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Ortodoksisuus
näkyy Pielavedellä

Pielaveden kirkonkylältä 
lähdetään Keiteleen suun-
taan. Vähän ennen Säviän 
kylätaajamaa käännytään 

vasemmalle Karttulaan ja Tervoon 
päin. Ajetaan jonkin matkaa, kunnes 
vasemmalla aukeaa huima näkymä. 
Vehmaan viljelyaukean keskeltä 
nousee sipulikupoli kirkkaine ris-
teineen.

Se, että arkkipiispa Leo on syn-
tyisin Pielaveden Taipaleen kylästä, 
näkyy konkreettisesti maisemassa. 
Hän on rakennuttanut kotitalonsa 
tuntumaan tsasounan.

Talon avoinna
Arkkipiispa Leo istahtaa puutarha-
tuoliin Valassin praasniekan vigi-
lian ja lämminhenkisen pihajuhlan 
jälkeen.

Vigilian arkkipiispa toimitti ko-
titsasounassaan. Palveluksen jälkeen 
kirkkoväki asettui aitan portaille tai 
kuka minnekin ja kuunteli piela-
vetisten Prihoja sekä ortodoksista 
naiskuoroa.

Puutarhapöydällä on Maija 
Hurrin arkkipiispasta kirjoittama 
elämäkerta Kutsumus ja tahto. Kir-
jasta arkkipiispasta välittyy sama 
välittömän ja vieraanvaraisen kar-
jalaisisännän kuva kuin pihajuhlista. 
Välittömän karjalaisisännän rooliin 
kuuluu omissakin juhlissa olla ikään 
kuin puoli askelta taustalla, mutta 
kuitenkin koko ajan kuulolla.

Isännän välittömyys tarkoitti käy-
tännössä myös sitä, että arkkipiispa 
Leo ilmoitti juhlakansalle kotitalon-
sa ovien olevan auki tutustumista 
varten. Samoin ilmoitusta siitä, että 
ne, jotka pyörähtävät joskus tsasou-
nan pihalla ja arkkipiispa Leo sattuu 
olemaan kotosalla, voivat saada 
piispallisen tsaounanesittelyn.

Muutoin tsasounan avaimet ovat 
kuulemma pielavetisellä Väinö 
Väänäsellä. Hän toimii tsasounan 
yleismiehenä.

Karjalaisidentiteetti
Arkkipiispa Leo täytti 60 vuotta 4. 
kesäkuuta. Tsasounan rakennuttaja 
pyhitti pyhäkön syntymäpäivä-
nään.

- Tsasouna on kunnianosoitus 
menneiden sukupolvien työlle. Sitä 

paitsi jo ihan koulupoikana - ennen 
kuin Pielavesi sai oman ortodoksisen 
kirkon - ajattelin, olisipa meilläkin 
täällä oma pyhäkkö, arkkipiispa 
Leo sanoo.

Raivaajaperheen kasvattina ark-
kipiispa on tottunut kovaan työhön 
sekä seitsenpäiväiseen työviikkoon. 
Makkosen perheen isä raivasi tilan 
rahkasuolle ja äiti piti huolta jäl-
kikasvunsa ortodoksisesta kasva-
tuksesta.

- Tottahan meillä sunnuntai pyhi-
tettiin, mutta navettaan vanhempien 
oli lähdettävä sunnuntaiaamunakin.

Arkkipiispan äiti Jeudokia Mak-
konen taisteli kovissakin oloissa 
oman karjalaisen identiteetin puoles-
ta. - Äiti ei puhunut koko elämässään 
savoa. Hän puhui vain karjalaa ja 
kirjakieltä.

Sen vuoksi arkkipiispan lähiajan 
tavoitteita on karjalan kielen saatta-
minen maamme viralliseksi vähem-
mistökieleksi. Se on mahdollista 
Euroopan Neuvoston sopimusten 
pohjalta.

Suuriin rakennusprojekteihin 
arkkipiispa ei Pielaveden Taipaleen 
kodissaan lähiaikoina ryhdy. Mitä 
nyt polttopuille pitäisi liiteri saada ja 
sekapuuta pilkkoa klapeiksi.

Ammattiylpeät
Elokuun 18. päivä Taipaleen tsasou-
nalla vietettiin pyhäkköjuhlaa. Juh-
laliturgian saarnassaan arkkipiispa 
kertoi, miksi hän valitsi tsasounan 
nimikkopyhiksi marttyyrit Florok-
sen ja Lauroksen.

-  Karjalassa oli Floroksen ja 
Lauroksen tsaounoita. Marttyyrit-
veljekset olivat ammatiltaan kiven-
hakkaajia. He olivat käsityöläisiä, 
marmorin käsittelijöitä, eivätkä 
halunneet tehdä mitä tahansa.

Arkkipiispa muistutti viisaan ja 
ammatistaan ylpeän käsityöläisen 
hyveestä. Työkalut on pidettävä hy-
vässä terässä – olivatpa työvälineet 
sitten aineellisia tai henkisiä. Epä-
jumalanpalvontaan ei kuitenkaan 
saa suostua.

Pyhäkköjuhlaliturgian jälkeen 
arkkipiispa kehoitti palvelukseen 
osallistunutta väkeä malttamaan 
mielensä. Kirkkokahvit olivat po-
risemassa.

teKsti ja Kuvat: Pia valKonen

Satavuotias Martta Luttunen osallistui arkkipiispan kotitsasounan 
juhlaliturgiaan. Palveluksen toimitti arkkipiispa Leo avustajanaan 
teologinen sihteeri Jyrki Härkönen.

Arkkipiispa Leo kutsui Valassin praasniekan vigiliaan kotikylänsä Taipaleen tsasounaan.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

arKKiPiisPa leo

Persoonallinen
kirkko

Paimenmatkat

Seurakunta on paikka, missä erilaiset ihmiset elävät ja kohtaavat.  
Kenties juuri Sinun kanssasi olemme kohdanneet toisemme jumalan-
palveluksissa tai jossakin muussa yhteydessä.

Olemme saattaneet hivenen jakaa inhimillisiä kokemuksiamme ja 
samalla aistineet ihmiseltä toiselle välittyvää lämpöä ja ymmärtämystä.  
Kohtaamisemme on saattanut olla merkittävä meille molemmille.  Aina 
ei välillemme ole löytynyt sanoja, silloin hiljaisuus, ilmeet ja eleet ovat 
puhuneet omaa kieltään. 

Viime päivinä olen miettinyt sanatonta viestintäämme.  Hämmentävää 
oli menneellä viikolla todeta, kuinka eräs työtoverini oli tehnyt katseestani 
johtopäätöksen, että olin vihainen, eikä rohjennut edes kohdata minua.  

Huomio sai minut pohtimaan, miten usein teemme vastaavanlaisia 
tulkintoja toisistamme ja toimimme sen mukaisesti.  Ovatko havaintomme 
aina edes sellaista, jota kannattaa kertoa eteenpäin?

Noita pohtiessani mieleeni nousi erään ystävän kertomus siitä, miten 
hedelmät alkoivat puhua hänelle.  Hedelmätiskin äärellä hän, kuten monet 
meistäkin, oli tehnyt ostosvalintansa kuorien perusteella.  Vain virheettömät, 
tutut ja kauniskuoriset hedelmät päätyivät pussiin.  Oudot ja rosoiset, matkan 
varrella jopa halkeilleet hedelmät saivat jäädä, kunnes kerran oudonnäköiset 
hedelmät alkoivat puhua. 

Laatikoista ne kuiskuttelivat: ”Olemme tutustumisen arvoisia”.  Tuolloin 
pussiin sujahti myös jokunen outo hedelmä ja vaatimattomalta näyttäneen 
sabra-hedelmän sisältö antoi ystävälle todellisen makuelämyksen.   

Miten on meidän laitamme?  Tuijotammeko toisissamme pelkkiä ulko-
kuoria ja teemme valintamme sen perusteella?  Lähestymmekö vain tuttuja 
ja turvallisia ihmisiä, jotka näyttävät iloisilta ja tutustumisen arvoisilta?  
Entäpä jos uskaltaisimme kohdata ennakkoluulottomasti lähellämme 
olevan ihmisen, katselematta sen kummemmin hänen ulkokuortaan.  Ku-
katies yllättyisimme ja karkeakuorisen alta voisikin löytyä todellinen aarre 
elämäämme.

Jumala ei erottele ihmisiä.  Hän näkee aina meidän sisimpämme.  Hänelle 
olemme samanarvoisia, olemmepa sitten millaisia ihmisiä tahansa.  Hän 
rakasti meitä jopa niin paljon, ”että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”.  
(Joh. 3:16) Tällainen on Jumala.  Tällaisia meidänkin tulee olla. 

Jeesus kehottikin meitä olemaan täydellisiä, Jumalan kaltaisia.  Siihen 
pyrkiessämme meille on annettu paljon suuremmat kasvun mahdollisuudet, 
mitä luulemmekaan.  Jotta jokainen meistä voisi kokea seurakunnan kodik-
sensa, meidän on hyvä opetella elämään rohkeasti tässä ja nyt.  Katselles-
samme ympärillemme voimme tehdä löytöjä, ihania ihmisiä. 

Turha on tuijotella vain ulkokuoria.  Syytä on myös muistaa, etteivät omat 
havaintomme ja tulkintamme ole aina lopullisia totuuksia toisesta ihmisestä.   
Mutta tarkentaessamme huomiomme asianomaiselta, olemme huomaamat-
tamme rakentamassa sellaista yhteisöä, missä vallitsee toisesta välittämisen 
ilmapiiri, keskinäinen rakkaus ja toinen toisemme kunnioitus.

isä Martti Hänninen

iisalMen ortodoKsinen seuraKunta

Kun hedelmät
alkavat puhua...

3.9. Joensuu: yliopiston lukuvuoden 
avajaisjumalanpalvelus
4.-7.9. Aunuksen Karjala: kulttuu-
rimatka, 8.9. Joensuu: ortodoksisen 
seminaarin syyslukauden avajaiset 
Kuopio: ev.lut.piispainkokouksen 
osanottajat. 11.9. Helsinki: Ort.lä-
hetyksen kokous, 13.9. Rautalampi: 
liturgia, lukijaksi vihkiminen; kirk-
koherran tulojuhla, Sonkajanranta: 
ehtoopalvelus
14.9. Sonkajanranta: liturgia
18.9. Kuopio: Kuopion vilimit-ta-
pahtuman vieraana
22.9. Kuopio: hiippakuntasäätiön 
hallituksen kokous
23.9. Kuopio: arkkipiispalla vieraa-
na, 4.9. Uusi-Valamo: ehtoopalvelus 
ja hpk-neuvoston kokous 

25.9. Kuopio: eläkkeellejäämisjuh-
lat, 7.10. Kuopio: kirkollishallituk-
sen istunto; arkkipiispalla vieraana    
9.-17.10. Istanbul/Rhodos: ortodok-
sisten kirkkojen päämiesten kokous, 
18.10. Helsinki: kirkkojen maail-
manneuvoston delegaation tapaa-
minen, 21.10. Kuopio: ikääntyvien 
yliopiston opiskelijoiden vierailu
23.10. Uusi-Valamo: Ortaidin halli-
tus ja syyskokous
25.10. Kuopio: Salmi-Säätiön 60-
vuotisjuhlat  ja Salmi-seuran 50-
vuotisjuhlat, 26.10. Kuopio: liturgia, 
päiväjuhla, 28.10. Helsinki: uskon-
todialogi EU-seminaarissa
30.10. Joensuu: liturgia ja teologi-
koulutuksen 90-vuotisjuhla
9.11. Pielavesi: kirkon vihkiminen

20.-21.8. Ilomantsi, Vierailu Pohjois-
Karjalan rajavartiostoon
23.-24.8. Viinijärvi, Vigilia ja li-
turgia
29.8. Iisalmi, Miesten tapahtuma 
Kustaa Aadolfin kirkossa
6.-7.9. Lapinlahti, Vigilia ja liturgia
7.-8.9. Pieksämäki, Vigilia ja li-
turgia
11.-14.9. Joensuu, Seurakunnan 
tarkastus
20.-21.9. Joensuu, Kehitysvammais-

ten kirkkopyhä
27.9. Mikkeli, Liturgia ja maahan-
muuttajapäivä
27.-28.9. Valamo, Vigilia ja liturgia. 
Ikonimaalarit ry:n kokous
30.9. Kuopion kirjasto, Mielenter-
veyspäivän paneeli
3.10. Joensuu, Tutkijaseminaari
10.-12.10. Varkaus, Seurakunnan 
tarkastus
7.11. Joensuu, Tutkijaseminaari

Arkkipiispa Leo:

Piispa Arseni:

Arkkipiispa Leon kotikylään Pie-
laveden Taipaleelle rakennetun 
tsasounan vihkimisjumalanpalvelus 
tiistaina lähetäään uusintana 26.8. 
klo 13.00 YLE TV1:ssä.

Vihkimisen ja liturgian toimittaa 
KP Karjalan ja koko Suomen arkki-
piispa Leo kanssapalvelijoineen.

Dokumentti arkkipiispa Leon 
tsasounan rakentamisesta TV1:ssä 
sunnuntaina 31.8.

Kesäkuussa Pielaveden Taipaleen 
kylään valmistuneen arkkipiispa 
Leon tsasounan rakentamisesta tehty 
dokumentti lähetetään YLE TV1:ssä 
sunnuntaina 31.8. klo 18.15. Doku-
mentin on ohjannut Satu Väätäinen. 
Ohjelma uusitaan tiistaina 2.9.2008 
klo 16.30 YLE TV1:ssä.

Ortodoksisen kirk-
komme tulevaisuut-
ta linjaava ”Etsivä 
kirkko” -ohjelma 
on vi imeis telyn 
loppumet re i l l ä . 

Kirkolliskokouksen, järjestöjen ja 
seurakuntien muokkaama mietintö 
linjaa kirkkomme työn painopisteitä 
vuoteen 2020 asti.

Kaikkien tulevaisuusohjelmien 
ongelma on sitoutuminen, eli se, poi-
kiiko mietintö konkreettisia tekoja. 
Jos Etsivä kirkko ei innosta papistoa 
ja seurakuntalaisia uusiin avauksiin, 
on mietintö enemmän päähänpisto 
kuin yhteinen ohjelma.

Yhteisen ohjelman Etsivästä kir-
kosta saamme kun katsomme, mil-
laisen lähihistorian muokkaamana 
olemme tulleet tähän hetkeen.

Ortodoksinen kirkko oli Suo-
messa 1950- ja 60-luvuilla ”kuoleva 
kirkko”, niin ainakin ennustettiin. 
Suomalainen yhtenäiskulttuuri ei 
katsonut suopeasti karjalaista tai 
venäläistä alkuperää olevaa ortodok-
sista väestöä. Luterilainen valtakirk-
ko hamusi seka-avioliittopareista 
tuhansia ortodokseja ”suomalaisen 
kirkon” jäseneksi. Vähemmistöjen 
kunnioittamisen ekumenia oli vielä 
tuolloin tuntematonta. Myös orto-

doksien oman identiteetin arvostus 
oli sodan jälkeisinä vuosikymmeninä 
kadoksissa

Maailma muuttui ja ortodoksi-
suus säilyi Suomessa. Kirkkomme 
jäsenmäärän kasvun vuodet alkoivat 
1980-luvulla ja ortodoksiseen kirk-
koon liittyviä kansalaisia on edelleen 
joka vuosi enemmän. Nykyään orto-
doksi osaa olla ylpeä sekä uskostaan 
että erilaisuudestaan suhteessa enem-
mistökulttuuriin.

Ortodoksinen identiteetti on 2000-
luvun Suomessa moni-ilmeistä. Tuon 
värikkyyden ja kansainvälisyyden 
tulisi näkyä yhä enemmän myös 
seurakunnissa. Jumalanpalvelusten 
ohella eri kieli- ja kulttuuritaustoista 
tulevien ihmisten kohtaamista tulee 
aidosti edistää kuoroissa, piireis-
sä, neuvostoissa ja toimikunnissa. 
Laajemman ja kansainvälisemmän 
joukon kutsuminen mukaan tuo seu-
rakuntien päätöksentekoon rohkeutta 
ja tervetulleita uusia tuulia.

Jos annamme tilaa koko ajan 
kansainvälistyvien seurakuntiemme 
uusille jäsenille, ovat ajan merkit 
Suomen ortodoksiselle kirkolle 
suotuisia.

Uskonnollisuus maassamme 
kehittyy yhä enemmän ihmisten per-
soonallisten tarpeiden mukaiseksi. 

Luterilaisen enemmistökirkon näkö-
kulmasta kehitystä kutsutaan usein 
uskontokartan pirstaloitumiseksi. 
Meille ortodokseille tuo pirstaleisek-
si kutsuttu moni-ilmeinen uskonnol-
lisuus ei ole uhka, vaan kirkon pitkän 
historian aikana koeteltu ja kypsynyt 
voimavara. 

Kun yksi huomisen haasteita jä-
sentelevä mietintö on tehty, on aika 
avata keskustelu seuraaville yhtei-
sille linjauksille. Sopisiko seuraavan 
tulevaisuussuunnitelman ankkuriksi 
teesi ”persoonallisesta kirkosta”? 

Millainen on sinun visiosi orto-
doksisesta kirkostasi vuonna 2030?

Встреча с 
архиепископом 

Архиепископ Карельский 
и всея Финляндии Лев 
приглашает вас к дискус-
сии в Куопио 26.10. 2008 
в 18 ч. в центре архиепис-
копии (Каряланкату 1, 
Куопио).
Тема вечера «Православ-
ная Церков в Финляндии 
– духовные обшины для 
всех». Молебен, угоше-
ние. Допольнительная 
информация: секретарь 
архиепископа диакон 
Юрки (Георгий) Хяркёнен, 
тел.+358 206 100 232.

Arkkipiispan
tsasounan vaiheet

televisiossa
Opettajat pohtivat tuntisuunnitel-
miaan ja miettivät, kuinka asiat 
olisi parasta tarjoilla eri-ikäisten 
pureskeltavaksi.

Tehdään monisteita, askarrel-
laan ja luetaan. Joitakin rukouksia 
opetellaan ulkoa ja kirkkolauluja 
harjoitellaan. Opettajista on harmit-
tavaa, jos joku kappale jää kirjasta 
opettamatta.

Ei huolta. Eivät oppilaat kaikkea 
muista kuitenkaan. Tein empiirisen 
tutkimuksen asiasta. Kysyin kol-
melta yläkouluun siirtyvältä pojalta, 
Jesseltä, Nikolta ja Joonalta mitä 
he muistavat alakoulun ortodoksi-
tunneista.

Vastaukset antoivat osviittaa siitä, 
mikä on tärkeää. Virallisen tiedon 
mukaan uskonto on suunnilleen 
yhtä suosittua kuin pakkoruotsi. 
Pojille oman uskonnon opetus ei ole 
ollut pakko-ortodoksisuutta. Heidän 
vastauksensa karistivat hartioiltani 
toukokuun viimeisten viikkojen 
rasitukset. 

Rehellisyyden nimissä nämä 
iloiset vesselit myönsivät, etteivät 
he paljon asioista muista. Jotain on 
luettu ja aamutunneilla väsytti. Mut-
ta tunneille tulo oli Nikon mukaan 
jännittävää. ”Koskaan ei tiennyt mitä 
oli odotettavissa”.

Olihan se suurta seikkailua! Joi-
nakin vuosina emme tienneet oliko 
aamulla luokkahuonetta vai ei ja 
tunteja pidettiin käytävällä. Pojista 
se oli vain vaihtelua. Silloin ei voinut 
opiskella yhtä tiiviisti. Ainakaan ei 
kirjoitettu niin paljon. 

Koululaisjumalanpalvelukset 
ovat opettajille aika raskaita. Lapsia 
kootaan monelta koululta ja joskus 
palveluksissa on liikaa ääntä. Poi-
kien mielestä kirkko voittaa aina 

kouluolot.
”Kyllä muita keljutti kun me 

pääsimme koulusta pois”. Enkä minä 
onneton ollut ymmärtänyt heidän 
intoaan, vaikka pojat aina toivoivat 
että bussikyyti jatkuisi hiukan kau-
emmin. Siinä olisi taas mennyt yksi 
oppitunti. 

Yhden asian alakouluvuosistaan 
muistivat kaikki. Poikien ollessa 
ekaluokalla, vierailimme arkkipiispa 
Leon luona. Olin valmentanut heitä 
tähän tärkeään vierailuun. Pojat is-
tuivat niin hiljaa kuin osasivat.

Jalat heiluivat penkin alla, mutta 
muuten he kuuntelivat arkkipiispan 
kerrontaa jouluikonista ja ”jostakin 
älyttömän isosta taulusta siellä 
seinällä”.Kerronnan edetessä pien-
ten tarkkaavaisuus herposi. Jesse 
nukahti tuolille ja viimein pää kop-
sahti pöytään paukahtaen. Vierailu 
päättyikin sitten aika nopeasti ja vein 
uniset lapset taksiin.  

Tapahtuma jäi kaikkien mieleen. 
Tärkeässä asemassa oleva ihminen, 
arkkipiispa, otti heidät kylään omaan 
kotiinsa. Jouluikonin sanoma saattoi 
jäädä hiukan hämäräksi, mutta he 
muistivat nähneensä jouluikonin. 
Arkkipiispan luento ei mennyt 
hukkaan. Vierailu kantoi hedelmää 
koko alakoulun, toivottavasti koko 
elämän läpi.

Toukokuussa kerroin pojille 
hakeneeni toista työtä, joten heidän 
kirjoittamansa lappuset loppuivat 
nätisti kiitokseen opetuksesta. Sain 
myös toiveen etten lähetä mitä ta-
hansa opettajaa heitä kiusaamaan. 
Sanoin että ortodoksiuskontoa opet-
tavat vain hyvät opettajia. 

Kiittäen
Sirpa OKulOv

(kirjoittaja on aloittanut kirkollishallituksen 
kasvatusasiain koordinaattorin työssä 1.8.2008)

Uskontotunnilla on
lähes aina jännittävää
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Kirkkomme pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS) on laadittu 
vuodesta 2005 lähtien metropoliitta Ambrosiuksen johdolla. 
Työryhmä oli kirkollishallituksen asettama.

Joulukuussa 2007 työryhmän puheenjohtaja esitteli ansiokkaan orto-
doksisen kirkon PTS:n kirkolliskokoukselle Valamon luostarissa.

Sivistysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kirkolliskokous esitti 
PTS:n lähetettäväksi lausuntokierrokselle seurakuntiin, jotta seurakuntien 
ääni tulisi kuulluksi ja tieto suunnitelmasta leviäisi ympäri maata. Tällai-
nen pitkän tähtäimen suunnittelu, strategian laatiminen, on luonteeltaan 
prosessi eikä paikalleen jämähtävä tuotos. PTS-työryhmä on antanut 
suunnitelman otsikossa kirkolle haasteellisen vision: ’ETSIVÄ KIRKKO, 
Suomen ortodoksinen kirkko vuonna 2020’ PTS (ks. http://www.ort.
fi/fi/uutispalvelu/Microsoft_Word_-_PTSLAAJA211007BMAAnd-
2uusi.pdf ). 

Kaikilla hyvillä ja kehittyvillä organisaatioilla, jollaisena pidämme 
myös ortodoksista kirkkoa, on tulevaisuuden toimintaa linjaava strate-
gia.

Ortodoksisen kirkon pitkän tähtäimen suunnittelun lähtökohtana on 
ortodoksinen uskonperintö ja arvopohja.

PTS-luonnos perustuu myös vuoden 2007 alusta voimaan tulleeseen 
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. PTS kattaa kokonaisvaltaisesti kirkon 
toiminnan suunnittelun, toteutuksen sekä niiden valvonnan ja arvioin-
nin. Se ei rajaudu ainostaan taloudellis-hallinnolliseen suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

PTS:n on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan asetetut päämää-
rät järjestelmällisen ja tietoisen toiminnan avulla. Niinpä PTS on myös 
tärkeä johtamisen väline strategisessa päätöksenteossa. Parhaimmillaan 
PTS on prosessi ja väline, joka auttaa ortodoksista kirkkoa hallitsemaan 
ympäristöään sekä vaikuttamaan ja muokkaamaan sitä aktiivisesti. 

PTS:ssa on useita toiminnan tasoja. Koko kirkkoa koskeva on yleinen 
ohjenuora, jota kukin seurakunta tarkentaa omassa pitkän tähtäimen 
suunnitelmassaan.

Edelleen seurakuntien toimikunnat suunnittelevat konkreettista toi-
mintaansa PTS:n ennakoivan suunnitelman pohjalta.

On parempi, että paikalliset tasot hahmottelevat toimintaympäristönsä 
muutoksia jo ennalta, jotta muutoksiin sopeutuminen tai jopa niiden 
aktiivinen hallinta olisi mahdollista.

Tarkoituksena on, että mikään taho ei jäisi passiivisen reagoijan osaan. 
Sen vuoksi paikallisen tason toiminnassa joudumme yhä uudelleen ky-
symään monia tiukkojakin kysymyksiä.

Mitkä ovat toimintakenttämme? Kuinka uudistumme? Ketkä ovat 
asiakkaitamme? Mitä lisäarvoa toimintamme ympäröivässä yhteisössä 
tuottaa? Kenelle? Miten? Miksi? Milloin? 

Luettavaa: 
http://www.ort.fi/fi/uutispalvelu/Microsoft_Word_-_PTSLAAJA-
211007BMAAnd-2uusi.pdf 

http://www.ort.fi/fi/index.php

joHanna lasonen

dosentti

jyväsKylä

Kirkon PTS
pakottaa kysymään

monia asioita
PTS:ssa on useita tasoja.

Seurakunnat joutuvat
kysymään itseltään suunnitelmaan

toteuttaessaan:

Kuinka uudistumme?
Ketkä ovat asiakkaitamme?
Mitä lisäarvoa toimintamme

ympäröivässä yhteisössä
tuottaa?

Kenelle? Miten?
Miksi? Milloin? 

Mikkelin ortodoksinen seurakunta 
juhli pääkirkkonsa Mikkelissä si-
jaitsevan pyhän ylienkeli Mikaelin 
kirkon 50-vuotistaivaltaan. Samana 
päivänä 8. kesäkuuta 50 vuotta sitten 
silloinen apulaispiispa, myöhemmin 
arkkipiispa Paavali vihki kirkon 
käyttöön.

Juhlaa vietettiin koko viikon 
ja sen aloitti ikoninäyttely Mik-
kelin kirjaston Mikkeli-salissa. 
Perjantaina 6.6. julkistettiin vanhan 
venäläisen sotilaskirkon historiikki 
osana juhlaviikkoa. Juhlan pääta-
pahtuma oli sunnuntaina nykyisen 
kirkkoherran isä Johannes Hätisen 

johdolla toimitettu liturgia ja sitä 
seurannut pääjuhla maaseurakunnan 
seurakuntasalilla.

Liturgiassa palkittiin ansioitunei-
ta seurakuntalaisia. Pyhän Karitsan 
ritarikunnan ansiomitalin saivat 
pieksämäkeläinen Toini Piirainen ja 
mikkeliläinen Salme Saulamo. Näi-
den lisäksi palkittiin piispallisella 
siunauskirjalla ikonimaalauspiirin 
opettaja Ritva Heikkilä, tiistaiseuran 
puheenjohtaja Helena Mölkänen 
sekä Mikaelin kirkon isännöitsijä 
Hannu Rautio.

Pääjuhlassa kuultiin juhlapuhee-
na katsaus Mikkelin alueen ortodok-

sisista kirkoista ja kirkollisista tilois-
ta aina 1200- luvulta nykypäivään. 
Tervehdyksiä esittivät muun muassa 
Mikkelin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Arto Seppälä sekä 
Mikkelin luterilaisten seurakuntien 
edustajat.

Juhlan lopussa juhlapuhujalle, 
Mikkelin ortodoksisen seurakun-
nanvaltuuston puheenjohtajalle, 
rehtori Hannu Pyykköselle luovu-
tettiin ikonimaalauspiirin maalaama 
harvinainen Mikkeli-ikoni, jossa on 
kuvattu Kristus ja ylienkeli Mikael 
nykyisen pääkirkon ympärille. Iko-
nista on tehty myös postikortti.

Mikkelin ylienkeli Mikaelin kirkko juhlaloistossaan kirkon 50-vuotisjuhlissa 7.- 8.6.2008 (kuva: Hannu Pyyk-
könen).

Ylienkeli Mikaelin kirkko
juhli 50-vuotistaivaltaan

Elokuun alkupuolella perjantaina 
8.8. meillä Kuopiossa oli ilo pitää 
vieraina Vändrasta tullut ekumeeni-
nen ryhmä. Se muodostui sekä 
ortodoksisesta että luterilaisesta 
kuorosta.

Kuorot pitivät Kuopion kated-
raalissa konsertin, jossa kuorot 
lauloivat yhdessä ja erikseen. 

Kuorot ovat Pohjoismaisella 
kierroksella, jonka ensimmäinen 
pysähdyspaikka oli Kuopio. Mu-
kana oli myös lapsia, josta kaksi 
soitti viulua konsertissa kuoroa 
säestäen.

Vändran ortodoksista seura-
kuntaahan olemme auttaneet usean 
vuoden ajan heidän kunnostaessaan 
vanhaa seurakuntataloaan. Nyt oli 
mukava kohdata vanhoja ja uusia 
tuttuja kirkkomusiikin merkeissä 
täällä.

Konsertin jälkeen kuorolaiset 
saivat iltapalan seurakuntasalilla 
ja he yöpyivät Rytkyllä evankelis-
luterilaisen seurakunnan leirikes-

kuksessa.
Kuopiossa he tutustuivat kirkko-

museoon, Puijon torniin ja kaupun-
gin nähtävyyksiin pikaisesti kiireisen 
aikataulunsa vuoksi. Lauantaina 
kuorot olivat jo Kempeleessä. Sieltä 
he jatkoivat sitten Ruotsin puolelle 

konsertoimaan. Pohjoismaiden kier-
tomatka kestää heillä runsaan viikon. 
Lapset pystyvät olemaan mukana 
matkalla sillä Virossa koulut alkavat 
vasta syyskuun alussa.

isä MiKKo

Pienet viulistit Värdan ystävien konsertissa Kuopiossa.

Vieraita
Värdasta

Kirkkovuosi alkaa 1.9. Ensimmäinen juhla uudessa kirkkovuodessa 
on Neitsyt Marian syntymä. Kirkkovuoden viimeinen juhla on Marian 
kuolonuneen nukkuminen. Aloitamme siis uuden vuoden Marian syn-
tymästä, mikä on pelastuksemme alku, ja päätämme vuoden Marian 
kuolemaan, mikä juhla julistaa pelastuksen loppuun saattamista. 
Maria on meille esikuvana: sanan kuulemisessa ja palvelemisessa.

Lue lisää www.ortodoksi.net/kirkkovuosi
Solean kannen juhlaikonin on maalannut piispa Arseni ja sen on kuvannut P & M Image Oy.
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Varkauden seurakunta
VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puhelin  020 6100 345
tekekopio   (017) 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

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

Varkauden kirkko:  Relanderin-
katu  5 
Pyhitetty  Kristuksen Taivaaseenas-
tumisen juhlan muistolle.
Isännöitsijä:    avoinna
Vahtimestari:  Jani Thure,  puh. 050 
- 5 563 179

Leppävirran rukoushuone: 
Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan valistajien 
muistolle, Puhelin    0206100347
isännöitsijä : Marjukka Levy,  puh. 
044 - 5 693 670, Vahtimestari:  Jani 
Thure,  puh. 050 - 5 563 179

Savonlinnan rukoushuone: 
Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakariaan ja 
Vanhurskaan Elisabetin muistolle.
Puhelin   0 206 100 348
Isännöitsijä:  Markus Parkkonen,  
puh.  0400 – 925 746
Vahtimestari:  avoinna

Varkauden Kirkko,  
Relanderinkatu  5
elokuu:
Pe.  22. 8.  klo. 15. Sairaala-har-
taus  Aluesairaala. 
La.  23. 8.  klo. 18. Vigilia;  
Su.  24. 8.  klo.  9.55. Liturgia 
(radiointi); 
To.  28. 8. klo.  18. Vigilia 
Pe.  29. 8. klo.    9. Liturgia, kou-
lulaisjumalanpalvelus
La.  30. 8.  klo. 18. Vigilia;  
Su.  31. 8.  klo. 10. Liturgia.
syyskuu:
Ma.   1. 9. klo.18. Rukouspal-
velus;  
La.    6. 9. klo. 18. Vigilia; 
Su.    7. 9. klo. 18. Ehtoopal-
velus; 
Ma.   8. 9. klo.   9. Liturgia;  
La.  20. 9. klo. 18. Vigilia;  
Su.  21. 9. klo. 10. Liturgia; 
Ti.   30. 9. klo. 18. Vigilia.
lokakuu:     
Ke.  1. 10. klo.   9. Liturgia; 
La.   4. 10. klo. 18. Vigilia;  
La. 11. 10. klo. 18. Vigilia
Su. 12. 10. klo. 10. Liturgia 
La. 18. 10. klo. 18. Vigilia
marraskuu:      
La.   1.  11. klo. 18. Ehtoopalve-
lus
Su.   2.  11. klo. 10. Liturgia ja  
kiertokoulu
La.   8.  11. klo. 18. Vigilia
To. 20.  11. klo. 18. Vigilia
Pe.  21. 11. klo.   9.  Liturgia 
La.  22. 11. klo.  18. Vigilia 

Leppävirta, rukoushuone
Rinnetie 9
syyskuu:
Su.    7.  9. klo.  10. Liturgia
Su.  21.  9. klo.  10. Liturgia
lokakuu:     
Su..  5. 10. klo.  10. Liturgia; 
Pe. 10. 10. klo.  10. Rukous-
palvelus
Su. 19. 10. klo.  10. Liturgia 
Pe. 31. 10. klo.  18.  Vigilia
marraskuu:
Su.   9. 11.  klo. 10.  Liturgia
Su.  23. 11.  klo. 10.  Liturgia

Богослужения в православном
приходе города Варкауса

Церковь в г.Варкаусе, 
Relanderinkatu 5
август:         ч                                                  
пятн. 22.  8. 15. Молебен в городскои 
больнице                           
субб. 23.  8.  18, Всенощное бдение
воскр. 24.  8. 9.55  Божественная Литургия  
(радиозапись)                     
четв.   28.  8. 9. Всенощное бдение
пятн. 29.  8.  9. Божественная Литургия 
субб.
30.  8. 18. Всенощное бдение
воскр. 31.  8. 10. Божественная Литургия
сентябрь:       ч                                                  
понед.   1.  9. 18. Молебен 
субб. 6.  9.     18. Всенощное бдение
воскр.  7.  9.   18. Великая Вечерня
понед.   8.  9.   9. Божественная Литургия
субб. 20.  9.    18. Всенощное бдение
воскр. 21.  9.  10. Божественная Литургия
втор. 30.  9.  18. Всенощное бдение
октябрь:      ч                                                    
сред. 1. 10.  9. Божественная Литургия
субб. 4. 10.  18. Всенощное бдение
субб.  11.10. 18. Всенощное бдение
воскр.12. 10. 10. Божественная Литургия
субб.  18. 10. 18. Всенощное бдение
ноябрь:        ч                                                   
субб.  1. 11. 18.    Великая Вечерня
воскр.  2. 11. 10.    Божественная Литургия 
и Воскресная школа
субб.    8. 11. 18.    Всенощное бдение
четв.  20. 11. 18.    Всенощное бдение
пятн.  21. 11.  9.    Божественная Литурги
субб.  22. 11. 18.   Всенощное бдение

Молельный Дом в Леппявирта,  
Rinnetie 9
сентябрь:       ч
воскр. 7.  9.  10. Божественная Литургия
воскр. 21.  9.  10. Божественная Литургия
октябрь:          ч
воскр.  5. 10.  10. Божественная Литургия
пятн.  10. 10.  10.  Молебен
воскр. 19. 10.  10. Божественная Литурги
пятн.  31. 10.  18.  Всенощное бдение
ноябрь:            ч
субб.  1. 11.  9.30.  Малое освящение воды и 
в 10. Божественная Литургия (Праздник)
воскр. 9. 11.  10. Божественная Литургия
воскр. 23 11.  10. Божественная Литургия

VARKAUDEN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN
YHTEYSTIEDOT  ja  UUDET PUHELINNUMEROT

Savonlinnan tiistaiseura
alkaa 26.8. klo 17.

Kokoontumiset siitä eteenpäin
joka toinen viikko.

Koululaisia arkkipiispan luona vierailulla, joka kantoi odottamaton-
ta hedelmää koko kouluvuosien ajaksi. Lue tuoreen kasvatusasiain 
koordinaattorin raportti tämän Solean sivulta 2, mitä tilanteessa 
tapahtui.

Pieni ja hyvä kuvauutinen Suolahdesta.  Mikko Kuikan isännöimä 
tasouna on saanut kesän aikana uuden maalin.

Savonlinna  Rukoushuone  
Erkonkatu  11
Su.  17. 8.  klo. 10. Liturgia; 
To.  28. 8.  klo.  18. Vigilia; 
Pe.  29. 8.  klo.    9.  Liturgia;  
To.    4. 9.  klo. 18. Vigilia; 
Pe.    5. 9.  klo.   9. Pieni veden-
pyhitys ja liturgia,  (Rukoushu-
oneen  praasniekka)   
La.  13. 9.  klo.  18. Vigilia;  
Su.  14. 9.  klo.  10. Liturgia 
La.  27. 9.  klo.  18. Vigilia.
Su.  28. 9.  klo.  10. Liturgia  ja  
kiertokoulu
Pe.  10. 10. klo.  18.  Ehtoo-
palvelus
La.  25. 10. klo.  18.  Vigilia;  
Su.  26. 10. klo.  10.  Liturgia 
La.  15. 11.  klo. 18. Vigilia
Su.  16. 11.  klo. 10. Liturgia 
La.  29. 11.  klo. 18. Vigilia
Su.  30. 11.  klo. 10.  Liturgia 

Молельный Дом в г. Савонлинна,   Erkonkatu 11
август:           ч
четв. 28.  8. 18. Всенощное бдение
пятн. 29.  8.   9.Божественная Литургия
сентябрь:    ч
четв. 4.  9.  18. Всенощное бдение
пятн. 5.  9.   9.Малое освящение воды и Божественная Литургия, 
(Престольный Праздник)
субб.  13.  9. 18.Всенощное бдение
воскр.14.  9. 10. Божественная Литургия
субб. 27.  9. 18. Всенощное бдение
воскр. 28.  9.  10. Божественная Литургия и Воскресная школа
октябрь:        ч
пятн. 10. 10. 18.Великая Вечерня
субб. 25. 10.  18.Всенощное бдение воскр.
26. 10. 10. Божественная Литургия 
ноябрь:           ч
субб.  15. 11. 18.  Всенощное бдение
воскр. 16. 11. 10.    Божественная Литургия и 
субб.   29. 11. 18.    Всенощное бдение
воскр. 30. 11. 10.    Божественная Литургия
 декабрь:        ч
пятн.  5. 12. 18.   Всенощное бдение
субб.   6. 12. 10.   Божественная Литургия и в  11.30  Молебен
субб.   13. 12. 18.   Всенощное бдение
воскр. 14.12. 10.Божественная Литургия
сред.   24. 12. 16.  Великая Вечерня
четв.   25. 12.  9.  Yтрeня, и Божественная  Литургия

KUVAUUTISIA ERI PUOLILTA

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. 
srk-salissa.  elokuu: Ti. 19. 8.;  26. 
8. syyskuu: Ti.  9.  9.;  16. 9.;  23. 
9.;  30. 9. lokakuu: Ti.  7. 10.;  14. 
10.;  21. 10.;  28. 10. 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin juma-
lanpalveluksiin Varkaudessa ja 
Leppävirralla.

SAVONLINNAN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  joka toinen 
keskiviikkoisin  klo 17.  srk.- salis-
sa: elokuu: Ke. 27. 8. syyskuu: Ke. 
10. 9.;  24. 9.;  lokakuu: Ke.  8. 10.;  
22. 10.;  
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin Savonlinnassa.

VARKAUDEN
TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  0206100344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistai-
sin klo 13. srk.-salissa 
seuraavasti: syyskuu: 16. 9.;  30. 9. 
lokakuu : 14. 10.; 28. 10.   
marraskuu: 11.11.;  25.11.

LEPPÄVIRRAN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa, pj:  
Marjukka Levy. puh. 044 – 5 693 
670, syyskuu: 7. 9. klo. 10. Liturgia  
Leppävirta, ruk. huone, ja Syystoi-
mintakauden aloitus

SORSAKOSKEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 
– 5 543 493
syyskuu: 7. 9. klo. 10. Liturgia  Lep-
pävirta, ruk. huone.
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

JUMALANPALVELUKSET

Iisalmi
la 23.8. klo 18.00 vigilia, toim isä Melkisedek, su 24.8. klo 09.00 
liturgia toim isä Melkisedek, la 30.8. klo 18.00 vigilia, su 7.9. klo 9 
liturgia Iisalmi, radio YLE 1 ma 8.9. klo 09.00 liturgia Jumalanäidin 
syntymäjuhla, la 13.9. klo 18.00 vigilia, la 20.9. klo 18.00 vigilia, ti 
30.9. klo 18.00 vigilia, ke 1.10. klo 09.00 liturgia Jumalansynnyttäjän 
suojeluksen juhla, la 4.10. klo18.00 vigilia, su 5.10. klo 09.00 liturgia, 
la 11.10. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti
to 4.9. klo 19.00 yhteyspäivien tilaisuus evl srk-sali, la 6.9. klo 18.00 
vigilia toim KS piispa Arseni, su 7.9.klo 09.00 liturgia toim KS piis-
pa Arseni, kristittyjen yhteyspäivien palvelukset,  la 27.9. klo 18.00 
vigilia, su 28.9. klo 09.00 liturgia, 

Alapitkä
su 31.8. klo 09.00 liturgia, 

Sonkajärvi
su 12.10. klo 09.00 liturgia

Sukeva
su 21.9. klo 09.00 liturgia, 

Salahmi
su 14.9. klo 09.00 liturgia, Herran ristin löytämisen ja ylentämisen 
juhla

KIRKKOKUOROT

Iisalmen kuoroharjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18 kirkon 
alasalissa. 
Lapinlahden kuoro harjoittelee kirkon alasalissa sunnuntaisin 14.9., 
21.9., 5.10. ja 19.10. klo 16.
Seurakunnan laulajien yhteinen laululeiri pidetään profeetta Elian 
kirkossa 27.-28.9. alkaen klo 10. Laululeiri Valamossa 14.-16.11.  
Vuoden 2010 laulupäivien harjoittelu alkaa!
Uudet laulajat ovat lämpimästi tervetulleita molempiin kuoroihin!

LAPSET JA NUORET

Retki Sikokalliolle su 31.8. klo 15-18. Mukavaa yhdessäoloa, pientä 
purtavaa ja puuhailua syksyisessä luonnossa. Ilmoittaudu virastoon 
viimeistään 28.8. puh. (017) 816 441. Myös muut kuin lapsiperheelliset 
ovat tapahtumaan tervetulleita.
Alapitkän kerho kokoontuu koululla joka toinen lauantai 6.9., 20.9., 
4.10., 18.10. 1.11. 15.11. ja 29.11. klo 12-13.30 
Lapinlahden pienten lasten kerho (alle kouluikäiset vanhempien 
seurassa) kokoontuu joka toinen tiistai 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. 
ja 18.11. klo 17.30. 
Lapinlahden puuhakerho (lapset ilman vanhempia) kokoontuu joka 
neljäs lauantai klo 12 alkaen 6.9. Ensimmäinen kokoontuminen on 
kirkon alasalissa, muiden kokoontumisten paikka ilmoitetaan paikal-
lislehdessä.

Sinä Nuori! Mitä haluaisit tehdä nuorten illoissa? Järjestettäisiinkö 
yhdessä retki? Tule tapaamaan vanhoja ja uusia kavereita sekä suun-
nittelemaan talvikauden toimintaa lauantaina 30.8. vigilian jälkeen 
n. klo 19.30 Iisalmeen kirkon alasalille. Muista myös kriparin jatkis 
12.-14.9. Pyhäkankaalla, nuorten pokrova Jyväskylässä 3.-5.10., ONL:
n ruskaviikonloppu Puroniemessä 17.-19.10. ja nuorten pyhiinvaellus 
Valamossa 14.-16.11.!

Mikäli mielessäsi on lasten tai nuorten toimintaan liittyviä toiveita 
ja ideoita, kerro se Kirsi-Marialle kirsi-maria.hartikainen@ort.fi 
tai 044 301 4798. 

Heinäkuussa Pr. Elian juhlana 
vietettiin Iisalmessa suuri 
Laatokan karjalaisten pru-

asniekkaa.
Iisalmeen saapui satoja karjalaisia 

eripuolilta Suomea. Heimojuhlan 
ja pruasniekan eri tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin osallistui yhteensä noin 
4 000 ihmistä.

Viikonlopun ohjelma oli mo-
nipuolinen. Ohjelmassa oli mm. 
perinnenäytelmä, kyykkäkisa, lip-
pukulkue Pr. Elian kirkolta kau-
pungin halki torille, toritapahtuma 
piirakanpaistokisoineen, pitäjäseu-
rojen ja sukuseurojen tilaisuuksia, 
juhlaseminaari, jumalanpalvelukset, 
juhlakonsertti, illatsut, ristisaatto ja 
päiväjuhla. 

Iisalmi oli viikonlopun ajan raja-
karjalaisuuden keskus. 

Iisalmi rajakarjalaisuuden
keskus viikonlopun ajan

Toivottavasti yhä useammat vanhemmat ja isovanhemmat 
kasvattaisivat lapsensa ja lapsenlapsensa oman kulttuurin 
tuntemiseen ja rakastamiseen.

Viikonlopun aikana karjalaiset 
marssivat kaksi kertaa 
kaupungin halki. Lauantaina 
lippukulkueeseen osallistui 
18 Laatokan karjalan 
pitäjien pitäjäseurojen ja 
yhdistysten lippua ja noin 
120 ihmistä. Sunnuntaina 
kuljettiin Paloisvirran rantaan 
ristisaatossa vettä pyhittämään.

Karjalaisten ja myös Laatokan karjalaisten jatkuva toive on, että myös nuorempi sukupolvi osallistuisi juhlille ja 
olisi kiinnostunut omista kulttuurisista juuristaan.

Lastulahden kristinoppileirillä Nilsiässä oli leiriläisiä Kuopion 
ja Iisalmen seurakunnista. Leirin johtajana toimi Antti 
Räsänen, pappina isä Timo Honkaselkä ja kanttorina Kirsi-
Maria Hartikainen.
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Kuopion seurakunta

Väenvaihdos- ja muita syysuutisia
Elokuun illat ovat pimentyneet. 

Koululaiset ovat aloittaneet 
aherruksensa. Kesän sateet 

ovat takana. Marjan poiminta ja 
sienimetsät odottavat vielä. Kesä on 
kuitenkin jo auttamattomasti lopuil-
laan. Näin vuodenkierto kulkee.

Seurakunta alkaa taas toimia. 
Kerhot ja toimintapiirit kokoontuvat. 
Kuorot palaavat harjoituksiinsa. 
Tiistaiseurat miettivät jo kokoontu-
mispäiviään.  Jumalanpalveluselämä 
palaa normaaliksi kesän hiukan 
harvemman rytmin jälkeen.

Jokunen praasniekka on vielä 
jäljellä alkusyksyssä. Asiat palaavat 

normaaleiksi kesäloman jälkeen.
Joitakin muutoksia saamme taas 

kokea työntekijöiden kohdalla. 
Kansliasta Jaana Kuismin on mennyt 
keskusrekisterin tehtäviin. Kiertävä 
uskonnonopettaja vaihtuu. Sirpa 
Okulov on siirtynyt keskushallinnon 
tehtäviin. Nuorten ohjaaja Antti 
Räsänen on muuttanut Nurmekseen. 
Kanttorina talven ja kevään ollut Eli-
sabet Petsalo on päässyt aloittamaan 
opintonsa Joensuussa.

Tämä tietää sitä, että me saamme 
tutustua uusiin ihmisiin, kun he 
aloittavat nyt työskentelynsä seura-
kunnassamme. 

Pielaveden kirkkoa on remon-
toitu koko kesä. Valmista pitäisi 
olla syksyn alkupuolella. Silloin 
pääsemme toimittamaan taas juma-
lanpalvelukset uusituissa tiloissa. 
Kirkon uudelleen vihkiminen on 
myöhemmin syksyllä. 

Seurakunnan elämä alkaa nyt 
siis kesän jälkeen toimia niin, että 
se kaipaa taas teitä kaikkia mukaan 
juuri sillä tavalla ja sillä panoksella, 
jonka olet valmis antamaan. Seu-
rakuntahan on yhteisö, joka toimii 
yhteisön asettamilla ehdoilla.

Mitä aktiivisempia te seurakun-
talaisina jaksatte olla, sitä moni-

puolisempaa on toiminta, mitä me 
saamme seurakunnassa aikaan. 
Tuokaa uusia ideoita esille ja ryh-
tykää puuhaamaan jotain sellaista, 
mistä saatte itsellenne jotain elämän 
rakennukseksi.

Yksi seurakunnan pitkäaikainen 
toimintapiiri, Ortodoksiakerho, lo-
petti toimintansa kesän lopulla. Se ei 
tarkoita, ettei se olisi enää ollut hyvä 
ja tarpeellinen. Sen vetäjät eivät enää 
jaksaneet tehtävää jatkaa.

Nyt on siis hyvä mahdollisuus 
löytää jokin uusi ja kiinnostava toi-
mintamuoto tilalle. Suuri kiitos teille 
kaikille, jotka vuosien varrella olitte 

aktiivisia ja tekeviä Ortodoksiaker-
hon piirissä.

Kesä toivottavasti antoi meille 
kaikille lepoa ja virkistystä sekä uu-
sia voimia palata nyt niihin tehtäviin, 
joita käsiimme annetaan.

Voimme jälleen palvella toisiam-
me ja saada aikaan asioita, joista on 
meille kaikille iloa ja hyötyä seura-
kuntaelämän toimissa.

Toivotan teille kaikille voimia 
syksyn nyt alkaessa.

isä MiKKo

KAAVI
17.9 klo 13 tiistaiseura
8.10 klo 13 tiistaiseura
22.10 klo 13 tiistaiseura
5.11 klo 13 tiistaiseura
19.11 klo 13 tiistaiseura
3.12 klo 13 tiistaiseura 
9.12 klo 18 tiistaiseurojen yhtei-
nen joulujuhla

KEHVO
9.9 klo 13 tiistaiseura
23.9 klo 13 tiistaiseura
14.10 klo 13 tiistaiseura
28.10 klo 13 tiistaiseura
11.11 klo 13 tiistaiseura
25.11 klo 13 tiistaiseura
16.12 klo 13 tiistaiseuran jou-
lujuhla

NILSIÄ
18.9 klo 13 tiistaiseura
2.10 klo 13 tiistaiseura
16.10 klo 13 tiistaiseura
6.11 klo 13 tiistaiseura

20.11 klo 13 tiistaiseura
4.12 klo 13 tiistaiseura
9.12 klo 18 tiistaiseurojen yhtei-
nen joulujuhla

TUUSNIEMI
11.9 klo 18.30 tiistaiseura
25.9 klo 18.30 tiistaiseura
9.10 klo 18.30 tiistaiseura
23.10 klo 18.30 tiistaiseura
6.11 klo 18.30 tiistaiseura
20.11 klo 18.30 tiistaiseura
4.12 klo 18.30 tiistaiseura
9.12 klo 18 tiistaiseurojen yhtei-
nen joulujuhla

VÄSTINNIEMI
25.9 klo 13 tiistaiseura
9.10 klo 13 tiistaiseura
23.10 klo 13 tiistaiseura
13.11 klo 13 tiistaiseura
27.11 klo 13 tiistaiseura
9.12 klo 18 tiistaiseurojen yhtei-
nen joulujuhla

ITÄISEN ALUEEN TIISTAISEURAT

KUOPION
TIISTAISEURA

9.9. Rukoushetki, Katedraali. 
Toiminnan aloittaminen.

23.9.
7.10.
21.10.

Puijonsarven ja Vuorelan tiistai-
seurat toimivat: 
16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 
11.11.; 25.11.; 9.12.

Puijonsarven tiistaiseura kokoon-
tuu klo 14.00 jäsenten kode-
issa. Lisätietoja toiminnasta antaa 

Kirsti Pisto puh. 0443642009. 
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu 
klo 18.30. syksyn ajan jäsenten 
kodeissa Osuuspankin remontin 
takia. Ensimmäisellä kerralla 16.9. 
Leena ja Leevi Niemelän luona 
Paasisalossa. Lisätietoja antaa Leo 
Tuutti puh. 050 343 7249.

2.9. klo 13.00 rukoushetki kir-
kossa (kaikki Siilinjärven kerhot, 
toiminnan aloittaminen)
16.9. klo 13.00 kokoontuminen 
seurakuntasalilla
30.9. klo 8.00 leivontatalkoot 
ruokailua varten
1.10. klo 10.00 Liturgia, jonka 
jälkeen ruokailu salilla
14.10. klo 13.00 kokoontuminen 
seurakuntasalilla
18.10. tai 25.10. klo 8.00 hautaus-
maan siivoustalkoot
28.10. klo 13.00 kokoontuminen 
seurakuntasalilla
11.11. klo 13.00 kokoontuminen 
seurakuntasalilla

25.11. klo 13.00 kokoontuminen 
seurakuntasalilla
4.12. klo 8.00 perinteiset karjalai-
set leivonnaiset
5.12. klo 10.00 myyjäiset
9.12. klo 13.00 kokoontuminen 
seurakuntasalilla
21.12. klo 10.00 Liturgia, jonka 
jälkeen joulunvalmistusjuhla 
salilla
13.1.2009 kevätkauden aloitus 

Tervetuloa mukaan toimintaam-
me!

Terveisin Ester Väänänen
(044-362 2495)

TIISTAISEURAT

SIILINJÄRVEN TIISTAISEURA

PUIJONSARVEN JA VUOREN TIISTAISEURAT

KSENIA-PIIRIN
TEEMANA

 JUMALANSYNNYTTÄJÄ

Syyskuu:  ke 10.9. klo 18.30 ,Äiti 
Kristoduli, Lintulan luostari, ”Ma-
ria, hyvän tuoksun pyhä asunto”.
Klo 18.00 katedraalissa on panihida, 
luento seurakuntasalilla.   

Lokakuu:  ke 8.10. klo 18.30,  do-
sentti Thomas McElwain, ”Juma-
lan Äiti-hahmo uskontotieteen näkö-
kulmasta”. Klo 18.00 katedraalissa 
panihida, luento seurakuntasalilla.

Marras- ja joulukuun luennoitsijat 
ovat varmistamatta.

20.-22.3.2009 munkki Serafim pitää 
Valamon luostarissa viikonloppulu-
entosarjan
aiheesta ”Elämän Äiti– Neitsyt 
Maria kirkkoisien opetuksessa v 
150–750”.

Toivoisin että ilmoitatte haluk-
kuutenne Valamon matkaan Sirpa 
Okuloville p 0500 946 601 tai sirpa.
okulov@ort.fi. Otan selvää majoi-
tushinnoista myöhemmin.  

Kaikki ovat tervetulleita luennoille 
ja retkelle!

Lisätietoja:
Rauni Väinämö, 0500 414 637, ve-
näjän kielellä myös Natalia Korte, 
041 431 6395
Eeva Suhonen, 050 517 2137  eeva.
suhonen@suomi24.fi 
Hilkka Iivarinen, 040 569 4197 
hilkka.iivarinen@siilinjarvi.fi 
Sirpa Okulov, 0500 946 601, sirpa.
okulov@ort.fi

Kuopion kesää kuvin

Kuopion tiistaiseura ei lepää kesälläkään. Se yllätti ja tarjosi kirkko-
kahvit ulkona kukkien keskellä. Kahviraha käytetään kirkon kaunis-
tamiseen. Isä Timo Honkaselkä siunaa kirkkokahvit. (Kuva: Eija Ipatti)

Nilsiässä vietettiin Johannes Kastajan praasniekkaa, jossa kirkkoon 
siunattiin kuvassa olevat kirkkoliput. Kirkkolippuja pitelemässä 
Raimo Vepsä ja  Aaro Harjunen - keskellä Anna-Liisa Vainiomäki.  
(Kuva: Jarmo Huttu)

Pyhän Nikolaoksen Katedraalin Nuorisokuoro vieraili Pietarissa Feodorovskajan seurakunnassa sekä 
Espoossa ja Helsingissä nuorten kirkkolaulupäivillä. Helsingissä myöskin kantaesitettiin kuoronjohtaja 
Antti Räsäsen säveltämä tilausteos ”Rauhan laupeutta”. Laulajia matkalla oli mukana 15 sekä 
tukijoukkoa 5 henkeä. 
Matkan onnistumisesta suuri kiitos upeille laulajillemme ja taloudellisesta avusta Kuopion 
tiistaiseuralle, ortodoksiselle kirkollishallitukselle, Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle sekä kaikille 
lukuisille yksityisille tukijoille.
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JUMALANPALVELUKSET
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan

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

Приход Куопио,
по адресу Sepänkatu 7

70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церков-
нославянском языке будет 
совершена в Свято-Николь-
ском соборе Куопио, по 
адресу Sepänkatu 7:
в субботу 13.9.2008 г., в 
10.00 часов
в субботу 4.10.2008 г., в 
10.00 часов
в субботу 15.11.2008 г., в 
10.00 часов 

в субботу 13.12.2008 г., в 
10.00 часов
в пятницу 26.12.2008 г., 
в 10.00 часов, Рождество 
Христово

С 9.15 ч. Будет возмож-
ность исповедоваться.

ВЕЧЕРНАЯ на финско-
церковнославянском языке 
в Свято-Никольском соборе 
Куопио:

в среду 24.9.2008 г., в 18.00 
часов
в среду 29.10.2008 г., в 
18.00 часов
в среду 26.11.2008г.,  в 
18.00 часов

“Группа Мария”
Группа Мария приглашает 
вас, желающих знать боль-
ше о нашей вере на наши 
встречи в нижнем зале по 
адресу Snellmaninkatu 8. 
Мы смотрим на DVD раз-
ниые  пропраммы о Русской 
Церкви и слушаем беседы 
по-русский о Православной 
вере.
Предстаящие встречи:
24.9. в 18.30 
29.10. в 18.30
26.11.в 18.30
                                 
Добро пожаловать все!

отец Андрей
Тел 020 6100 303

Andreaksen kerhot:

PÄIVÄPIIRI kokoon-
tuu alasaliin, joka 
toinen torstai klo 13
Kokoontumiset: 

4.9;
18.9;
2.10;

16.10;
30.10;
13.11;
27.11;
11.12

TÄYTYY ELÄÄ
-kerho, jossa keskus-
telemme elämästä ja 
elämästämme, ko-

koontuu  kerran kuus-
sa neuvostiloissa klo 
18. Syksyn kokoontu-
miset:  

16.9;
14.10;
11.11; 
9.12

tervetuloa

isä andreas

KESKINEN ALUE:
Säännölliset palvelukset Pyhän Nikolaoksen kated-
raalissa ovat lauantaisin vigilia klo 18 ja sunnuntaisin 
liturgia klo 10.
Syyskuu:
1.9. klo 9 Liturgia, kirkkovuoden alku.
3.9. klo 18 Ehtoopalvelus
7.9. klo 18 Vigilia
8.9. klo 9 Liturgia, Neitsyt Marian syntymä
10.9. klo 18 Panihida
13.9. klo 10 Slaavinkielinen liturgia
13.9. klo 18 Vigilia 
14.9. klo 10 Liturgia, Ristin ylentäminen
17.9. klo 18 Akatistos
24.9. klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus
30.9. klo 18 Vigilia
Lokakuu:
1.10. klo 9 Liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus
4.10. klo 10 Slaavinkielinen liturgia
8.10. klo 18 Panihida
15.10. klo 18 Akatistos.
22.10. klo 18 Ehtoopalvelus
23.10. klo 9 Apostoli Jaakobin liturgia 
29.10. klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus
Marraskuu:
5.11. klo 18 Akatistos
12.11. klo 18 Ehtoopalvelus
15.11. klo 10 Slaavinkielinen liturgia
19.11. klo 18 Panihida
20.11. klo 18 Vigilia
21.11. klo 9 Liturgia, Neitsyt Marian temppeliin 
käynti
26.11. klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus

LÄNTINEN ALUE:

Siilinjärven kirkko
Syyskuu
8.9. klo 10 Liturgia, Neitsyt Marian syntymä
21.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
1.10. klo 10 Liturgia
19.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
30.11. klo 10 Liturgia

Maaningan kirkko
Syyskuu
28.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
5.10. klo 10 Liturgia
26.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
16.11. klo 10 Liturgia

Pielavesi (Pielaveden kirkon uudelleenvihkiminen 
marraskuussa 9.11.)
Marraskuu
8.11. klo 18 Vigilia
9.11. klo 10 Liturgia Kirkon uudelleenvihkiminen ja 
liturgia, KP arkkipiispa Leo, kirkon 50-vuotisjuhla
21.11. klo 10 Liturgia, Neitsyt Marian temppeliin-
käyminen
23.11. klo 10 Liturgia

Keiteleen kirkko
Syyskuu
7.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
12.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
2.11. klo 10 Liturgia

Haatalan tsasouna
13.9. klo 18 Vigilia
14.9. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, Ristin ylentä-
minen

ITÄINEN ALUE:

Juankosken kirkko
Syyskuu
14.9. klo 10 Liturgia, Ristin ylentäminen
Lokakuu
1.10. klo 10 Liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus
26.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
16.11. klo 10 Liturgia

Nilsiän kirkko
Syyskuu
21.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
19.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
9.11. klo 10 Liturgia

Tuusniemen kirkko
Syyskuu
7.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
5.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
2.11. klo 10 Liturgia
21.11. klo 10 Liturgia, Neitsyt Marian temppeliin 
käynti

Luikonlahden tsasouna
Syyskuu
28.9. klo 10 Liturgia
Marraskuu
1.11. klo 10 Liturgia
30.11. klo 10 Liturgia

Muuruveden tsasouna
Syyskuu
8.9. klo 10 Liturgia, Neitsyt Marian syntymä
Lokakuu
12.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
23.11. klo 10 Liturgia

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot

ja puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seur-
akunta, Snellmaninkatu 8, 
70100 Kuopio.
Virasto:
p. 020 6100 300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville 
sattuvina ortodoksisen kirkon 
suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköpos-
ti: kuopio@ort.fi. Nettisivut: 
www.ort.fi/kuopio.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuo-
pio.kerhot@ort.fi.

Henkilökunnan sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ort.fi. 

Papiston ja kanttoreiden puhe-
linnumerot: Keskinen alue: 
Khra rovasti Mikko Kärki 
020 6100 302. Kanttori Anita 
Lintu 020 6100 305. Itäinen 
alue: II pappi rovasti Andreas 
Hjertberg 020 6100 303. II 
kanttori Jarmo Huttu  020 6100 
306. Läntinen alue: III pappi 
pastori Timo Honkaselkä 020 
6100 304.
 Muu henkilökunta: Seur-
akuntasihteeri Anna-Liisa 
Vainiomäki  020 6100 310. 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä 
Auni Hirvonen 020 6100 309. 
Lasten- ja nuorten ohjaaja An-
niina Jauhiainen 020 6100 309. 
Vahtimestari Eero Hyvärinen 
020 6100 311.  Vahtimestari 
Anna-Liisa Hassinen 020 6100 
312.

LITURGIAN JÄLKEISET
KIRKKOKAHVIT
KUOPIOSSA

7.9. Lähetystoimikunta 
14.9. Kuopion Tiistaiseura
21.9. Lapsi- ja nuorisotyö
28.9. Diakoniatoimikunta
5.10. Konevitsan ystävät
12.10. Kuopion Tiistaiseura
19.10. P. Nikolaoksen miehet
26.10. Lähetystoimikunta
2.11. Seurakuntalaiset
9.11. Lähetystoimikunta 
16.11. P. Nikolaoksen miehet
23.11. Diakoniatoimikunta
30.11. Venäjänkielinen toimi-
kunta

Perinteinen perheiden
FONTANELLA-

VIRKISTYSPÄIVÄ
lauantaina 4.10.2008 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. 020 6100 300 
pe 19.9.2008 klo 12 

mennessä.
Mukaan pääsee 60 ensin 

ilmoittautunutta,
tilaisuus on maksuton.
Yhteiskuljetusta ei ole 

järjestetty.

Kuutoset järjestävät
jo perinteeksi tulleen 

ja pidetyn
KULTAISEN IÄN 

LEIRIN
VALAMOSSA
Heinävedellä 
Pokrovana

ti-ke 30.9.-1.10.2008.

Luostariympäristössä 
ovat kirkon palvelut 

lähellä.
Lisäksi järjestetään 
yhteistä ohjelmaa 

ryhmälle.
Tarvittaessa on 
mahdollisuus
ottaa avustaja 

mukaan.
Kyytijärjestelyissä 

autetaan.
Omakustannushinta 

on
20 euroa. 

Ilmoittautumiset 
12.9.2008 

klo 12 mennessä 
Kuopion srk:n 

kansliaan
puh. 020 6100 300. 
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Mikkelin seurakunta

Juhla- ja remonttivuodesta
Kirkkaan viikon torstaita vas-

ten yötä 27.3. Mikkelissä 
satoi lunta noin 40 senttiä. 

Kaupungissa ja sen ympäristössä 
oli lähes liikennekaaos. Torstaiksi 
oli kutsuttu ylienkeli Mikaelin kir-
kon liturgiaan erityisesti kaikki yli 
70-vuotiaat sekä Rantakylän alueen 
koululaiset.

Vanhempaa väkeä ei paljon ollut 
mukana. Sen sijaan koululaisia lu-
mipyry ei haitannut.

Liturgian jälkeen kirkon viereen 
tuotiin iso kontti, jonne siirrettiin 
kaikki kirkon esineistö. Muutaman 
päivän kuluttua Munters Oy aloitti 
kirkon nokisten seinien puhdistuk-
sen ja Valamon konservointilaitos 
ikoneiden ja seinämaalausten puh-
distuksen.

Huhtikuun lopussa puhdistus 
oli ohi ja lopputulos erittäin hyvä. 
Kirkkoon asennettiin kolme ilman-
puhdistuslaitetta, jotka näyttävät 
toimivan erittäin hyvin.

Touko- kesäkuussa maalattiin 
ulkopuolelta Pieksämäen Neitsyt 
Marian syntymän kirkko. Lisäksi 
lahot laudat uusittiin, katto puhdis-
tettiin ja kirkon ympärillä oleva aita 
maalattiin.

Kirkon remontti oli tarkoitus 
tehdä ja kaksi vuotta sitten, mutta 
silloin ja viime vuonna tarjoukset 
olivat niin korkeita, ettei ollut mah-

dollisuus aloittaa työtä. Kahden 
vuoden odottelu kannatti: säästöä 
tuli lähes 10.000 euroa.

Kesäkuun 2.- 16. kesäkuuta 
vietettiin ylienkeli Mikaelin kirkon 
50-vuotisjuhlia. Juhlat aloitettiin 
Mikkelin ikonipiirin ikoninäyttelyn 
avajaisilla Mikkelin kirjastossa 2.6. 
Näyttelyn alussa rukouspalveluksen 
toimitti KS Joensuun piispa Arseni, 
joka piti myös avauspuheenvuoron. 
Ikoninäyttely päättyi 16.6., jolloin 
Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs 
Barbara McConnel vieraili seuruei-
neen näyttelyssä.

Seurakunnanvaltuuston puheen-
johtaja, rehtori Hannu Pyykkösen 
ja valtuuston jäsen, historianopettaja 
Petja Pyykkösen odotettu kirjan 
“Mikkelin ortodoksinen sotilaskirk-
ko” julkaisu- ja lehdistötilaisuus oli 
6.6. Kirja kertoo puretun pyhän suur-
marttyyri Georgios Voittajan kirkon 
vaiheista vuosina 1908 - 1958.

Kesäkuun 8. päivä tuli kuluneeksi 
tasan 50 vuotta ylienkeli Mikaelin 
kirkon vihkimisestä. Juhlan aattona, 
lauantaina toimitettiin vigilia.

Sunnuntaipäivän juhlaliturgiaan 
osallistui yli 100 hengen juhlavä-
ki. Liturgian lopussa kirkkoherra 
jakoi KP Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leon myöntämät Pyhän 
Karitsan ritarikunnan ansiomitalit 
kurssisihteeri Toini Piiraiselle ja 

opettaja Salme Saulamolle sekä 
siunauskirjat laboratorionhoitaja 
Ritva Heikkilälle, sairaanhoitaja He-
lena Mölkäselle ja diplomi-insinööri 
Hannu Rautiolle.

Liturgian jälkeen oli vuorossa 
juhlalounas ja päiväjuhla, johon 
tervehdyksensä toivat muun muassa 
Mikkelin luterilaisten seurakuntien 
edustajat. Juhlapuheen piti rehtori 
Hannu Pyykkönen.

Mikkelin seurakunnan kirkko-
herrana toimi vuosina 1967 - 1983 
rovasti Olavi Jokio. Isä Olavin 
kuolemasta tuli kuluneeksi 23.7. 
neljätoista vuotta, jolloin toimite-
tussa liturgian ekteniassa muisteltiin 
isä Olavia, hänen ja ruustinna Elvin 
vanhempia. Olkaa iäti muistetut, te 
autuuteen kutsut veljet ja sisaret.

Jos pyhän suurmarttyyri Georgios 
Voittajan kirkkoa ei olisi purettu 
vuonna 1958, olisi Mikkelissä vie-
tetty tänä vuonna kirkon 100-vuo-
tisjuhlia.

On kuitenkin hyvä, että puretun 
kirkon vaiheista on saatu talletettua 
kaikki tämänhetkinen tieto. On 
huomattava, miten vuosien saatossa 
tieto häviää. Siksi oli aika aloittaa 
nyt 50-vuotisen ylienkeli Mikaelin 
kirkon historiikin tekeminen.

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 sukuselvitys-
tilaukset Kuopiosta,
 puh. 0206 100 300,
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Elokuu
Pe 29.8. klo 9 Liturgia, Herran
edelläkävijän ja kastajan
Johanneksen mestaus
Syyskuu
Ma 1.9. klo 9 Liturgia,
Kirkkovuoden alku
La 6.9. klo 18 Vigilia
Su 7.9. klo 10 Liturgia
Ke 10.9. klo 9 Liturgia
La 13.9. klo 18 Vigilia
Su 14.9. klo 10 Liturgia,
Kunniallisen ja eläväksitekevän
Ristin ylentäminen
Ke 17.9. klo 9 Liturgia
La 27.9. klo 9 Venäjänkielinen
liturgia, toimittaa KS piispa
Arseni
La 27.9. klo 18 Vigilia
Su 28.9. klo 10 Liturgia
(kiertokoulu)
Lokakuu
Ke 8.10 klo 9 Liturgia
Su 12.10. klo 10 Venäjänkielinen
liturgia
Ke 15.10. klo 9 Liturgia
La 18.10. klo 18 Vigilia
Su 19.10. klo 10 Liturgia
Ke 22.10 klo 9 Liturgia
Ke 29.10 klo 9 Liturgia
Marraskuu
La 1.11. klo 18 Vigilia
Su 2.11. klo 10 Liturgia (kierto-
koulu)
Pe 7.11. klo 18 Vigilia
La 8.11. klo 10 Vedenpyhitys ja
liturgia, Kirkon vuosijuhla
Su 9.11. klo 10 Liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Elokuu
La 30.8. klo 18 Vigilia
Su 31.8. klo 10 Liturgia
Syyskuu
Su 7.9. klo 18 Vigilia, toimittaa
KS piispa Arseni
Ma 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja
liturgia, toimittaa KS piispa Arseni;
kirkon vuosijuhla
Lokakuu 
La 4.10. klo 18 Vigilia
Su 5.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu
La 1.11. klo 10 Liturgia, Karjalan valistajien juhla
La 15.11. klo 18 Vigilia
Su 16.11. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
OP:n kerhohuone
Su 21.9. klo 10 Liturgia
Su 26.10. klo 10 Liturgia

MÄNTYHARJU
Ev.- lut. srk-talon vanha puoli
Su 12.10. klo 10 Liturgia

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu lauantaisin klo 10 
– 14 seurakuntatalossa 13.9., 
4.10., 18.10., 8.11. 22.11. ja 
13.12.

LASTEN KERHO
Sinapinsiemenkerho alkaa 
Mikkelin seurakuntatalossa ma 
1.9. klo 18.

MIKKELIN TIISTAISEURA
kokoontuu srk-talossa ti 23.9., 
7.10., 21.10. ja 11.11. klo 
12.00.

PIEKSÄMÄEN
TIISTAISEURA

Ma 8.9. Kirkon vuosijuhlan 
liturgian jälkeen tiistaiseura 
aloittaa syyskauden toiminnan 
tarjoamalla kirkkoväelle keit-
tolounaan ja kirkkokahvit.
Ti 23.9. klo 13 kirkossa.
Ti 14.10., 4.11. ja 25.11. klo 13 
(paikka avoin)

KULTAISEN IÄN LEIRI
Uudessa Valamossa 30.9.- 
1.10.2008
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen Helena Mölkänen, puh. 
040 535 2301 tai mikkeli@
ort.fi

VENÄJÄNKIELINEN
TAPAHTUMA
MIKKELISSÄ

Diakonia- ja lähetystoimikun-
ta järjestää venäjänkielisen 
tapahtuman Mikkelissä la 
27.9.  Kirkossa liturgia klo 9, 
toimittaa KS piispa Arseni. Sen 
jälkeen on ruokailu ja alustuk-
sia seurakuntatalossa.

KUOROHARJOITUKSET 
ALKAVAT!

- TULETHAN
LAULAMAAN!

 
Mikkelin kuoro aloittaa ke 
17.9. klo 18 srk-salissa Paa-
valinkatu 4,
Pieksämäen kuoro aloittaa ma 
15.9. klo 18 Pieksämäen ort.
kirkossa, Vanha Mikkelintie 
18 ja
Sysmän kuoro aloittaa to 25.9. 
klo 17 Osuuspankin alakerran 
kerhohuoneessa.
 

T E R V E T U L O A !
 

Pekka Hirvonen
kanttori/diakoni

Ikoninäyttely Mikkelin kirjastossa 
oli osa kirkon 50-vuotisjuhlia ke-
säkuussa. Joensuun piispa Arseni 
avasi näyttelyn.

Kristus-ikonit, Jumalanäiti, pyhät 
ihmiset ja tapahtumaikonit olivat 
esillä monipuolisesti. Ripustus oli 
varsin onnistunut, neutraaliin saliin 
oli saatu hiljainen keskittymisen 
tunnelma.  

- Näyttelyyn tutustui kahden vii-
kon aikana noin 700 kävijää, kertoi 
valvojana ollut Mirjam Nykänen. 
Monet kävivät useaan kertaan, kier-
täen hiljalleen ja pysähtyen ikonien 
edessä. Kävijöistä useimmat eivät 
olleet ortodokseja.

Tiedonhalua riitti,erityisesti isot 

ikonit herättivät kysymyksiä. Ihme-
teltiin myös mitä tarkoitti Kristus 
Käsittätehty tai mitä olivat käspai-
kat. Joku kysäisi mistä päin Venäjää 
nämä on tuotu. Toinen kummasteli 
’minne nää joutuu näyttelyn jäl-
keen.’

Mikkelin ikonipiiri opettajanaan 
Ritva Heikkilä on toiminut viisi 
vuotta. Nyt kevättalvella ruvettiin 
kartoittamaan mitä kullakin osallis-
tujalla olisi annettavaa näyttelyyn 
viiden vuoden rakkaasta aherrukses-
ta. Tuloksena oli antoisa ja syvälli-
nen valikoima pyhyyden kuvista.

leena orro

Ikoninäyttely osana 
Mikkelin kirkon juhlia

USA:n suomen suurlähettiläs Barbara McConnel-Barret seurueineen tutustui ikonipiirin näyttelyyn 
16.6.2008. Kuvassa etualalla Mikkelin kirkon lukija Malcolm Hicks esittelee näyttelyä suurlähettiläälle. 
(Kuvat: Hannu Pyykkönen)
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Rautalammin seurakunta

Kirkkoherra Bogdan Grosu
p. 020 6100 321
Kanttori  Oili Mäkirinta
p. 020 6100 322
s-posti  rautalampi@ort.fi
www.ort.fi/rautalampi
virkatodistukset ja väestörekiste-
riasiat p. 020 6100 300
Virasto auki: ti ja to 9-12

PYHÄN
NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolaoksen tie 1/A
77700 RAUTALAMPI
Isännöitsijä Jaakko Vainio
p. 050 400 8323

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

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

PROFEETTA ELIAN
TŠASOUNA
Kirkkotie 9
72210 TERVO
Isännöitsijä Juhani Tähtivaara
p. 040 579 4875

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

Rautalampi,
Pyhän Nikolaoksen kirkko
ma 1.9 klo 10 akatistos 
la  6.9 klo 18 vigilia
su 7.9 klo 18 juhlavigilia
la 13.9 klo 9 liturgia
 (toim. KP arkkipiispa Leo)
la 20.9 klo 18 vigilia
la 27.9 klo 18 vigilia
ti 30.9 klo 18 juhlavigilia
la 4.10 klo 18 vigilia
su 5.10 klo 10 liturgia 
(Kuopion katedraalin kuoro
laulaa)
la 18.10 klo 18 vigilia
la 25.10 klo 18 vigilia
pe 31.10 klo 18 juhlavigilia 
la 1.11 klo 10 liturgia
la 8.11. klo. 18 vigilia

Suonenjoki, Kristuksen
kirkastumisen kirkko
la. 13.9 klo 18 juhlavigilia
su 14.9 klo10 liturgia 
(Ristinylentämisen juhla) 
la 11.10 klo 18 vigilia
su 12.10 klo 10 liturgia 
(diakoniapalvelu)
la 1.11 klo 18 vigilia
su 2.11 klo 10 liturgia 
(kiertokoulu)

Syvänniemi, Pyhän
ylienkeli Mikaelin tšasouna
lu 28.9 klo 10 liturgia
(kiertokoulu)
su 26.10 klo 10 liturgia
pe 7.11 klo 18 vigilia 
la 8.11 klo 10 vedenpyhitys,
liturgia ja litania 
(Mihailan praasniekka)

Tervo,
Profeetan Elian tšasouna
su 7.9 klo 10 liturgia 
(Neitsyt Marian syntymäjuhla)
pe 24.10 klo 18 parastaasi 
(vainajien muistelu)

Vesanto, Pyhän Johannes
Kastajan tšasouna 
su 21.9 klo 10 liturgia
la 25.10 klo 10 liturgia ja litania 
(vainajien muistelu)

TAPAHTUMIA
PRASNIEKAT JA JUHLAT

La 13.9 Rautalammilla piis-
pallinen liturgia. Isä Bogda-
nin virkaanasettamisjuhla.
TERVETULOA!

ke 1.10 Koipiniemellä Pokro-
van praasniekka

pe 7.11 ja la 8.11 Syvänniemel-
lä Mihailan praasniekka

Diakonian palvelupäivät 
su 8.9 Puroniemessä
su 12.10 Suonenjoella

Nikolaos-kuoron harjoituk-
sia  keskiviikkoisin Syvännie-
men tšasounalla: 10.9, 24.9, 
8.10, 22.10
Rautalammin seurakuntasalil-
la: 17.9, 1.10, 15.10, 5.11 

Tiistaiseurat, kerhot
Rautalammin tiistaiseura alkaa 
ti 16.9 klo 13
Suonenjoen tiistaiseura alkaa 
ti 23.9 klo 13
Vesannon tiistaiseura su 21.9 
klo 10
Tervon tiistaiseura su 7.9 klo 
10
Naistenpiiri Nasti ti 16.9 klo 
12, lukiolla

RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1

77700 RAUTALAMPI
p. ja fax.  020 6100 320

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 19.10 klo 10 liturgia

Konnevesi,srk-talon ryhmätila
su 9.11 klo 10 liturgia

Puroniemi,
Pietarin ja Paavalin
rukoushuone 
su 7.9 klo 10 liturgia
(diakoniapalvelu)

Koipiniemen koulu
ke 1.10 klo liturgia 
(Pokrovan praasniekka)

JUMALANPALVELUKSET

Kun nyky-yhteiskunnassamme 
käytetään sellaisia sanoja 
kuin uskonto, seurakunta tai 

kirkko, tuntuu usein siltä, kuin ne 
eivät sopisi ollenkaan sen kanssa 
yhteen. 

Uskosta Jumalaan on tullut joko 
hyvin yksityinen tai vähäinen asia: 
”Tarvitsen Jumalaa vain silloin, kun 
olen ahdingossa, ja hänen täytyy eh-
doitta auttaa minua.” Tällöin kirkos-
sakäynti on muuttunut harvinaiseksi, 
ja keksimme helposti tekosyitä 
tukeaksemme tuota käytöstä.

Ennen kaikkea, mitä kirkko on? 
Kirkko on samalla sekä jumalallinen 
että inhimillinen instituutio, jossa 
Kristukseen uskovat ihmiset ovat 
yhteydessä toisiinsa ja Jumalaan ja 
jossa he tekevät yhteistyötä saavut-

taakseen pelastuksen. Kirkko on 
toisin sanoen uskovien yhteisö ja 
Kristus on sen pää. 

Jokainen meistä kuuluu Kristuk-
selle ja me yhdessä olemme kirkko. 
Hän on luvannut olla meidän kans-
samme siellä, missä me kokoon-
numme Hänen nimeensä ja rukoi-
lemme keskenämme Häntä. Ja sille 
omistettu paikka on itse kirkko. 

Me kaikki tarvitsemme Juma-
lan apua, ja Hän on valmis sitä 
antamaan. Se, mitä meidän tulee 
tehdä, on vain pyytää. Ja mikä paikka 
olisikaan sopivampi avunpyyntöön 
kuin kirkko?

Meille on lahjoitettu koko viikko 
aikaa työskennellä ja järjestellä 
asioita kuntoon. Meillä tulisi myös 
olla aikaa levätä. Tuolloin saatamme 

tuntea itsemme voimattomiksi tehdä 
mitään muuta kuin olla kotona ja silti 
voimme ajautua pohtimaan seuraa-
van päivän tai viikon murheita. Sillä 
tavalla lepopäivän merkitys haihtuu 
pois ilman, että olemme saaneet siitä 
jotain vastineeksi.

Jos uhraisimme pienen osan 
vapaa-ajastamme jumalanpalveluk-
siin, olisiko se keneltäkään liikaa 
vaadittu? Jumala ei pakota meitä 
mihinkään eikä Hän tarvitse meiltä 
mitään. Me olemme riippuvaisia 
Hänestä, jolta me voimme saada 
voimaa, jos niin vain tahdomme. 
Hän on meitä jokaista vastassa, jos 
vain kuulemme Hänen kutsunsa. 
Entä jos sittenkin menisin tänään 
kirkkoon?

Menisinkö tänään 
kirkkoon?

isä Bogdan

Rautalammin uusi kirkkoherra isä 
Bogdan on kotoisin hieman Kuopio-
ta suuremmasta Tulcean kaupungista 
Romaniasta.

Lapsena hän kulki mielellään 
kanttori-isoisänsä mukana kirkossa 
ja haaveili papin työstä. Niinpä 
14-vuotiaana hän aloitti pappisse-
minaarin.

Käytyään viisi vuotta seminaaria 
ja lukiota Bogdan aloitti teologian 
opinnot Bukarestin yliopistossa. 
Suoritettuaan opinnot hän aloitti työt 
paikallisen arkkipiispan kansliassa. 

Vuonna 2003 Bogdan pääsi vaih-
to-opiskelijaksi viideksi kuukaudek-
si Joensuun yliopistoon. Muutama 
kuukausi Romaniaan palaamisen 
jälkeen hän kuitenkin lähti takaisin 
Joensuuhun jatkamaan opintojaan 
kirkollishallituksen stipendin kan-
nustamana. Pian tämän jälkeen hän 
tapasi vaimonsa Helenan.

Alkuvuodesta 2006 Bogdan 
vihittiin diakoniksi ja myöhemmin 
samana vuonna papiksi. Tämän 
jälkeen hän on kuulunut seminaarin 
papistoon Joensuussa. Lisäksi hän 

on toiminut sijaisena muutamissa 
seurakunnissa.

Isä Bogdan pitää suomalaisesta 
luonnosta. Hänet voikin tavata 
Äijävedeltä onkimasta tai metsästä 
marjoja poimimasta. 

Isä Bogdanin virkaan asettaminen 
on lauantaina 13.9. klo 9 alkavassa 
liturgiassa. Palveluksen toimittaa KP 
arkkipiispa Leo.  

Kuva ja teKsti:
doMna ja jaaKKo vainio

Isä Bogdan Grosu,
Tonavan suistolta 
Äijäveden laineille

Isä Bogdan Grosu on tehnyt pitkän matkan Romaniasta Rautalam-
mille. Hänen kirkkoherran virkaan asettamisensa on lauantaina 13. 
syyskuuta.
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Jyväskylän seurakunta
JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma-pe klo 9-12

Kesä oli lämmin - saunassa
Kelejä on pidellyt niin kuin 

muinakin kesinä. Vettä sataa 
välillä enemmän ja välillä 

vähemmän. Lämmintä on ollut si-
sätiloissa ja saunassa.

Kostean kesän pikanttina lisä-
mausteena ovat olleet seurakun-
tatalon kosteusongelmat. Vuosia 
jatkuneisiin ongelmiin on päätetty 
nyt hakea pysyvämpää ratkaisua.  
Talon sisäilmaa ja rakenteita on tut-
kittu ja tulos on kaikkea muuta kuin 
mairitteleva.

Tutkimuksen mukaan rakennuk-
sen maanpainerakenteista puuttuvat 
piirustuksen mukaiset vedeneristys-
rakenteet sekä lämmön- ja roudane-
risteet. Tyly loppupäätelmä on, että 
kaikki ympärystäytöt tulee kaivaa 

auki ja asentaa niihin soveltuvat 
vedeneristysrakenteet.

Sisätiloissa tulee huoneiden vä-
liseiniä purkaa, vuotaneiden on-
telosaumojen pinnat tulee jyrsiä 
puhtaalle betonille ja uudelleen 
maalata. Lasten kerhotilan lattiat 
tulee kuivattaa ja uusia. Työtä ja 
kustannuksia riittää! 

Jo keväällä hallinto teki päätök-
sen siirtää lasten kerhotilan vanhaan 
pappilaan. Nyt sisäilmatutkimus an-
toi hankkeelle lisävauhtia ja syksyn 
toiminnot alkavat jo ”uusissa tilois-
sa”. Ikkunattomasta kellaritilasta 
lapset pääsevät viimein kunnostet-
tuihin valoisiin tiloihin. 

Tässä yhteydessä lämmin kiitos 
kausityöläisillemme Sirkalle ja 

Annikille. Sirkka järjesteli jäsenre-
kisteriaineiston ja se saatiin digitoin-
tikuntoon ennätysajassa. Loppukesä 
järjestettiin arkistoa ja lomitettiin 
lomalaisia.

Annikki hoiti erityisesti leirien 
emännän tehtävät ja osin vastaavia 
töitä täällä seurakuntatalolla. Totta se 
on; hyvä ruoka – parempi mieli.

Ainakin leireillä tuo lausahdus 
pitää paikkansa. Kiitos molemmille 
tärkeästä työpanoksesta. Heinäkuun 
lopulla odotellaan lomalaisia palaa-
vaksi ja sitten käynnistellään uutta 
syksyä – haasteita ja uutta tekemistä 
riittää. 

Nähdään !

isä tiMo

JUMALANPALVELUKSET

JYVÄSKYLÄ, Kristuksen ylösnousemuksen kirkko  
Lauantaisin vigilia klo 18.00 ja sunnuntaisin liturgia klo 10.00
Ke 17.9. klo 18.00 ehtoopalvelus
Ke 24.9. klo 18.00 ehtoopalvelus
Ti 30.9. klo 18.00 vigilia
Ke 1.10.klo 9.00 liturgia, Pokrova
Ke 1.10.klo 18.00 akatistos
Ke 8.10. klo 18.00 ehtoopalvelus
Ke 15.10. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
Ke 22.10. klo 18.00 ehtoopalvelus
To 23.10. klo 9.00 liturgia, Jaakobin päivä
Pe 24.10.klo 18.00 parastaasi
Ke 29.10. klo 18.00 moleben
Pe 31.10. klo 18.00 vigilia
La 1.11. klo 10.00 liturgia, Karjalan valistajat
Ke 5.11. klo 18.00 ehtoopalvelus

LIEVESTUORE, pyhän Nikolaoksen tsasouna
La 6.9. klo 9.00 liturgia
Su 28.9. klo 10.00 liturgia
La 25.10. klo 9.00

SAARIJÄRVI, pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasouna
La 4.10.klo 9.00 liturgia
Su 26.10. klo 10.00 liturgia

KARSTULA, Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
Su 7.9. klo 18.00 vigilia
Ma 8.9. klo 9.00 vedenpyhitys ja liturgia, N.Marian syntymä
Su 5.10. klo 10.00 liturgia
Su 2.11. klo 10.00 liturgia (Vaasan papisto)

SUOLAHTI, ylienkelin Mikaelin tsasouna
La 20.9. klo 9.00 liturgia
La 11.10 klo 9.00 liturgia
Pe 7.11. klo 18.00 vigilia
La 8.11. klo 9.00 vedenpyhitys ja liturgia, Mihailan päivä

VIITASAARI, Kristuksen kirkastumisen tsasouna
Su 21.9. klo 10.00 liturgia
La 1.11. klo 10.00 liturgia (Karjalan valistajat)

ÄÄNEKOSKI, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen 
tsasouna
La 27.9. klo 9.00 liturgia
Su 19.10. klo 10.00 liturgia
Su 9.11. klo 10.00 liturgia

PYHÄKANGAS
Ma 1.9. klo 9.00 liturgia ja akatistos luomakunnalle, kirkkovuoden 
alku
La 13.9. klo 22.00 alkaen kokoöinen jumalanpalvelus

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA
SYYSKAUDEN 2008 TAPAHTUMIA

30.9.2008 klo 17.30 Ehtoopalvelus, isä Timo Mäkirinta,  ja 
tiistaiseuran syksyn avaus. 

11.-12.10.08 Joensuun seminaarilaisten vierailu seurakun-
taamme. Toivomme kotimajoituksia 15-20 hengelle lauantai-
sunnuntaiyöksi. 

12.10.2008 Seminaarilaiset laulavat tiistaiseuran järjestämillä 
kirkkokahveilla. 

21.10.2008 klo 18.00 Tiistaiseurailta. 
Keskustelemme nunna Kristodulin kirjasta Rukouksen virta 
(Minerva 2008). Kirjan voi lainata Tarja Hakalalta, puh. 050 
300 1691. Sen voi myös ostaa kirkolta tai Taide- ja kehys-
liikkeestä.

8.11.2008 klo 15.00 Erämaan isät –seminaari. Isä Jarmo 
Hakkarainen alustaa.

9.11.2008 Isä Jarmo Hakkarainen puhuu aiheesta Erämaan 
isät tiistaiseuran järjestämillä kirkkokahveilla.

18.11.2008 klo 18.00 Tiistaiseurailta. 
Aihe ilmoitetaan myöhemmin.

30.11.2008 Lähetystapahtuma ja tiistaiseuran järjestämät 
kirkkokahvit.

Lämpimästi tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin!

Tiistaiseuran johtokuntaOrtodoksiakurssi aloittaa toimintansa jälleen syksyllä. 
Tarkemmat ajankohdat seurakunnan ilmoitustauluilla ja 
nettisivuilla osoitteessa www.ort.fi - Seurakunnat – Jyväskylä.

Katekumeenipiiri
kokoontuu syksyllä 2008 ensimmäisen kerran keskiviikkona 17.9. 
klo 18 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen seurakuntakeskuksen Juh-
lasalissa.

Jyväskylän seudun suojärveläiset ry kokoontuu:
 
25.9. torstaina klo 18. Vanha sali. ”Menneen kesän satoa”
23.10. torstaina klo 18. Vanha sali. ”Kaipaan Välikylä”
2.-3.11. Karjalan valistajien praasniekka
Perjantaina 2.11. klo 18 vigilia
Lauantaina 3.11. klo 9.30 litania, klo 10 liturgia

Tervetuloa!

Perinteinen pyhiinvaellusmatka
VALAMON ja LINTULAN LUOSTAREIHIN 10.-11.9.2008

Lähtö torstaina 10.9. Äänekosken mh klo 11, Suolahti mh klo 
11.15, Jyväskylän kirkko klo 12.00. 
Hinta 70 € vierasmajassa, 90 € hotellissa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut virastoon puh. 0206 100 380.

Ortodoksinen 
opiskelijaliitto (OOL) 

 
Tervetuloa mukaan 
OOL:n Jyväskylän 

alaosaston toimintaan! 
Katso syksyn 

ohjelma sivultamme: 
www.ort.fi - Alaosastot 

- Jyväskylä 
 

OOL:n perinteinen 
ristin ylentämisen 
juhlan kokoöinen 

jumalanpalvelus on 
tänä vuonna meillä 

Pyhäkankaan 
leirikeskuksessa. Varaa 

kalenteriin 
viikonloppu 13.-14.9. 
ja seuraa ilmoittelua! 

 
Liity Jyväskylän 

alaostaston 
sähköpostilistalle 

osoitteessa: 
lists.jyu.fi/mailman/

listinfo/ool-jkl 

Lisätietoja Tuulilta 
(tulukka@jyu.fi) ja 
Minjalta (myyrylai@

phys.jyu.fi).

Syksyn KERHOT pyörähtävät käyntiin viikoilla 
36 ja 37 uusissa kerhotiloissa. Tervetuloa myös 
uudet kerholaiset mukaan!

Toimintakerho 3-6-vuotiaille keskiviikkoisin 
klo 18-19.15
Luontokerho 7-12-vuotiaille torstaisin 18-
19.15
Ponomarikerho 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
pojille keskiviikkoisin klo 17.30-18.30
Päiväkerho 3-6-vuotiaille torstaisin klo 10-12
Nuorten illat joka toinen tiistai klo 18-20
Sunnuntaikerho 3 vuotta täyttäneille lapsille 
joka toinen sunnuntai klo 10 alkaen
Venäjänkielinen lasten kerho 3-12-vuotiaille 
joka toinen sunnuntai klo 10-12

UUSIEN KERHOTILOJEN AVAJAISET Vanhassa 
Pappilassa (Rajakatu 39)
torstaina 18.9. klo 17.00 alkaen. Tervetuloa!

JATKOKRISTINOPPILEIRI Pyhäkankaalla 12.-
14.9.2008. Sinä, tämän vuoden kriparilainen, 
ilmoittaudu mukaan! Luvassa mukavaa yhdes-
säoloa ja toimintaa! 
Samalla OOL:n kokoöinen tapahtuma sekä 
Pyhäkankaan praasniekka. Tarkemmat tiedus-
telut ja ilmoittautumiset nuorisotoimistoon.

NUORTEN POKROVA järjestetään tulevan 
syksyn aikana. Katso erillinen ilmoitus taka-
sivulta!

Lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvät tiedustelut ja 
kerhoilmoittautumiset:
Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja
Puh. 0206 100 385, pirjo.harkonen@ort.fi
Katso ajankohtaiset tapahtumat ja tiedotukset 
myös seurakuntamme nettisivuilta www.ort.
fi/Seurakunnat - Jyväskylä – Nuorisotoimisto.

Nuorisotoimisto tiedottaa!
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Kuutosseurakunnat järjestävät 
ikääntyneille seurakuntalaisille ti-
laisuuden viettää pari rentouttavaa 
päivää Valamon luostarin rauhalli-
sessa ilmapiirissä.

Jo perinteeksi muodostunut Kul-
taisen iän leiri pidetään tänä vuonna 
aiempia vuosia hieman myöhem-
pänä ajankohtana eli pokrovana 
30.9-1.10. Tämä siksi ettei helle 
matkalaisia uuvuttaisi eikä turisti-
ruuhka perillä rasittaisi.

Jyväskyläläisille diakoniatoimi-
kunta järjestää matkan henkilöau-

toissa, joiden kuljettajat toimivat pe-
rillä Valamossa avustajina. Ainakin 
yksi avustajista on sairaanhoitaja.

Majoitus on kansanopiston hotel-
lissa joko yhden tai kahden hengen 
huoneissa. Hinnat ovat 74 euroa 
2-hengen ja 84 euroa 1-hengen 
huoneessa. Hintaan sisältyvät ateriat. 
Seurakunnan kansliasta on mahdol-
lisuus anoa diakoniatoimikunnan 
kustantamaa vapaamatkaa.

Leiri alkaa Valamossa tiistaina 
30.9. kello 10.15 tulokahveilla, 
jonka jälkeen Juhani Matsi ja Tauno 

Koriala laulavat ja laulattavat kul-
taisen iän lauluja. Lounas nautitaan 
Trapesassa kello 12, jonka jälkeen 
on lepotauko aina päiväkahviin eli 
kello 15 asti.

Kahvittelun jälkeen Sirpa Koriala 
kertoo pokrovasta eli Jumalansyn-
nyttäjän suojelusjuhlasta ja sen 
perinteistä. Tämän jälkeen aloitetaan 
pokrovan vietto vigilialla luostarin 
kirkossa kello 18. Jumalanpalve-
luksen jälkeen on vielä iltapala 
kello 20.

Keskiviikkoaamu aloitetaan kello 

9 kirkossa osallistumalla hetkipal-
velukseen ja liturgiaan. Lounas 
syödään kello 11, jonka jälkeen 
luovutetaan huoneet ja lähdetään 
paluumatkalle Lintulan luostarin 
kautta. Lintulassa juodaan kaikessa 
rauhassa päiväkahvit kello 13.30 
ja Jyväskylään saavutaan kello 18 
mennessä.

Ottakaapa yhteys kansliaan, puh. 
0206 100 380, ja ilmoittautukaa 
mukavalle Valamo-retkelle.

sePPo salMi

diaKoniatoiMiKunnan siHteeri

Erämaan isät – 
seminaari

8.-9.11.2008
Luennoi käytännöllisen 

teologian lehtori isä Jarmo 
Hakkarainen. Aloitus 

lauantaina 8.11. klo 15 
seurakuntakeskuksen 

Juhlasalissa. Tervetuloa!

Jyväskylässä riittää kirkkokävijöitä
ja muuta menoa

Jyväskylän Ylösnousemuksen kir-
kossa vieraili kesän aikana yli 600 
kävijää.

Kirkon ovet olivat avoinna ke-
säkuun puolivälistä elokuun puo-
liväliin. Päivittäinen kävijämäärä 
vaihteli suuresti, mutta ylivoimai-
sesti hiljaisimpia päiviä olivat maa-
nantait.

Määrää voi pitää varsin hyvänä 
kun otetaan huomioon ettei kirkon 
aukioloa vielä tänä kesänä mainos-
tettu kovin aktiivisesti. Lähes puolet 
kävijöistä oli ulkomaalaisia, suurin 
osa heistä saksalaisia.

Kävijöiden joukossa oli myös 
pitkään Jyväskylässä asuneita jotka 
olivat ilahtuneita siitä että meidän-
kin kirkkomme ovet olivat vihdoin 
kesäaikaan avoinna. 

aino liljenBäcK

KirKKoMuMMo

Lähde kultaisen iän leirille Valamoon

Kesällä vietettiin taas hauskoja ja mieliinpainuvia hetkiä Py-
häkankaan nuorten ja lasten leireillä. Kuvassa lasten leiriläiset 
rehtkellä Nyrölän luontopolun laavulla.

Varhaisnuorten leiriläiset pelaavat Päivän Peliä Pyhäkankaalla.
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Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio ja tv

Ajasta...
Mitä minulle jää
kun kaikki häviää?
Kun aika karkaa 
tavoittamattomiin
eikä läsnäolo ole enää 
sama kuin ennen?
Mutta vielä tänään
aamuaurinko
sen vaalea okra punaa 
pilven reunat
yksinäinen lintu lentää 
talon taakse
totiset puut , niin 
kosteat viimeöisestä 
sateesta
Kuin odotus
ennen kuin raskaat 
ajoneuvot tulevat 
kaduille
ja päivä astuu esiin
ja ihmisten ahneus
ja levottomuus valtaa 
maiseman
Ja se jokin
se on piilossa
eikä kukaan sitä tunne
Mutta ihminen, ihminen
vieras itselleen
ei tiedä mihin menisi
ja mistä paikan löytäisi

Pirjo raittila

RADIOJUMALAN-
PALVELUKSET

su 24.8. klo 11-12 Liturgia
Varkaus, Kristuksen taivaaseen-
astumisen kirkko
su 7.9. klo 11-12 Liturgia
Iisalmi, Profeetta Elian kirkko 
su 21.9. klo 11-12 Liturgia
Tampere, Pyhän Aleksanteri 
Nevskin ja pyhän Nikolaoksen 
kirkko
su 5.10. klo 11-12 Liturgia
Imatra, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko 
su 19.10. klo 11-12 Liturgia
Ilomantsi, Profeetta Elian kirk-
ko
su 2.11. klo 11-12 Liturgia
Lahti, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko 

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

KUUTOSTEN  KIERTOKOULU
AIKA         IISALMI         KUOPIO     VARKAUS          JYVÄSKYLÄ           MIKKELI       RAUTALAMPI

28.9.           Varkaus       Jyväskylä            Mikkeli              Rautalampi             Iisalmi       Kuopio

2.11.           Mikkeli          Rautalampi         Iisalmi              Kuopio                     Jyväskylä   Varkaus

NUORTEN 
POKROVA 

3.-5.10.2008  
JYVÄSKYLÄSSÄ

Mukavaa 
yhdessäoloa ja 

actionia kaikille yli 
13-vuotiaille!

Hinta 20 euroa, 
seurakunta 

järjestää 
tarvittaessa 

kuljetuksen. Lähde 
mukaan!

Lisätiedustelut ja 
ilmoittautumiset 

ma 29.9. 
mennessä 

oman seurakunnan 
nuorisotoimistoon. 

OOL:n perinteinen 
kokoöinen 

Pyhäkankaalla
12.-14.9.2008 

 
Ohjelmassa on 

jumalanpalveluksen 
lisäksi alustuksia ja 
keskustelua sekä  

rentoa yhdessäoloa 
ja tietysti herkullista 
ruokaa, saunomista 

ym. 
Tervetuloa mukaan
kaikki kiinnostuneet! 

 
Tarkka ohjelma 

valmistuu elokuun 
loppupuolella ja se 
löytyy sen jälkeen  
liiton nettisivuilta:

www.ort.fi/ool 
 

Lisätietoja:
ool.ps@ort.fi sekä 

syksyn ensimmäisessä 
jäsenkirjeessä

Kiitos
KP Arkkipiispa Leolle 

Pyhän Karitsan 
Ritarikunnan I luokan 

ritarimerkistä. 
KP Esipaimenille, 
Valamon luostarin 

veljestölle, Lintulan 
luostarin sisaristolle,

PSHV:lle,
OKL:lle, lukuisille 

Tiistaiseuroille sekä 
suuren suurelle 

ystävien joukolle 
merkkipäiväni 
muistamisesta.

Veljellisesti kiittäen 

Dir. cant. Viktor Jetsu

Vuokrattavana
39 ja 41 neliöiset 

kaksiot Jyväskylässä
keskustan alueella.

Tiedustelut
Jyväskylän ort.srk.,
p. 0206 100 380.

Vuosia itänyt haaveeni päästä 
tutustumaan Athoksen luos-
tarimaailmaan toteutui kesä-

kuun alussa. Matkan aikana saimme 
paljon tietoa ja uusia kokemuksia. 
Näin lyhyen sulattelujakson jälkeen 
päällimmäiseksi nousevat vahvat 
kokemukset jumalanpalveluksista, 
rukouksesta, uskosta ja pyhäinjään-
nöksistä.

Käsinkosketeltava ja väkevä 
kokemus pyhyyden läsnäolosta 
kaiken sen inhimillisenkin keskellä 
on hämmentävää. Voimakas yhteys 
kirkon pyhien maailmaan avautui 
aivan uudella tavalla. Vuodet ja 
vuosikymmenet menettivät merki-
tyksensä  vuosisatojen katkeamat-
tomassa virrassa. 

Myös usko ihmeiden todellisuu-
teen asettuu uuteen valoon. Lähes 
kaikissa kirkoissa oli ikoneita, jotka 
olivat peittyneet kiitollisten rukous-
vastauksen saaneiden ihmisten lah-
joista. Ei vain sormuksia ja kelloja, 
vaan myös pappien ristit ja piispojen 
panagiat olivat sulassa sovussa 
muiden kiitoslahjojen kanssa.  Se 
puhuttelee voimakkaasti meitä järjen 
ja kaiken puhkiselittämisen keskellä 
eläneitä. Uskon ja rukouksen ilma-
piirissä jää tilaa myös Jumalalle.

Luonto ja uskomattomat raken-
nukset tekivät myös vaikutuksen. 
Luonto puhuttelee niin kauneudella 
kuin karuudellakin. Ihminen ei vielä 
kaikkialla ole päässyt niskan päälle. 
Onhan toki nähtävissä voimalla vuo-
renrinteisiin rouhittuja maanteitä, 
mutta luonnon suuruuden edessä ne 
kuitenkin näyttivät vähäpätöisiltä.

Luultavimmin teiden merkitys 

Ajatuksia Athokselta

korostuu maastopalojen tai muiden 
onnettomuuksien yhteydessä. Ryh-
mämme kuitenkin taivalsi paljon 
jalan ja laivalla – vaivannäkö ja 
uuden löytäminen kulkivat näin 
käsikädessä.

Rakentamisen tahti Athoksella on 
kova. Sadat rakentajat kunnostavat 
luostareita ja skiittoja. Johtuu var-
masti omasta rajoittuneisuudestani, 
mutta muutamassa paikassa tuntui 
remontti peittäneen alleen myös 
rakennusten vanhan hengen ja hiljai-
sen historian. Vanhojen rakennusten 

kodikkuus oli jotenkin kutsuvaa, 
uusi/kunnostettu taas monin paikoin 
steriiliä ja hengetöntä.

Maailma tarvitsee Athoksen 
kaltaisia Jumalanäidin puutarhoja. 
Satojen jumalanpalvelusten rukouk-
set eivät voi olla merkityksettömiä, 
vaan omalla selittämättömällä taval-
la ne kantavat koko tätä rikkinäistä 
maailmaa. Athos avaa ajatuksia 
ja kulkeminen luostarista toiseen 
keventää !

isä tiMo MäKirinta

Luonto ja 
uskomattomat 
rakennukset 
tekivät vaiku-
tuksen Athos-
vuorella.


