hjertberg 
0206100303. II kanttori Sofia Lauk-
kanen 0206100306.  Läntinen alue: 
III pappi pastori Timo Honkaselkä 
0206100304. III kanttori Eija Honka-
selkä 0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakuntasihtee-
ri Anna-Liisa Vainiomäki  0206100310. 
Uskonnonopettaja Ulla Puhakka 050 
3307162. Lapsi  ja nuorisotyöntekijä 
Liisa Tuunainen  0206100309.  Lasten 
ja nuorten ohjaajan sijainen Svetlana 
Lamanen 0206100309.  Vahtimes-
tari Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Koslonen 
0206100312.

Приход Куопио,
по адресу Sepänkatu 7

70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковносла-
вянском языке будет совершена 
в Свято-Никольском соборе Ку-
опио, по адресу Sepänkatu 7:
в субботу 12.09.2009 г., в 10.00 
часов, в субботу 10.10.2009 
г., в 10.00 часов, в субботу 
14.11.2009 г., в 10.00 часов 
в субботу 12.12.2009 г., в 10.00 
часов, С 9.15 ч. Будет возмож-
ность исповедоваться.

ВЕЧЕРНАЯ на финско-церков-
нославянском языке в Свято-
Никольском соборе Куопио:
в среду 28.10.2009 г., в 18.00 
часов, в среду 25.11.2009г.,  в 
18.00 часов

“Группа Мария”
Группа Мария приглашает всех 
тех, кто хочет знать больше о 
нашей вере, на наши встречи в 
нижнем зале эдания прихода по 
адресу: Snellmaninkatu 8.
Предстаящие встречи: 28.10. 
в 18.30, 25.11.в 18.30 

Добро пожаловать все!
отец Андрей

Тел 0206100303

Валаамский Народный Уни-
верситет организует встречу 

русскоговорящих
православных

25 - 27 сентября 2009
Ново-Валаамский монастырь

Темы встречи: Cвятыни и под-
вижники Ново-Валаамской 
обители. Чудо в Православии. 
Исповедь и Причастие как 
условие спасения. Вера и су-
еверие с точки зрения учения 
Православной Церкви.
В обсуждении тем принимают 
участие отец Сергий Коллиан-
дер, отец Александр Рощенко 
и преподаватель Владимир 
Сократилин.
Проживание бесплатное, в 1-2 
местных номерах университет-
ской гостиницы. 
Стоимость питания на время 
семинара 43 евро.

Заявки в Ювяскюля по тел.:  
020 610038 (отец Александр 
Рощенко)
Заявки в Куопио по тел.: 044 287 
2270 (Виктория Глубокова)
Дополнительная информация 
по тел.: 050-324 7073 (Влади-
мир Сократилин)

Kuopion tiistaiseura:
8.9. klo 9 liturgia kirkossa, jonka jälkeen kahvit srk-salilla
Seuraavat kokoontumiset srk-salilla klo 14-16
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12.,
11.12. Piirakkatalkoot
12.12. Myyjäiset 
Tervetuloa mukaan! 

Siilinjärven tiistaiseura:
1.9. klo 10 liturgia  kerhojen aloitus 
15.9 klo 12 tiistaiseura salilla vieraana Isä Leo Tuutti
24.9 klo 8 retki Valamo -Lintula -Unnukka
29.9 klo 13 vieraana nunna Kristoduli Lintulan luostarista ai-
heena             Arkkipiispa Paavali rukoilijana
1.10. klo 10 liturgia  virkistysiltapäivä eläkeläisille
13.10. klo 13 tiistaiseura salilla
15.10. klo 8 hautausmaan siivoustalkoot
27.10 klo 13 tiistaiseura salilla
10.11 klo 13 tiistaiseura salilla
24.11 klo 13 tiistaiseura salilla
4.12 klo 8 leivontatalkoot salilla
5.12 klo 10 Myyjäiset salilla
08.12 klo 13 tiistaiseura salilla
20.12 klo 10 liturgia Joulunvalmistusjuhla
Kevätkausi alkaa 5.1.2010 klo 13.

Pielaveden tiistaiseura
15.9. klo 18 alkajaiset Ristintuvalla.

Käärmelahden tiistaiseura
7.9. klo 17 alkajaiset ja kodin siunaaminen 
Raakel Vahvaselällä, Risulantie 10 B 1, Siilinjärvi.

Kehvo-Väänälänrannan tiistaiseura
8.9. klo 13 alkajaiset Tuula ja Sakari Hipillä.

Kuopion päiväpiiri 
3.9. klo 12.30 alkajaiset alasalissa

Täytyy elää -ryhmä
15.9. klo 18 alkajaiset alasalissa 

Tiistaiseurat toimivat

Puijonsarven ja Vuorelan tiistaiseurat :
15.9.,29.9.,13.10.,27.10.,10.11.,24.11.,8.12.,22.12.
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu klo 14 jäsenten kodeissa. 
Lisätietoja toiminnasta antaa Kirsti Pisto puh. 0443642009.
 
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu Vuorelan OP:n kerhohuoneella 
klo 18.30. Lisätietoja antavat Arja Kalaitsidis 0405604426 ja 
Leo Tuutti 0503437249.

Eri toimintapiirien kirkkokahvit
 6.9. Konevitsan ystävät
13.9. Lähetys
20.9. Tiistaiseura
27.9. Lapsi- ja nuorisotyö
4.10. Diakonia
11.10. Nikolaoksen miehet
18.10. Ikonipiiri
25.10. Salmiseuran murgin
31.10. Venäjänkielinen toimikunta
1.11. Kirkkokuoro
8.11. isänpäivä ?
15.11. Konevitsan ystävät
22.11.  Lähetys
29.11. Diakonia
6.12. eri toimintapiirien yhteinen Ni-
kolaos juhla
13.12. Nikolaoksen miehet
joululoma

Katekumeeni- eli
opetettavien kerho

 
24.9. Tutustuminen kirkkoon – Py-
hän Nikolaoksen katedraali (kerho 
kokoontuu kirkossa klo 18)
8.10. Ortodoksisen kirkon historia 
– Helluntaista 2000-luvulle
22.10. Jumalanpalvelukset ja ajan 
pyhittäminen
5.11. Sakramentit
19.11. Paasto ja luostarilaitos
3.12. Ikonit
17.12. Joulu ja Teofania

Kerho kokoontuu normaalisti klo 
18 seurakuntatalolla (Snellma-
ninkatu 8). 
Syyskauden tavoitteena on luoda 
kokonaiskuva ortodoksisen kirkon 
elämästä. Kevätkaudella pereh-
dytään aiheisiin kirkon jäsenen 
näkökulmasta.

Lisätietoa kirkkoherran virastos-
ta tai i Timo Hirvoselta
(timo.hirvonen@ort.fi).

Seurakunnan kirjasto avoinna kesätauon jälkeen 5.10 alkaen,
maanantaisin  klo 16-17 käynti alasalin ovesta.

Hyödyllistä kirjallisuutta on paljon. Tässä muutama lukuvinkki:
- Kirkon historia – ortodoksin käsikirja, Kärkkäinen Tapani
- Ortodoksinen Kirkko Suomessa, toim. i Ambrosius ja Markku Haapio
- AP Paavalin kirja t: Uskon pidot, Miten uskomme
- Ikonikirja, pappismunkki Arseni
- Bysantin teologia – opillisia kysymyksiä, Meyendorff John
- Ortodoksinen tie, Ware Kallistos
- Maailman elämän edestä, Schmemann Alexander

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa nähtiin kesäkuussa kyproslaisia vieraita. Kyproksen arkkipiispa Krysostomos käsitteli Valamon juhlapuheessaan oman 
kirkkonsa ja Suomen kirkon vaikeita vaiheita. Turkki hyökkäsi vuonna 1974 Kyprokselle ja karkotti kreikkalaiset asukkaat toiselta puolelta saarta. Maa on ollut jo 
35 vuotta jaettuna.
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Mikkelin seurakunta

Ystäviä, sukulaisuutta
vai yksinäisyyttä?

Jokainen, joka on papin työssä, kohtaa 
hyvin yksinäisiä ihmisiä. Joskus hyvin 
iäkäs ihminen, joka on vanhainkodissa 

tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, on 
todella yksinäinen. Varsinkin jos hänellä 
ei ole lapsia, ei ole ketään ystävää. Kun 
ihminen on iäkäs, kaikki ystävät ovat jo 
kuolleet.

Miten heitä voisi auttaa, olla ystävä? 
Muistan lämmöllä Vaasan seurakunnasta 
erästä eläkkeellä olevaa sairaanhoitajaa, 
joka oli päättänyt antaa omasta vapaa-
ajastaan paljon iäkkäille ihmisille. Tämä 
rouva oli paljon apunani, kun lähdimme 
yhdessä kiertämään vanhusten koteja ja 
muita paikkoja, joissa heitä asui.

Toimitin aina sairaanripityksen tai 
rukouspalveluksen näiden vanhusten 
luona. Minun aikatauluuni laaja-alaisessa 
seurakunnassa tämä sopi kolme neljä 
kertaa vuodessa.

Näiden jaksojen välillä eläkkeellä oleva 
sairaanhoitaja kävi tapaamassa näitä van-
huksia usein. Hänelle ei ollut merkitystä, 
olipa vanhus ortodoksi tai luterilainen 
- hän halusi auttaa.

Yksinäisten joukossa on paljon työt-
tömiä tai elämästä muuten syrjäytyneitä. 
Heillä ei ole ketään ystävää. Usein yksinäi-
syyden tuska yritetään peittää viinan avul-
la. Siitä on kuitenkin vain hetken lohdutus, 
sillä pian huominen päivä koittaa. Olisiko 
meillä antaa hetki omasta ajastamme heille 

ja käydä heitä tapaamassa? Itse asiassa ei 
ole kysymys ajasta, vaan siitä, rakastam-
meko todella myös sellaista lähimmäistä, 
joka ei kuulu lähipiiriimme. Usein on 
myös niin, kun ihminen lähipiirissämme 
syrjäytyy, käännämme hänelle selkämme. 
On helppoa olla vain menestyvän ihmisen 
ystävä. 

Yksinäisiä eivät ole pelkästään van-
hukset tai elämästä syrjäytyneet, vaan 
heitä löytyy kaikenikäisistä ja kaikista 
sosiaaliryhmistä. Yksinäisiä voivat olla 
myös korkeassa virka-asemassa olevat 
ihmiset.

Oman lukunsa yksinäisten joukossa 
muodostavat korkeassa asemassa olevat 
virkamiehet. Elämän sisältönä voi olla 
vain työ: puhelin soi, on kokouksia, 
seminaareja ja illallistapaamisia. Siinä 
vauhdissa voivat niin sukulaiset kuin 
ystävät unohtua.

Kun 1990-luvun alkupuolella alkoi 
lama, jolloin muiden mukana eräs am-
mattiyhdistysliike meni konkurssiin, 
työntekijät ja heidän joukossaan ammat-
tiyhdistyksen puheenjohtaja joutuivat 
työttömiksi.

Kyseisen ammattiliiton entinen pu-
heenjohtaja pääsi seuraavissa eduskunta-
vaaleissa eduskuntaan. Jossakin lehtihaas-
tattelussa hän kertoi, miten kamalaa oli 
joutua työttömäksi, kun ei ollut kokouksia, 
kukaan ei soittanut ja kukaan ei tarvinnut 

häntä. Hän jopa kertoi harkinneensa itse-
murhaa työttömyytensä alkuaikoina. Hän 
harmitteli, kun oli elänyt vain julkisen 
työnsä kautta eikä ollut pitänyt yhteyttä 
läheisiinsä.

Nyt on taas Suomessa ja muuallakin 
maailmassa menossa laman aika. Monelta 
voi mennä jopa koti. Miten paljon taas 
uusia yksinäisiä tulee? Monet pyhät, luos-
tarikilvoittelijat puhuvat yksinäisyyden 
tärkeydestä. Se sopii varmasti sellaiselle, 
joka on päässyt pitkälle kilvoituselämäs-
sään. Mutta entä me tavalliset ihmiset?

Jopa pyhä Niketas Stithatolainen sanoo: 
”Veljen kanssa asuminen on yksinäisyyttä 
turvallisempaa. Yhdessä asumisen tarpeel-
lisuudesta todistaa myös Jumalan sana:`

Siellä missä kaksi tahi kolme on ko-
koontunut minun nimeeni, siellä minä 
olen heidän keskellään`.”. Sanat lienevät 
tarkoitettu kristillisen elämän ohjepuiksi 
niille, jotka elävät vahvasti kirkon yhtey-
dessä. Siellä, missä ovat kirkko ja ihmiset, 
siellä ovat myös meille rakkaat, niin kirkon 
tiellä olevat tai siitä syrjäytyneet.

Nyt laman keskellä ja sen ulkopuo-
lellakin katsokaamme ympärillemme 
ja huomatkaamme kaikki siellä olevat. 
Rakentakaamme yhteisömme, kirkkoa ja 
kaikkea ystävällisesti, ei lähimmäistämme 
unohtaen.

isä Johannes Hätinen 

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351

Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
puh. 0206 100 353

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 300, s-
posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Syyskuu
Ti 1.9. klo 9 Liturgia, kirkkovuoden 
alku
La 5.9. klo 18 Vigilia
Su 6.9. klo 10 Liturgia
Su 13.9. klo 10 Liturgia
Su 13.9. klo 18 Vigilia
Ma 14.9. klo 9 Liturgia, Ristin 
ylentämisen päivä
La 19.9. klo 18 Vigilia
Su 20.9. klo 10 Liturgia
Ke 23.9. klo 9 Liturgia
Lokakuu
La 3.10. klo 10 Liturgia, toimittaa KS 
piispa Arseni
Ke 7.10. klo 9 Liturgia
La 10.10. klo 18 Vigilia
Su 11.10. klo 10 Liturgia
Ke 14.10 klo 9 Liturgia
Ke 21.10. klo 9 Liturgia
Marraskuu
La 7.11. klo 18 Vigilia
Su 8.11. klo 10 Liturgia, kirkon 
vuosijuhla
La 14.11. klo 18 Vigilia
Su 15.11. klo 9.30 Kolmas hetki
Su 15.11. klo 9.50 Liturgia, radiointi

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Syyskuu
Ma 7.9. klo 18 Vigilia, toimittaa KS 
piispa Arseni
Ti 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja 
liturgia, toimittaa KS piispa Arseni; 
kirkon praasniekka
La 26.9. klo 18 Vigilia
Su 27.9. klo 10 Liturgia
La 17.10. klo 18 Vigilia
Su 18.10 klo 10 Liturgia
La 31.10 klo 10 Liturgia, Karjalan 
valistajien juhla

Juva
Ev.- lut srk-talon uusi Sali
Su 25.10. klo 10 Liturgia 

Sysmä
OP:n kerhohuone
Su 4.10. klo 10 Liturgia 
Su 1.11. klo 10 Liturgia 

MAAHANMUTTAJATAPAHTUMA 
MIKKELISSÄ la 3.10.
Klo 10 Liturgia, toimittaa KS piispa 
Arseni
Klo 12 Lounas
Klo 13 Alustus, KS piispa Arseni

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu Mikkelin srk-talossa
la 12.9., 26.9. 10.10., 24.10., 7.11., 
28.11. ja 5.12. klo 10.

MIKKELIN TIISTAISEURA 
kokoontuu srk-talossa 
ti 15.9., ti 29.9., to 15.10., to 29.10., 
ja 19.11. klo 12.00

LASTEN KERHOT
Mikkelin srk-talo
Laulukerho alkaa ma 7.9. klo 17.30
Sinapinsiemenkerho alkaa ma 7.9. 
klo 18

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu Toini Piiraisen kotona, 
Kenttäkatu 5 – 7 A 5, to 24.9. klo 13. 
Seuraavat kokoontumiset 15.10, 5.11. 
ja 26.11. (paikka sovitaan edellisellä 
kerralla)..

KULTAISEN IÄN LEIRI UUDESSA VALAMOSSA 30.9.- 1.10.
Linja-auto lähtee Mikkelin kirkonmäeltä ke 30.9. klo 7.45

ja Pieksämäen linja-autoasemalta klo 8.45.
Osanottomaksu 50e, johon kuuluu matkat, majoitus ja ruokailu.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Helena Mölkänen, puh. 040 535 2301
tai kirkkoherra Johannes Hätinen, puh. 0206 100 351

Keskikesällä osa kuutosseurakunnista 
sai vieraita Romanian Bukovinasta, kun 
isä Neculai Dorneanu vaimonsa 
Cristinan kanssa vieraili seurakunnissa. 
Matka alkoi Mikkelistä ja kulki 
luostarien kautta Kuopioon, Pielavedelle, 
Pyhäkankaalle, Suonenjoelle ja takaisin 
Mikkeliin.

L o m a i l e v i s t a  k i r k k o h e r -
roista vieraiden kanssa ehtivät olla 
i sä t  Mikko  Kärk i  Kuopios ta  j a 
isä Bogdan Grosu Rautalammelta.

Kuopiossa herätel t i in  a ja tusta 
seurakuntien tai jopa hiippakuntien 
välisestä yhteistyöstä mahdollisesti 
laajemmassakin EU-projektissa, jossa 
Suomen ja Romanian lisäksi voisi olla 
mukana vielä jokin kolmas maa joko 
Puola, Bulgaria tai jokin muu ortodok-
sinen EU-maa.

Yhteistyön muotoja pohtivat jatkossa 
sähköisten viestintävälineiden avulla nyt 

tavanneet isät muiden asiasta kiinnostunei-
den kanssa ja he jakavat myöhemmin tietoa 
muillekin kuutosten kirkkoherroille suun-
nitelmista.

Pielavedellä romanialaiset vieraat 
tapasivat KP arkkipiispa Leon hänen 
omassa tšasounassaan ja kahvihetkellä 
arkkipiispan omassa kesäpaikassa.

Tiiviin ortodoksien ohjelman sisältän-
een matkan päätteeksi romanialaiset 
vieraat tutustuivat vielä Helsingissä 
Uspenskin katedraal i in ja  Pyhän 
Ko lmina i suuden  k i rkkoon  s ekä 
kävivät myös luterilaisessa Helsingin 
tuomiokirkossa. Uspenskissa he saivat 
yllättäen myös romaniankielisen esittelyn, 
kun siellä sattumalta oli esittelijänä Mik-
kelissäkin aiemmin vaikuttanut entinen 
romanialainen, nykyinen suomalainen 
ja Helsingin seurakunnan jäsen Liviu 
Petrila. 

Hannu Pyykkönen

Ihastjärvellä Harjujärven kylässä pienen 
Haukilammen rannalla vihittiin kesä-
kuussa Mikkelin uusin tšasouna, joka 
pyhitettiin pyhittäjä Aleksanteri Syväri-
läisen muistolle.

Tšasounan vihki KS Joensuun piis-
pa Arseni Mikkelin kirkkoherra, isä 
Johannes Hätisen ja isä Pekka Jyrkisen 
avustuksella. Palveluksessa oli diakonina 
isä Andrei Platonov Mikkelistä.

Tšasounan on rakennuttanut mikkeli-
läinen yrittäjä Ilkka Lappi omalle maal-
leen ja vihkimistilaisuudessa hän lahjoitti 
lahjakirjalla rakennuksen ja siellä olevan 
kaiken kaluston Mikkelin ortodoksisen 
seurakunnan omistukseen.

Mikäli kiinteistö vaihtaa omistajaa, 
seurakunnalla on tarvittaessa oikeus 
siirtää tšasouna pois toiseen paikkaan. 
Lahjan antajalla säilyy elinikäinen käyt-
töoikeus lahjan kohteeseen, tšasounaan ja 

hän huolehtii kokonaan tšasounasta sen 
ajan, minkä hän elää tuolla paikalla. 

Tšasounan vihkimistilaisuudessa 
oli läsnä noin 60-70 henkeä keskellä 
kaunista, mutta hieman sateista suoma-
laista luontoa, joka muistutti suuresti 
samalla – kuusimetsineen ja vesistöineen 
– tšasounan nimikkopyhän, pyhän Alek-
santerin, omaa elinympäristöä Karjalan 
Syvärissä. 

Tšasounassa toimitetaan vuosittain 

ainakin kaksi jumalanpalvelusta, toinen 
tšasounan vihkimispäivänä 15.6., joka on 
samalla pyhittäjä Aleksanterin syntymä-
päivä, ja tšasounan praasniekkapäivänä 
30.8., joka on pyhittäjän kuolinpäivä. 
Tšasouna on seurakuntalaisten käytössä 
myös esimerkiksi vihkipaikkana tai 
muissa tilaisuuksissa tarpeen mukaan. 

Hannu Pyykkönen
www.ortodoksi.net

Mikkeli sai 
uuden tšasounan

Harjujärven 
kylään tuli 
tšasouna. Vihkiäi-
sissä oli noin 70 
henkeä.

Vieraita Romaniasta



9

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

Rautalammin Pyhän Nikolaoksen kirkon 
remontti alkoi tämän vuoden elokuussa. 
Korjaukselle antoi aihetta viimevuotinen 
syysmyrsky, joka toi sadevettä kirkon 
sisälle jopa siinä määrin, että kirkkosaliin 
oli  lisättävä muutama ämpäri pahimpien 
vuotokohtien alle. Vika paikannettiin 
tornin sipulikupoliin, jonka yksi sauma 
oli rikkoontunut ja päästänyt veden 
sisään.

Kirkon sipulikupoli ja risti nostettiin 
pois viime vuoden marraskuussa ja 
tornin suojaksi pantiin ylösalaisin oleva 
saavi. Tornin lähempi tarkastelu paljasti, 
että vesi on päässyt jo pidemmän aikaa 
sipulikupoliin ja koko torniin. Tornin 
puuosat olivat kärsineet muun muassa 
lahoamisvaurioita.

Vaurioiden laajuus oli yllätys, eikä 
siihen ollut varauduttu seurakunnan 
viimevuotisessa talousarviossa.

Seurakunta on saanut Kirkollishalli-
tukselta remonttiavustusta, vaikkakaan 
se ei kata koko remonttia.

Kirkollishallituksen myöntämän 
avustuksen jälkeen seurakunta alkoi 
etsiä tekijöitä työlle tarjouskilpailun 
avulla, ja korjauksesta on keskusteltu 
luonnollisesti myös valtuustossa että 
neuvostossa. Korjaustyötä varten on 
koottu myös remonttitoimikunta, johon 
kuuluvat Mikko Mensonen, Yrjö Mink-
kinen, Keijo Postari, kirkonisännöitsijä 
Jaakko Vainio ja isä Bogdan.

Talkoolaiset asettivat rakennustelineet 
kirkkosalin keskelle ja purkivat tornin 

Ajankohtaista remontista
Viimevuotinen syysmyrsky toi vettä kirkon sisään. Vika paikannettiin kirkon sipulikupoliin. Sen sauma oli mennyt rikki.

Talkoolaiset rakensivat tellingit kirkkosalin keskelle ja purkivat tornin eristyk-
sen.

eristyksen pois heinäkuussa. Eristyksen 
poisoton jälkeen selvisi, että koko torni 
on uusittava. Hyvä puoli on kuitenkin 
se, että tornin vesivaurio ei ole levinnyt 
kirkon muuhun kattoon.

Varsinainen remontti alkoi elokuun 
ensimmäisellä viikolla. Urakoitsija on 
Sisä-Savon Rakennuspari Oy Suonen-
joelta. Suunnittelusta ja työnvalvonnasta 

vastaa suonenjokelainen Rakennusinsi-
nööritoimisto Tiimi Oy.

Työtä on paljon, mutta niin on myös 
Jumalan huolenpitoa. Toivomme, että 
korjaustyö ei venähdä pitkäksi, vaan 
että saamme kirkon pian takaisin sen 
oikeaan käyttöön. Siihen asti Rauta-
lammin jumalanpalvelukset pidetään 
seurakuntasalissa.

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
ti 1.9. klo 10 akatistos, kirkkovuoden alku 
ma 7.9. klo 18 vigilia 
la 12.9. klo 18 vigilia 
la 19.9 klo 18 vigilia 
su 20.9 klo 10 liturgia (kuultavana YLE 1:ssa) 
la 10.10 klo 18 vigilia 
su 18.10 klo 10 liturgia (diakoniapalvelupäivä)
pe 23.10 klo 18 parastaasi
pe 30.10 klo 18 vigilia (Karjalan valistajien juhla)
la 14.11. klo 18 vigilia 

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
su 13.9. klo 18 vigilia
ma 14.9. klo 10 liturgia (Ristin ylentämisen juhla)
la 3.10. klo 18 vigilia
su 4.10. klo 10 liturgia (diakoniapalvelupäivä)
la 24.10 klo 18 vigilia 
pe 20.11. klo 18 vigilia
la 21.11. klo 10 liturgia

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
ti 8.9. klo 10 liturgia (Neitsyt Marian syntymäjuhla)
la 26.9. klo 18 vigilia
la 17.10. klo 18 vigilia
la 7.11. klo 18 vigilia 
su 8.11. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja litania (Yliengelin Mikaelin juhla) 

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
su 13.9. klo 10 liturgia 
ke 30.9. klo 18 vigilia 
la 31.10 klo 10 liturgia (Karjalan valistajien juhla)
la 21.11. klo 18 vigilia 

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
la 5.9. klo 18 vigilia
su 27.9. klo 10 liturgia
la 24.10 klo 10 liturgia (vainajien muistelupäivä)
la 31.10 klo 18 vigilia
su 22.11.klo 10 liturgia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 6.9. klo 10 liturgia
su 25.10 klo 10 liturgia 
su 15.11. klo 10 liturgia

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
su 11.10. klo 10 liturgia 
su 1.11. klo 10 liturgia

Koipiniemen koulu
to 1.10. klo 10 liturgia

TAPAHTUMIA JA JUHLAT

Nikolaos-kuoron harjoituksia 
Tiistaisin klo 18 Syvänniemen tšasounalla, lisätietoja antaa kanttori Oili Mäkirinta 
p.020 6100 322

Tiistaiseurat
Rautalammin tiistaiseura alkaa ti 8.9. klo 13
Suonenjoen tiistaiseura alkaa 16.9
Vesannon tiistaiseura alkaa 27.9
Tervon tiistaiseura alkaa 13.9

Kerahmo
Syvänniemellä ke 16.9. klo 18.30 

Diakonian palvelupäivät
Suonenjoella su 4.10 klo 10 (liturgia, ruokailu ja yhdessäoloa) 
Rautalammilla su 18.10 klo 10 (liturgia, ruokailu ja yhdessäoloa)
Mikäli olette ilman kyytiä, soittakaa i. Bogdanille p. 020 6100 321.

Iltatee
Kirkkoherra tarjoaa teetä/kahvia la 19.9 srk-salilla vigilian jälkeen. Tervetuloa!

Ortodoksit viettivät Suonenjoen kirkon praasniekkaa torstaina 6. elokuuta 2009. 
Päivä alkoi vedenpyhityksellä, jota seurasivat liturgia, ristisaatto ja litania Karjalaan 
jääneiden muistoksi
 Kristuksen kirkastumisen kirkon nimikkojuhlan ohella oli aihetta suurempiinkin juh-
lallisuuksiin, sillä Suonenjoen tiistaiseura täytti 60 vuotta. Tiistaiseura järjesti liturgian 
jälkeen makoisan aterian ja pientä ohjelmaa. Juhlaan toivat tervehdyksensä muun 
muassa Rautalammin, Tervon ja Vesannon tiistaiseurat. Vasemmalla kuvia juhlasta.

Monia armorikkaita
vuosia

Suonenjoen tiistaiseuralle!
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna
1.6. - 14.8.2009 tiistaisin, torstaisin
ja perjantaisin klo 9-12.

Luontoa teille kaikille

Jyväskylän seurakunta

JYVÄSKYLÄN KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMISEN KIRKKO:

Ke 26.8.klo 18 ehtoopalvelus. Pe 28.8. klo 18 ehtoopalvelus. La 29.8. klo 10 liturgia, 
Johannes Kastajan mestaus. La 29.8. klo 18 vigilia. Su 30.8. klo 10 liturgia. Ti 1.9. 
klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku, klo 17.30 akatistos Luomakunnalle. Ke 2.9. klo 
18 ehtoopalvelus. La 5.9. klo 18 vigilia. Su 6.9. klo 10 liturgia. Ma 7.9. klo 18 
vigilia, Jumalansynnyttäjän syntymä. Ti 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
syntymä. Ke 9.9. klo 18 ehtoopalvelus ja Rooman matkan muistelot. La 12.9. klo 
18 vigilia. Su 13.9. klo 10 liturgia. Su 13.9. klo 18 vigilia. Ma 14.9. klo 9 liturgia, 
Ristin ylentäminen. Ke 16.9. klo 18 ehtoopalvelus. La 19.9. klo 18 vigilia. Su 
20.9. klo 10 liturgia (monikielinen). Ke 23.9. klo 18 ehtoopalvelus. La 26.9. klo 
18 vigilia. Su 27.9. klo 10 liturgia. Ke 30.9. klo 18 vigilia. To 1.10. klo 9 liturgia, 
Pokrova. La 3.10. klo 18 vigilia. Su 4.10. klo 10 liturgia. Ti 6.10. klo 17.30 akatistos 
Jumalansynnyttäjälle. Ke 7.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 10.10. klo 18 vigilia. Su 
11.10. klo 10 liturgia. Ke 14.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 17.10. klo 18 vigilia Su 
18.10. klo 10 liturgia (monikielinen). Ke 21.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 24.10. 
klo 18 vigilia. Su 25.10. klo 10 liturgia. Ke 28.10 klo 18 ehtoopalvelus. Pe 30.10. 
klo 18 vigilia. La 31.10. klo 10 liturgia, Karjalan valistajien juhla. La 31.10. klo 
18 vigilia. Su 1.11. klo 10 liturgia. Ti 3.11. klo 17.30 akatistos pyhittäjä Sergei ja 
Herman Valamolaisille. Ke 4.11. klo 18 ehtoopalvelus. La 7.11. klo 18 vigilia. Su 
8.11. klo 10 liturgia. Ke 11.11. klo 18 ehtoopalvelus. La 14.11. klo 18 vigilia. Su 
15.11. klo 10 liturgia (monikielinen)

KARSTULAN JUMALANSYNNYTTÄJÄN SYNTYMÄN TSASOUNA
Ma 7.9. klo 17.30 vigilia. Ti 8.9.klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelin juhla. 
La 26.9. klo 9 liturgia. Su 1.11. klo 10 liturgia.

SAARIJÄRVEN PYHITTÄJÄ ARSENI KONEVITSALAISEN TSASOUNA
Su 30.8. klo 10 liturgia. Su 13.9. klo 10 liturgia. Su 11.10. klo 10 liturgia. La 7.11. 
klo 9 liturgia.

SUOLAHDEN YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA
Su 6.9. klo 10 liturgia. La 17.10. klo 9 liturgia. La 7.11. klo 18 vigilia. Su 8.11. 
klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelin juhla.

VIITASAAREN KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN TSASOUNA
La 29.8. klo 9.00 liturgia, Johannes Kastajan mestaus. La 12.9. klo 9 liturgia. Su 
18.10. klo 10 liturgia. La 14.11. klo 9 liturgia.

ÄÄNEKOSKEN JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEENNUKKUMISEN TSASOUNA
La 5.9. klo 9 liturgia. Su 20.9. klo 10 liturgia. La 24.10. klo 9 liturgia. Su 15.11. 
klo 10 liturgia.

LIEVESTUOREEN PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA
La 19.9. klo 9 liturgia. La 10.10. klo 9 liturgia. Su 25.10. klo 10 liturgia.

Tämän vuoden perheleirin yksi joh-
tava teema oli luonto. Muutama 
päivä keskellä kauneinta suoma-

laista kesämaisemaa teki kaikille hyvää. 
Kaukana olivat kodin mukavuudet, kaupat 
ja loputon kiire. Lähellä olivat ihmiset, 
luonto, jumalanpalvelukset ja yhteinen 
kiireetön aika.

On tullut tavaksi puhua luonnonsuo-
jelusta, luonnonsaastumisesta ja luon-
nonkatastrofeista. Niitä käsitellään usein 
ikäänkuin meidän ulkopuolellamme ja 
uloittumattomissa olevia asioita.

Luonto sairastaa, kasvi- ja eläinlajeja 
kuolee, mutta ihminen voi aina hyvin. 
Olisi aika huomata ihmisen sairastaminen. 
Me sairastamme itsekkyyttä, ahneutta ja 
välinpitämättömyyttä. Juuri tämän vuoksi 

luonto sairastaa.
Ihminen on vastuussa luomakunnasta. 

Me olemme oppineet hyväksikäytön, 
tuottavuuden ja tehokkuuden ajatusmaa-
ilman ja tietoisesti sulkeneet silmämme 
sen seurauksilta. Nyt ei pakoon pääse 
enää kukaan – kipeä tieto laiminlyönneistä 
seuraa meitä kaikkialle. 

Edelleen elää vahvana usko siitä, että 
meidän älyllinen teknologiamme ratkaisee 
tulevaisuutemme ongelmat. Valitettavasti 
ratkaisua etsitään koko ajan niin, että 
meidän ei tarvitsisi luopua mistään. Tähän 
mahdollisuuteen en enää jaksa uskoa.

Nyt on pakko tehdä jotain. Tämä kuu-
lostaa turhalta hurskastelulta, mutta nyt 
kirkonkin on pakko tehdä ratkaisuja. Me 
olemme jälkijunassa – tiennäyttäjiksi ei 

meistä enää ole.
On valitettavaa ja tavattoman inhimil-

listä, että me puhumme vasta nyt. Tai ken-
ties olemme puhuneet, mutta kukaan ei ole 
halunnut kuunnella. On pelottavaa nähdä, 
kuinka yhä useammin vedenpyhitykseen 
kannetaan järven rantaan tai joelle mukana 
vesijohtovettä, että me voisimme nauttia 
pyhitetystä vedestä.

Se kuulostaa ja näyttää erikoiselta. 
Tähän olemme kuitenkin tulleet. Yksi asia 
pitää ainakin hyväksyä – ihminen sairastaa 
ja on sairastuttanut luonnon.

Luonto itsessään toimii kyllä, jos ihmi-
nen antaa sille mahdollisuuden. Valinta ei 
ole helppo, mutta välttämätön.

isä Timo Mäkirinta

SYKSYN 2009 KIRKKOKAHVIT
Syksyn kirkkokahvi vuorot ovat jaossa kirkkoherranvirastolla. Ottakaa pikaisesti 
yhteyttä numeroon 0206 100 380.

UUSI KATEKUMEENIKERHO
Syksyn katekumeenikerho aloittaa keskiviikkona 16.9. klo 18 alkavan ehtoopal-
veluksen jälkeen seurakuntasalissa. Kaikki ortodoksisesta kirkosta ja kirkkoon 
liittymisestä kiinnostuneet olette tervetulleet! Kurssia pitävät TM Maria Takala-
Roszczenko ja isä Timo Mäkirinta. Lisätietoja virastosta.

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA
Jyväskylän Tiistaiseura aloittaa syyskauden yhdessä Suojärveläisten kanssa juh-
lasalissa 24.9. klo 18. Isä Heikki Makkonen on illan vieraana.

VALAMON RETKI
Seurakunnan perinteinen syksyinen Valamon retki järjestetään 10.-11.9.2009. 
Vapaita paikkoja vielä runsaasti tarjolla. Ilmoittaudu virastoon puh. 0206 100 380 
ja varaa paikkasi !

ORTODOKSIAKURSSI
Kurssi on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.  
Klo 18-19:45 Vanhassa salissa
10.9. Kirkko: Mitä, missä, miksi?
17.9.  Sakramentit: Avioliitto. Luostarilaitos.
15.10.  Raamattu ja Traditio, Kirkon opin lähteet.
29.10.  Ajan pyhittäminen: ortodoksiset jumalanpalvelukset
5.11. Kuolema ortodoksisessa perinteessä
19.11.  Kirkkovuoden juhlat 8.9.-21.11.  Joulupaasto
3.12. Kirkkomusiikki ja hengellinen elämä
17.12. Kirkkovuoden juhlat 25.12.-2.2.

Opetuksesta vastaa TM Maria Takala-Roszczenko.

AKATISTOS
toimitetaan syksyllä 2009 joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17:30 Jy-
väskylän Ylösnousemuksen kirkossa.  
Pyrkimyksenä on harjoitella akatistoksen toimittamista myös maallikkovoimin, 
koko seurakunnan yhteisenä rukouspalveluksena.  Palveluksista vastuussa Jyväs-
kylän ortodoksiset opiskelijat (OOL).

ti 1.9. klo 17:30 Akatistos Luomakunnalle
ti 6.10. klo 17:30 Akatistos Jumalansynnyttäjälle
ti 3.11. klo 17:30 Akatistos pyhittäjä Sergei ja Herman Valamolaisille
ti 1.12. klo 17:30 Akatistos pyhälle Johannes Kronstadtilaiselle

SUOJÄRVELÄISET
Torstai 24.9 kello 18.00 alkaen Juhlasali, Moisseinvaara sinikuusamain kylä
Isä Heikki kertoo Moisseinvaarasta ja esittelee uutuuskirjaa

Православный приход г. Ювяскюля, осень 2009

Божественная Литургия на церковно-славянском, русском и финском 
языках
совершается в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) по воскресеньям 20.09., 
18.10., 15.11., 20.12.2009 в 10:00 ч.  После Литургии чаепитие в приходском 
зале!

Хор «Воскресение» приглашает поющих и интересующихся древным пением 
православной церкви!  Kirkkoslaavin- ja suomenkielinen Voskresenie-kuoro 
toivottaa uudet laulajat tervetulleiksi laulamaan vanhaa yksiäänistä ortodoksista 
kirkkolaulua!
регент Maria Takala-Roszczenko, mtakala@cc.joensuu.fi, тел. 040-5235616

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

Добро пожаловать!

Валаамский Народный Университет организует встречу русскоговорящих 
православных
25 - 27 сентября 2009
Ново-Валаамский монастырь

Темы встречи: Cвятыни и подвижники Ново-Валаамской обители. Чудо в 
Православии. Исповедь и Причастие как условие спасения. Вера и суеверие 
с точки зрения учения Православной Церкви.
В обсуждении тем принимают участие отец Сергий Коллиандер, отец Алек-
сандр Рощенко и преподаватель Владимир Сократилин.
Проживание бесплатное, в 1-2 местных номерах университетской гостини-
цы. 
Стоимость питания на время семинара 43 евро.

Заявки в Ювяскюля по тел.: 020 6100383 (отец Александр Рощенко)
Заявки в Куопио по тел.: 044 287 2270 (Виктория Глубокова)
Дополнительная информация по тел.: 050-324 7073 (Владимир Сократи-
лин)

Osin jo maaliskuusta jatkunut seurakun-
tatalon remontti on valmistunut. Vesi-
katto aluskatteineen, uudet syksytorvet, 
salaojitus, paineseinän rakentaminen ja 
laajat sisätyöt ovat nyt päätöksessä. 

Kaikki on pyritty tekemään niin hyvin 
ja huolellisesti kuin se on teknisesti ollut 
mahdollista. Yhtään turhaa korjausta ei 
tehty, vaan kevään suunnitelmiin kirjatut 
työt olivat kaikki tarpeellisia.

Olemme iloisia siitä, että saa-
mme nyt tehdä työtä terveellisessä 
työympäristössä. Kosteus- ja homeon-
gelmat on saatu nyt kuriin ja normaali 
työ uusituissa tiloissa voi jatkua.

Samassa yhteydessä korjattiin myös 
kirkon kellotapulin seinä. Hiljalleen 
rapautunut ja pintaansa pudotellut seinä 
korjattiin. Kellotapulin alaspäin leviävä 
muoto edesauttaa päällysteen kulumista 
ja jatkuvaa korjaustarvetta.

Paikka on kuitenkin näkyvä ja kielii 
heti huolenpidon puutteesta. Nyt muiden 
korjausten yhteydessä sekin saatiin kun-
toon. Kesän aikana myös Viitasaaren 
tsasounan katto ja päälirakenteita on 
uusittu. Kustannuksia on syntynyt ja 
uutta lainaa olemme joutuneet ottamaan. 
Tilanne on kuitenkin maksuvalmiuden ja 
lainanhoidon kannalta hoidossa.

Syyskuun 6. päivänä on valtuuston 
ja neuvoston kirkkokahvit. Hallinnon 
edustajat ovat paikalla keskustelun ja 
tuoreiden ehdotusten toivossa paikalla. 
Tule Sinäkin jututtamaan edustajiasi ja 
kuulemaan/katsomaan mitä kesän aikana 
olemme aikaansaaneet.

i Timo

Remontti
valmistuu

”Voskresenie-kuoro isä 
A l e k s a n d e r i n  v a h v i s -
tamana lauloi 30.5.2009   
Taulumäen kirkossa jär-
jestetyssä ekumeenisessa 
helluntaitapahtumassa”
(Kuva: Kari Valkonen)
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Nuorisotoimiston tiedotuksia!
Lapsi- ja nuorisotyön toiminta alkaa elokuun viimeisellä viikolla 36.
Kerho-ohjelmat ja aikataulut tarkentuvat myöhemmin, ja tietoa toiminnasta löytyy 
seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/ Seurakunnat – Jyväskylä – Nuorisotoimisto.
TULOSSA!
* Pyhäkankaan syystalkoot syyskuussa
* Jatkokristinoppileiri 2.-4.10.2009 Pyhäkankaan kriparilaisille ja ohjaajille. Ilmoit-
taudu mukaan!
* Leirinohjaajien palautepäivät Puroniemessä
* Nuorten syysvaellus Valamoon (ONL)
* Nuorten ruskaretki (ONL)
* Toimintalauantai kerran kuussa. Seuraa ilmoittelua!

Tekemistä ja toimintaa on lapsille,
nuorille ja perheille,

joten tervetuloa kaikki mukaan!
Kerhoilmoittautumiset ja tiedustelut Pirjolle:

Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja  Jyväskylän ortodoksinen seurakunta
Puh. 0206 100 385 pirjo.harkonen@ort.fi

Kirkkoäiti 
vastasyntyneen
ja äidin tukena

Sairaalakäynnit kuuluvat yhtenä olen-
naisena osana papiston työnkuvaan. Va-
kavan sairauden kohdatessa monelle ort-
odoksille on tuolloin luonnollista pyytää 
pappia toimittamaan sairaanripitystä Sen 
sijaan sairaalan lapsivuodeosastolle papit 
saavat kutsuja harvemmin.

Pyhien toimitusten käsikirjan eli 
Euhologionin ensimmäisiltä sivuilta 
löytyvät rukoukset lapsivuoteessa olevan 
äidin puolesta. kaunis perinne tuntuu 
olevan nyky-Suomessa monin paikoin 
lähes unohtunut. Aina edes aktiiviset 
kirkon jäsenet eivät ole tietoisia tästä heti 
lapsen syntymän jälkeen tapahtuvasta 
toimituksesta.

Näiden rukousten tärkeyttä juuri syn-
nyttäneelle äidille on kuitenkaan vaikea 
ylikorostaa. Erityisen merkittäviksi ne 
muodostuvat silloin, jos äiti on joutunut 
kokemaan keisarileikkauksen tai muu-
toin vaikean synnytyksen.

N i i s s ä  r u k o i l l a a n  J u m a l a a 
armahtamaan äitiä ja parantamaan hänet, 
sekä suojaamaan häntä ja hänen vasta-
syntynyttä pienokaistaan. Lapsivuode-
rukoukset muistuttavat myös siitä miten 
kirkko voi halutessamme olla mukana 
elämämme jokaisessa käänteessä. Heti 
alusta asti.

Isä Aleksander Roszczenko 
toimittamassa lapsivuoderukousta. 

(Kuva: Mikko Blom)

Valtias, Herra, kaiken hallitsija joka 
parannat jokaisen taudin ja raihnauden, 
paranna tämä palvelijasi joka on 
tänään synnyttänyt ja nosta hänet 
vuoteelta, jolla hän lepää, sillä profeetta 
Daavidin sanan mukaan olemme 
synnissä saaneet alkumme ja kaikki 
olemme tahraantuneita sinun edessäsi. 
Varjele häntä ja hänen synnyttämäänsä 
pienokaista. Peitä hänet siipiesi 

suojaan tästä päivästä hänen 
viimeiseen hetkeensä asti, puhtaimman 
Jumalansynnyttäjän ja kaikkien pyhien 
esirukouksien tähden, sillä siunattu olet 
sinä iankaikkisesta iankaikkiseen.

 Amen.
Euhologion,

rukouksista lapsivuoteessa
olevan äidin puolesta.Aino Blom

Isä Aleksander Roszczenko kuvasi kesän tunnelmia Pyhäkankaan leireiltä.



Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
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Päätoimittaja:
Pia Valkonen p.050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi
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Toimituskunta:
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Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700, Fax (017) 
770 7770
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Jyrki Ojapelto, Rautalampi
p. 0500 371 057 ja 050 591 0418
jyrki.ojapelto@ort.fi

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

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

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

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

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

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo

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

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

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

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

Bogdan Grosu, Rautalampi
p. 0500 371 057
bogdan.grosu@ort.fi

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

Mikko Kärki, Kuopio
p. 020 6100  302
mikko.karki@ort.fi

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
0509 ilmestyy 13.11.2009 mennessä. 
Sen aineistopäivä on ti 20.10.2009. 
Seurakuntien yhteystiedot osoitteessa 
www.ort.fi, josta klikataan ensin kirkko 
palvelee ja sen jälkeen seurakunnat. 
Yhteystiedot löytyvät myös Soleasta 
seurakunnan sivuilta. Ilmoitushinta: 
35 senttiä + alv./ppm. Tilaus: 10 
euroa/vuosi. Lehti tulee seurakunnan 
jäsenille maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy: Kisapaino, Hovinpelto 3, 74700 
Kiuruvesi tai PL 69, 74701 Kiuruvesi, 
Puh. (017) 770 7700,
Fax (017) 770 7770
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Radio ja tv
Radioitavan ortodoksiset
jumalanpavelukset
su 6.9.  klo 11-12 Liturgia
Tampere, pyhän Nikolaos Ihmei-
dentekijän ja pyhän Aleksanteri 
Nevskin kirkko
su 20.9. klo 11-12 Liturgia
Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
su 4.10. klo 11-12 Liturgia
Joensuu, Ortodoksinen seminaari
su 18.10. klo 11-12 Liturgia
Kotka, Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko
su 1.11. klo 11-12 Liturgia
Ilomantsi, Profeetta Elian kirkko
su 15.11. klo 11-12 Liturgia
Mikkeli, Ylienkeli Mikaelin kirk-
ko
Radioitavat ortodoksiset aamu-
hartaudet YLE Radio 1 klo 6.15 
ja 7.50
12.9. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo, 3.10.  Kirkkoherra Leo 
Huurinainen, Kouvola, 
24.10. Kirkkoherra Antero Petsalo, 
Kiuruvesi, 21.11. Kirkkoherra 
Matti Wallgren, Vaasa, 12.12. Met-
ropoliitta Panteleimon, Oulu
 
Radioitavat ortodoksiset iltahar-
taudet, Iltahartaudet lähetetään 
joka kuukauden kolmas tiistai Yle 
Radio 1-kanavalla kello 18.50
15.9. Arkkimandriitta Andreas 
Larikka, Helsinki
20.10. Pastori, pääsihteeri Heikki 
Huttunen, Helsinki
17.11.Uskonnonopettaja Makarios 
Lehtimäki, Kuopio 
    
Radioitavat ruotsinkieliset orto-
doksiset hartaudet, radio Vega
Andrum kl. 6.54 och 8.54
21.9. kyrkoherde Matti Wallgren, 
Vasa, 26.10.  kyrkoherde Matti 
Wallgren, Vasa
 

Валаамский Народный 
Университет 
организует встречу 
русскоговорящих 
православных
25 - 27 сентября 2009
Ново-Валаамский 
монастырь

Темы встречи: Cвятыни 
и подвижники Ново-
Валаамской обители. 
Чудо в Православии. 
Исповедь и Причастие 
как условие спасения. 
Вера и суеверие с 
точки зрения учения 
Православной Церкви.
В обсуждении тем 
принимают участие отец 
Сергий Коллиандер, 
отец Александр Рощенко 
и преподаватель 
Владимир Сократилин.
Проживание бесплатное, 
в 1-2 местных номерах 
университетской 
гостиницы. 
Стоимость питания на 
время семинара 43 евро.

Заявки в Ювяскюля по 
тел.: 020 610038 (отец 
Александр Рощенко)
Заявки в Куопио по тел.: 
044 287 2270 (Виктория 
Глубокова)
Дополнительная 
информация по тел.: 
050-324 7073 (Владимир 
Сократилин)

17 мая 2009 года в зале прихода 
г.Куопио была представлена те-
атральная постановка детского 
кружка «Родничок» «Как Князь 
Владимир веру выбирал».

На просмотр спектакля мы 
пригласили всех желающих 
прихожан и русскоязычное 
население г.Куопио,прежде 
вс его  с емьи с  детьми.В 
зале собралось более 100 
зрителей!Мероприятие прошло 
с большим успехом

Зрителям понравились 
активное участие детей в 
спектакле и их творческое 
отношение к исполнению своих 
ролей.Красочные костюмы 
и музыкальное оформление 
с участием хора «Калинка» 
произвели дополнительное 
впечатление

Главной целью мероприятия 
я в л я л о с ь  д у х о в н о е 
во спитание ,возвращение 
к  истокам христианской 
веры,возрождение памяти 
о идеалах наших славных 
предков на Святой Руси.

В е л и ч а й ш и м  д е л о м 
св.Князя Владимира,равным 
делам первых апостолов, было 

принятие им христианства 
и крещение Киевской Руси.
По свидетельству летописца, 
про слышав  о  душевных 
сомнениях в выборе религии, 
к Князю Владимиру стали 
я в л я т с я  п р е д с т а в и т е л и 
соседних с Русью народов 
с предложениями принять  
и х  в е р у. Т а к ,  п р е ж д е 
вс его  пришли волжские 
болгары, исповедовавшие 
магометанство, хваля свою веру. 
Владимиру не понравилось 
магометанство.

П р и ш л и  л а т и н с к и е 
миссионеры от римского 
папы, но славный Князь, 
н а с л ы ш а в ш и с ь  у ж е  о 
властолюбивой политике папы, 
не дал им много говорить, а 
сразу же отослал со словами: 
«Идите откуда пришли: отцы 
наши не принимали веры от 
папы».

Затем явились хазарские 
иудеи, которые сказали, что они 
веруют в единого истинного 
Бога.Владимир спросил их: 
«А где ваше отечество?» - 
В Иерусалиме,- отвечали 
они, - но Бог за грехи отцов 

наших лишил нас отечества 
и рассеял по земле». – «Как 
же вы учите других, - мудро 
возразил Владимир, - будучи 
сами отвержены Богом; если 
бы Бог любил вас и закон ваш, 
вы не были бы расточены по 
чужим землям; ужели того же 
вы и нам хотите?»

Наконец, после всех явился 
к Владимиру ученый греческий 
монах. Он изложил Князю 
по Библии всю историю 
Божественного промышления 
о людях, начиная от сотворения 
мира и кончая Страшным 
Судом, причём в заключении 
показал картину Страшного 
Суда.

К н я з ь ,  с м о т р я  н а 
картину,глубоко вздохнул и 
сказал: «Добро сим одесную и 
горе сим ошуюю»...

М о н а х  о б л и ч и л 
В л а д и м и р у  п л о т с к у ю 
страсть в магометанстве и 
духовную слепоту евреев, 
распявших Иисуса Христа и 
добровольно отказавшихся от 
спасения, которое перешло к 
христианам.

Евреи исказили истинное 

С в я щ е н н о е  П и с а н и е , 
у н и ч т о ж и в  с м ы с л  о 
Божественной природе Мессии 
и изъяв пророчества  о Его 
явлении.

Новое учение иудейских 
священников, отказавшихся 
от  Христа – Талмуд.Апостол 
Иоанн Богослов обвинил 
новых иудейских мудрецов « 
Говорят о себе, что они иудеи, 
а они не таковы, но сборище 
сатанинское».(Откр2.9).

Затем Владимир отправил 
« десять мужей добрых и 
смышлёных», дабы они на 
местах ознакомились  с новыми 
верами. Послы побывали у 
волжских  болгар ,  затем 
у немцев, исповедовавших 
латинскую веру, и наконец 
прибыли в Царьград, где 
попали в великолепный собор 
св.Софии на патриаршую 
службу.

Великолепие храма, участие 
всего духовенства с Патриархом 
во главе, стройное молитвенное 
пение, как бы отрешавшее 
молящихся от земли, величие и 
простота всей службы привели 
послов в священный восторг:» 

Мы не знали, на небе ли мы 
находимся или на земле:забыть 
той красоты мы не можем, 
ибо всякий человек, вкусив 
сладкого, отвращается от 
горького, так и мы не имамы 
где быти, не хотим оставаться в 
прежней языческой вере».

И послы добавили: «Если бы 
не хорош был закон греческий, 
то не приняла бы его бабка 
твоя Ольга, мудрейшая всех 
человек». «Чует,чует сердце 
мое, что нашли мы сокровище 
безценное, веру истинную...»-
сказал Князь Владимир и 
решил принять Православие 
для себя и своего народа.

Для подготовки спектакля 
мы ознакомились с житием св. 
Князя Владимира, использовали 
готовый сценарий для детей 
школьного возраста и другую 
тематическую литературу.

Б л а г о д а р и м  в с е х , 
принимавших участие  в 
подготовке  спект акля  и 
организации мероприятия.

Подготовила Наталия Кортэ

СОКРОВИЩЕ БЕЗЦЕННОЕ

Kiertokoulu päätettiin 
käynnistää uudelleen 
yhteisvastuun viikonloppuja 
odotellessa. Kaksi kertaa 
syksyllä ja kolme keväällä.

AIKA IISALMI KUOPIO RAUTALAMPI JYVÄSKYLÄ MIKKELI VARKAUS
13.9. Rautalampi Iisalmi Kuopio Mikkeli Varkaus Jyväskylä
1.11. Kuopio Rautalampi Iisalmi Varkaus Jyväskylä Mikkeli
24.1. Varkaus Jyväskylä Mikkeli Iisalmi Rautalampi Kuopio
21.2. Jyväskylä Mikkeli Varkaus Rautalampi Kuopio Iisalmi
21.3. Mikkeli Varkaus Jyväskylä Kuopio Iisalmi Rautalampi

Sydämellinen 
kiitos

ja passibo!
KP Arkkipiispa Leo, 
Kirkollishallitus, 
Palvelutoimisto Aulis, 
Lintulan luostari, 
Kuopion, Mikkelin ja 
Varkauden seurakunnat, 
Rauhala Yhtiöt Oy 
Status- tiimi, Kuopion ja 
Kehvon-Väänälänrannan 
tiistaiseurat,  arvoisat isät, 
työtoverit, sukulaiset, 
ystävät ja Te kaikki, jotka 
monin eri tavoin olitte 
järjestämässä ikimuistoista 
päivää 28.7.2009. 
Ansiotyö kirkon 
palveluksessa päättyy 
pian.  Jos Luoja terveyttä 
ja elonpäiviä antaa, niin 
toivon tapaavani kaikkia 
teitä tapahtumissa ja 
toiminnoissa, joissa meitä 
kaikkia tarvitaan edelleen.
Kiitoksin ja rukouksin 
teitä muistaen.

Lahja Lökschy   

KUUTOSET JÄRJESTÄVÄT
jo perinteeksi tulleen ja pidetyn

KULTAISEN IÄN LEIRIN 
VALAMOSSA

Heinävedellä Pokrovana 
ke-to 30.9.-1.10.2009

Luostariympäristössä ovat
kirkon palvelut lähellä.

Lisäksi järjestetään yhteistä
ohjelmaa ryhmälle.

Tarvittaessa on mahdollisuus
ottaa avustaja mukaan.

Kyytijärjestelyissä autetaan.

Hinnat, jotka sisältävät
majoituksen, ohjelmaan 

merkityt ruokailut ja ohjelman
ovat seuraavat:

opistohotelli 1 hh 90 e,
opistohotelli 2 hh 75 e/h,

vierasmaja 1 hh 70 e,
vierasmaja 2 hh 65 e/h.

Ilmoittautumiset 7.9.2009
klo 12 mennessä, oman 

srk:n kansliaan (puh.nro oman 
seurakunnan sivulla). 

Avustusta voi kysyä samalla, 
diakoniatoimikunnat 

 avustavat mahdollisuuksien mukaan. 

Moisseinvaaran kyläkir ja  ja 
kyläkartta ovat ilmestyneet. Kylän 
henkisestä muinaiskulttuurista ja 
elämästä kansatieteilijät kiinnos-
tuivat jo ennen sotia. 

Tämän karjalais-ortodoksisen 
kylän kansanelämän poikkeukselli-
sia vaiheita monitieteellisesti ku-
vaavaa 500-sivuista kirjaa elävöit-
tävät 314 valokuvaa, 17 sukukaavi-
ota ja 10 tilastotaulukkoa. 

Kyläkirja käsittelee itärajan 
taakse jääneen Suojärven pitäjän 
Moisseinvaaran kylää ja siellä asu-
neitten elämää. Se palvelee tämän 
lehden lukijoita, joiden joukossa 
on sekä aiheesta kiinnostuneita 
että entisiä moisseinvaaralaisia ja 
moisseinvaaralaistaustaisia hen-
kilöitä ja se sopii lahjaksi omaisille, 
jälkikasvulle ja ystäville heidän 
merkkipäivinään. Julkaisu käy jou-
luiseksikin lahjavinkiksi. 

Kylän luontoa ja asutuksen sijoit-
tumista vaaramaisemiin ilmentää 
kyläkartta. Talollisten lähes 130 
taloa löytyvät kylän typografikartal-
ta, jonka koko on 42 cm x 59 cm. 

Kirjaa ja erillistä kyläkarttaa voi 
ostaa niiden toimittajilta hintaan: 
Kirja 50 €, Kartta 10 € + posti-
tuskulut.

Tilaukset: Heikki Makkonen p. 
040 722 6025 tai Asko Makkonen 
p. 040 565 9465.

Moisseinvaaran
kyläkirja ja
kyläkartta

ovat ilmestyneet


