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7. vuosikerta N:o 2 - maaliskuu 2009 Ortodoksinen seurakuntalehti

Lue kannen ikonista sivulta 3.

Pyhän Georgios Voittajan kirkko,
os. Harjamäentie 2, Siilinjärvi

klo   9.30 suuri vedenpyhitys ja liturgia  
klo 12.00 lounas
klo 13.00 päiväjuhla

Ikoninäyttely
Siilinjärven ortodoksisen kirkon juhlavuoteen liittyvä 
näyttely Siilinjärven pääkirjaston näyttelytila Artsissa 
28.4-16.5.2009, Kasurilantie 7. Näyttely avoinna ma - pe 
10 - 19, la 10 – 15
Luento pääsiäiskauden ikoneista, isä Paul Hesse, 
5.5.2009 klo 17.30 Artsissa

Pyhän Georgios Voittajan kirkko Siilinjärvellä
juhlii puolta vuosisataansa 23.4.2009

Kiiltokuvaenkeli
Kiiltokuvista nyt
liima tullut läpi
kiilto yhä kirkas,
kuin silloin silmissä
kun niitä rimpsumekko päällä
liimattiin.
Eivätkä jalat ylettäneet
penkillä pienen tytön
lattiaan asti.

Kiiltokuvat – enkelit
nyt tuoksuvat vuosilta
ja rimpsumekossa
asuvat hengarit.
Jalatkin kipeinä ulottuvat
kokonaan lattiaan asti.

Kiiltokuvaenkeli
kulje mukanani
lapsuuteni
viimeiseen yöhön asti

Tarja Jelonen
Äänekoski

Huurteiset puut
Huurteiset puut
tomusokerin peittämät
kattojen okra
ja mirhantuoksu
joka herättää tämän kylmän maan
kuolinuneen vaipuneen 
tästä hetkestä ennen iltaa.
Ja toivo
jossakin tämän jäätyneen hetken 
sisällä
Toivo – kuolemaa väkevämpi

Pirjo Raittila

Haavoittunut lintu
Olen saanut osuman - osuman rintaan, 
mitä en voinut väistää. 
En tiennyt, että näin voi käydä.
Auto kääntyi vasempaan, hämmennyin, 
minne nyt, huokaisin ja sanoin: 
Talvisalon mäellekö, mitä en voinut 
kuvitella, kun en tiennyt?

Olin saanut osuman rintaani, mutta sain 
vastauksen.
Niin mennään, ajattelin ei tänne - näin 
ristin katolla. 
Samassa ajatukseni kiiri, kyllä tämä 
selviää kunhan perille päästään.
Olen haavoittunut lintu, mieli maassa, 
osuma oli sattunut rintaani.

Kävin ensin kirkossa, kynttilät 
laittamassa ja palasin takaisin 
käytävälle.
Nähdessäni kirkon työntekijän, aloin 
ottaa selvää,
 kysyin ensin milloinka on tämä kirkko 
tehty? Sain vastauksen vuonna -52. 
Tätä en tiennyt ollenkaan, en ollut 
silloin tässä kaupungissa
olin jo siirtynyt muualle.

Terveiset Talvisalon mäille, ristin alla 
työskenteleville,
kanssa sisarille kuin veljille, 
kiitokset kaikesta vieraanvaraisuudesta 
ja hyvästä vastaanotosta. 
Olen ollut tässä kaupungissa 
pahimpana sotavuosina. 
Jumalan siunausta toivon kaikille, 
raskaan työn olette tehneet 
seurakuntanne hyväksi.

Maija
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Kummius kunniaan”Ai, taasko?”

Paimenmatkat
Arkkipiispa Leo

Ulla Puhakka
uskonnonopettaja

Kuopion ortodoksinen seurakunta
(ulla.puhakka@suomi24.fi)

Suuri paasto päättyy 11.4. Paaston 
liturginen väri on violetti.

Kyllä vain, se on paasto nyt..  tai siis taas, kuten olen saanut jo moneen otteeseen 
oppilailtani kuulla.  Silmäys kirkkokalenteriimme osoittaa, että paastopäiviä – ja 
aikoja on paljon, mutta  ”onhan se ihan ok, että on niitä paastoja, ku nehän kuuluu 

silleen meidän ortodoksien elämään ja onhan meillä sitten paljon niitä juhliakin”. 
Paastotoivotukseni jälkeen harva oppilas on jäänyt pohtimaan, mitä olen toivotuk-

sellani tarkoittanut. Paasto ei ole monellekaan vieras asia, ei edes ekaluokkalaisille. On 
varsin ilahduttavaa huomata, kuinka kodeista on välittynyt tietoa paastotraditiostamme 
ja kuinka monissa kodeissa koko perhe yhteisesti paastoaa, kukin itselleen sopivalla 
tavalla. 

Paasto on osa ortodoksista elämäntapaa, joka valmistaa meitä suureen juhlaan ja 
nyt se valmistaa meitä juhlista suurimpaan eli pääsiäiseen. Pääsiäinen puolestaan tuo 
oppilaille mieleen pääsiäiskirkkoretken kirkkaalla viikolla ja heille pääsiäisen ”tärkeim-
män” elementin: suklaamunat, jotka he saavat seurakunnalta. Pääsiäiskirkkoa odotetaan, 
mutta ei suinkaan suklaamunien toivossa, vaan koska siitä on muodostunut oppilaille 
tärkeä perinne. Tämä perinne vahvistaa oppilaiden ortodoksista identiteettiä, sillä he 
tulevat juhlimaan pääsiäisen ilosanomaa isona ryhmänä nuoria ortodokseja. 

Oppilaat ovat ymmärtäneet paastoajatuksen hyvin. Vaikka osa tietääkin, että aikuiset 
saattavat paastota tiukkojen paastosääntöjen mukaan, he myös tietävät, että lapsilta 
tiukkoja sääntöjä ei vaadita. Paastoamiselle he ovat löytäneet montakin merkitystä: 
se on odotusta ja hiljentymistä, jostakin luopumista, jonkin vähentämistä tai hyvien 
tekojen lisäämistä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy tapa paastota.

Jotkut jättävät karkit pois, vähentävät television katsomista, panostavat koulunkäyn-
tiin tai auttavat pyyteettömästi läheisiä ihmisiä. Jokainen paastosunnuntai on etappi 
ja maalissa meitä on vastassa suuri juhla. Samalla paasto on matka ortodoksiseen 
elämäntapaan tutustumisessa.

Sain joitakin viikkoja sit-
ten pyynnön kirjoittaa 
ortodoksisesta kummi-
käsityksestä. Minulle 
kirjoittanut henkilö oli 
huolissaan siitä, että 
kummiuden merkitys 
kirkossa on hämärty-

mässä. Jaan kirjoittajan huolen.
Kummi on takuumies tai –nainen. 

Kirkon alkuaikoina kummi vannoi 
kastettavan puolesta, että kastettu tulee 
pitämään antamansa lupaukset. Kummit 
olivat myös velvollisia huolehtimaan 
kastetusta, mikäli tämän vanhemmat sat-
tuisivat kuolemaan ennen kuin kastettu 
on täysi-ikäinen. 

Yhtenäiskulttuurin aikoina kummeik-
si valittiin pääasiassa sukulaisia. Nyky-
ään tuo tapa on muuttunut ja kummeiksi 
kutsutaan yhä useammin myös muita 
ystäviä. Perinteemme mukaan kummilta 
edellytetään vain sitä, että hän on kastettu 
ortodoksisen kirkon jäsen.

Kummin ensimmäinen tehtävä on 
kastetilaisuudessa, jossa hän antaa 
kastettavan puolesta kastelupaukset. 
Kastetilaisuuden jälkeen kummina 
oleminen rajoittuu tavallisesti kastetun 
syntymäpäivänä joskus annettavaan 
lahjaan ja mahdollisesti muistamiseen 
nimipäivänä.

Eniten kummia tarvitaan kuitenkin 
vasta lapsuuden jälkeen, jolloin kummi 
huolehtii yhdessä vanhempien kanssa 

lapsen hengellisestä kasvatuksesta. Tuo 
”yhdessä” merkitsee sitä, että kummin 
ja vanhempien suhde on toinen toista 
täydentävä.

Kummiuden merkitys kasvaa silloin, 
kun lapsi alkaa kyseenalaistaa vanhem-
piensa arvomaailman. Tuolloin ymmär-
täväinen ja luottamusta herättävä kummi 
voi auttaa monen karikon yli. Kummi 
pystyy esimerkillään ja ohjeillaan esi-
merkiksi näyttämään, että kristittynä 
kasvamisessa on monta erilaista, mutta 
loppujen lopuksi yhtä hyvää tietä. 

Kummia kutsutaan ortodoksisessa 
perinteessä myös risti-isäksi tai -äidiksi. 
Tuo termi tulee ymmärtää myös niin, että 
kummi on hengellisen lapsensa mukana 
elämän iloissa ja suruissa. Kummius on 
siis ystävyyttä sanan syvimmässä mah-
dollisessa merkityksessä.

Kummikin tarvitsee kasvua. Ollak-
seen ystävä – risti-isä tai –äiti – on ensin 
opeteltava olemaan ystävä itselleen. 
Henkinen hyvinvointi siirtyy. Jos kum-
milla on hyvä olla, vetää hän varmasti 
puoleensa kummilapsenkin huomion.

Kirkko yhdistää kummin ja kummi-
lapsen. Se yhdistää henkisesti, mutta sen 
pitää yhdistää myös kohtauspaikkana. 
Uskottava kummius edellyttää, että 
kirkko ja jumalanpalvelus ovat kummin 
ykkösharrastuksia.

Risti-isä tai –äiti kasvaa yhdessä 
kummilapsensa kanssa. Yhteisön jäse-
ninä he kaikki ovat jakamassa samaa 

kokemusta. Kummina oleminen on kuin 
kukan hoitamista: pienillä ja säännölli-
sillä ystävällisillä eleillä varmistetaan 
hyvä kasvu.

Diakoniatyö on
lähimmäisen palvelua

Diakonia tarkoittaa kris-
tillistä palvelua eli lä-
himmäispalvelua. Se on 
kirkon perustoimintaa 
ja se kuuluu kaikille toi-

mintaan kykeneville.
Diakoniatyötä tulee tehdä ihmistä 

kunnioittavalla tavalla ortodoksiseen 
elämänkäsitykseen perustuen. Yksi-
löllisessä auttamisessa diakoniatyön 
luonteen erityispiirre on lyhytkes-
toisuus, tarkoitus on sysätä henkilöä 
eteenpäin elämässä eli saada liikkeelle 
ongelmatilanteessa.

Diakoniatyössä tehtävien rajaa-
minen on tärkeää eli mikä kuuluu 
diakonialle ja mikä yhteiskunnan hoi-
dettavaksi. Suurin osa työstä perustuu 
vapaaehtoisuuteen. 

Vapaaehtoistyön luonne on, että 
henkilö tekee sitä omasta vapaasta 
tahdostaan, halusta tehdä ja osallistua 
työhön. Vapaaehtoisella ei saa korvata 
palkattua henkilökuntaa.

Diakoniatyö on taloudellisen tuke-
misen lisäksi hengellistä ja henkistä 
tukea, kuuntelemista ja myötäelämistä 
sekä käytännön asioissa auttamista.

Seurakunnan koosta johtuen ja va-
paaehtoisten määrä huomioon ottaen 
työnkuva vaihtelee eri seurakunnissa. 
Monesti se on tapahtumien järjestämis-
tä seurakuntalaisille esimerkiksi palve-
lupäivien muodossa, jolloin on ensiksi 
liturgia - tai muu jumalanpalvelus - ja 
sen jälkeen ruokailu tai kirkkokahvit 
sekä mahdollista ohjelmaa.

Ohjelmina voidaan järjestää arpa-
jaisia, yhteislaulua, runo- tai laulu-
tapahtuma, puheita, diaesityksiä jne. 
Seurakunnissa järjestetään erilaisia 
retki, leiri- ym. tapahtumia sekä yhtei-
siä retkiä vaikkapa Valamoon.

Kuutosseurakuntien vuosittainen 
yhteinen ”Kultaisen iän leiri” Pokrova-
na on juuri  tällainen tapahtuma. 

Mitä diakoniatyössä voidaan vielä 
käytännössä tehdä? Joissakin seura-

kunnissa on mahdollista antaa myös 
yksilöllisistä apua avun tarvitsijalle. 
Lähimmäispalvelu tai ystäväpalvelu 
ovat tämän toiminnan muotoja.

Toiminta tulisi hyvin organisoida 
ja suunnitella, jotta lähimmäispalve-
lurinki saataisiin toimivaksi. Tehtävät, 
joita tehdään ja joista autettavan kanssa 
sovitaan tulee olla tarkoin määritettyjä 
ja rajattuja.

Olennaista on, ettei lähdetä kilpai-
lemaan kotisairaanhoidon ja kotipal-
velun kanssa.

Lisäksi järjestetään kirkkokyytejä, 
työttömien tai vähävaraisten ruokai-
lua, auttavaa puhelinpalvelua sekä 
autetaan lapsiperheitä lasten hoidossa, 
osallistutaan saattohoitoon, diakonian 
varainhankintatyöhön, vertaistukipiirin 
organisointiin ja kummiperhetoimin-
taan.

Myös perheille järjestetään yhteisiä 
askartelutapahtumia.

Helsinkiläinen vapaaehtoistyön 
asiantuntija Okko Balagurin tuo esiin 
myös vertaistukitoiminnan ja lähipiiri-
ajattelun. Ihmiset  voivat olla vuoroin 
avuksi toinen toisilleen. Ajatus on hy-
vin yksinkertainen Balagurinin mukaan 
– kuten hyvät ajatukset yleensäkin.

Tarvitaan vain, että joku tekee 
aloitteen ja laitetaan tieto kulkemaan. 
Vapaaehtoistyöntekijän roolina olisi 
esimerkiksi tiedon välitys ja koordi-
naatio.

Diakoniatyössä ei pidä unohtaa lai-
toksissa ja kotona yksin asuvia. Moni 
ihminen kärsii yksinäisyydestä.

Voidaan käydä tervehtimässä täl-
laisia lähimmäisiä, kuunnellen ja 
keskustellen asioista.

Ennen perheyhteisöt olivat tii-
viimpiä. Vanhukset asuivat samassa 
pihapiirissä ja koko elämän kirjo lap-
suudesta vanhuuteen oli lähellä.

Kaikki auttoivat toinen toistaan. 
Ukit ja mummit lapsenlapsiaan ja 
lapsen riemu toi eloa ja iloa vanhusten 

elämään.
Nyt asumme hajallaan eri paik-

kakunnilla ja monet kärsivät siksi 
yksinäisyydestä, koska omaiset ovat 
kaukana. Joskus ihmissuhteetkaan ei-
vät ole kunnossa ja siksi välit läheisiin 
voivat olla etäiset.

Diakoniatyössä ei saa unohtaa 
myöskään autettavan omaisia. Hekin 
tarvitsevat tukea ja kannustusta. Heitä 
voidaan auttaa esim. keskustelemalla ja 
kuuntelemalla sekä järjestämällä heille 
jokin virkistävä tapahtuma, retki tms.

Koska elämässä luopuminen on 
erittäin raskas prosessi niin erilaisten 
sururyhmien perustaminen on tar-
peen.

Surutyötä tehdään muun muassa 
läheisen kuoleman johdosta, sairastu-
misen takia, kodin ja työpaikan menet-
tämisen johdosta, avioerotilanteessa ja 
myös kotimaan menettämisen johdosta 
(maahanmuuttajat). 

Myös kuolevan henkilön saattohoi-
to voi olla diakoniatyötä Saattohoito-
koteja on harvassa ja silloin tarvitaan 
seurakunnan tukea diakoniatyön muo-
dossa. Omaisten olisikin tärkeä hakea 
saattohoitoa tukemaan myös ulko-
puolista apua, jotta omat voimavarat 
paremmin riittäisivät.

Diakoniatyöstä voitaisiin saada 
tarvittava ulkopuolinen apu.

Marja Asikainen
Vapaaehtoinen diakoniatyöntekijä,

Rautalammin seurakunnanneuvoston jäsen

Asikaisen artikkeli diakoniatyöstä  jatkaa
Solean diakoniakirjoitussarjaa.
Artikkelin toinen osa julkaistaan

Solean ensi numerossa.

Arkkipiispa Leo:
21.3.Hämeenlinna: Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen kevätkokoukset
22.3. Kuopio : Suomen ikonimaalarit ry:n edustajat arkkipiispan vieraina   
24.3.-3.4. Japanin matka      
Huhtikuu 
4.4. Pielavesi: vieraita tsasounalla
5.4. Kuopio: palmusunnuntai liturgia ja äitien palkitseminen, katedraali
9.4. Kuopio: ehtoopalvelus ja liturgia Nikolaoksen katedraalissa 
10.4. Kuopio: aamupalvelus katedraalissa:
Iisalmi: ehtoopalvelus klo 14.00; aamupalvelus klo 18.00.
11.-12.4. Viinijärvi: pääsiäisyön palvelus
18.-19.4. Espoo: Karjalan sivistysseuran heimopäivät
21.4. Kuopio: arkkipiispalla vieraana Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne 
Brunila
23.4. Kuopio: Salmi-Seura
26.4. Siilinjärvi : Siilinjärven ikonipiirin 15  – vuotisjuhlanäyttelyn avaus
28.4. Kuopio: kirkollishallituksen istunto
29.4. Kuopio: maahanmuuttajaseminaari
Toukokuu:
2.5. Helsinki: Avioliittoon vihkiminen
7.5. Kuopio: Kreikan presidentin vierailu
8.-14.5. Ukraina: Vierailu Ukrainan kirkkoon
15.5. Valamo: Ortodoksisen lähetyksen hallitus 15.5. Valamo: PSHV:n vuosikokous 
ja –juhla 16.5. Valamo: PSHV:n vuosikokous ja –juhla
17.5 Oulu: Juhlatapaaminen
18.5. Pielavesi: Kuopion lottaperinneyhdistys vierailee tsasounassa, rukoushetki
20.5. Kuopio: Karjalan hiippakunnan säätiön hallitus
21.5. Vaasa: Kirkkolaulupäivät
23.5. Helsinki: OCM 50 vuotta
24.5. Helsinki: OCM 50 vuotta, ekumeeninen palvelus
27.5. Venäjä: Pietarin metropoliitan Vladimirin 80-vuotisjuhlat
30.5. Pielavesi: Joensuun Luukas ikonipiiri Taipaleen tsasounalla

Piispa Arseni:
20.-22.3. Ilomantsi, Seurakunnan tarkastus
24-25.3. Lintula, Kokoöinen vigilia
25.3. Joensuu, Ortodoksia vuosikirjan toimitusneuvoston kokous
28.3. Kuopio, Luento Suomen kristillisen lääkäriseuran kokouksessa
29.3. Jyväskylä, Hiippakunnallinen kvartettipäivä
Huhtikuu
1.4. Lieksa, Yleinen synnintunnustus ja
sairaanvoitelu.
6.4. Salahmi, EPL
9.4. Lintula, Liturgia
9.-12.4. Valamo, Suuren viikon ja
Pääsiäisen palvelukset
16.4. Valamo, Sotilaspapiston hengelliset
päivät
19.-26.4. Italia: Venetsia, Ravenna ja
Assisi, Ekumeeninen pyhiinvaellus 
Toukokuu
8.-14.5. Ukraina, Arkkipiispan
virallinen vierailu
15.-17.5. Viinijärvi, Taipaleen
seurakunnan tarkastus
18.-30.5. Loma

Piispa Arseni toimitta palveluksen 
Salahmin tsasounalla 6. huhtikuuta.
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Piirakan ja pizzan
voi yhdistää

Jyväskyläläiset miettivät nuorisotyötään

Mitä varten tätä työtä tehdään ja 
minkälaiset tavoitteet tälle on 
asetettu?

Uuden toimikuntalaisen kysymykset 
jäivät mietityttämään Jyväskylän seura-
kunnan nuorisotyötoimikuntaa vuosi sit-
ten. Kaikki tiesivät toki tekevänsä tärkeää 
työtä, mutta kuinka pukea sanoiksi se, 
miksi ortodoksista lapsi- ja nuorisotyötä 
tehdään.

Vastauksia etsittiin, hiottiin ja muo-
kattiin sähköposti kuumana, ja lopulta 
saimme kirjoitettua nuorisotyöllemme 
arvopaperin. 

Kaikenlaisia kerhoja ja harrastusmah-
dollisuuksia on maailma väärällään. Sillä 
saralla emme voi, emmekä halua kilpailla. 
Meidän tehtävämme on vuosituhantisen 
elävän perinteen välittäminen tässä ajassa 
eläville ja ennen kaikkea omaan kirkkoon 
tutustuttaminen. Siinä tuemme vanhempi-
en ja muiden läheisten kasvatustehtävää, 
jonka joku viisas on tiivistänyt ”houkut-

telemiseksi hyvään”.
Vähemmistökirkossa jokainen las-

temme ja nuortemme kohtaaminen on 
samalla myös vähemmistön identiteetin 
vahvistamissa. Siten kerhojen, leirien ja 
retkien jäljiltä lapsissa ja nuorissa lujittuu 
tieto siitä: kuka minä olen ja mihin minä 
kuulun.

Ja Kenelle minä kuulun. Parhaimmil-
laan kaikki seurakuntalaiset, ikään ja 
sukupuoleen katsomatta, voivat kokea 

kuuluvansa kirkkoon, jossa on turvallista 
ja hyvä olla. Tämä sama tavoite on taust-
alla myös kaikessa muussa seurakunnan 
toiminnassa.

Vaikka toimikuntamme on nimetty 
lapsi- ja nuorisotyötä varten, ikärajat ylit-
tävä yhteisöllisyys on kuitenkin yhtenä 
punaisena lankana mukana työssämme. 
Onnistuneena esimerkkinä tästä oli hel-
mikuun alussa tiistaiseuran vetämä pii-
rakka- ja blinikoulu, jossa väkeä oli alle 
kouluikäisistä eläkeläisiin. Kunhan kevät 
ehtii pidemmälle, nuorisotyötoimikunta 
järjestää vuorostaan vatruska- ja pizza-
koulutusta halukkaille.

Aiheesta lisää osoitteessa:
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/
jyvaskyla/kuvat/Lapsi-_ja_nuorisotyo-
en_arvot_2009.rtf

Paaston jatkuessa,
Minna Rasku

Jyväskylän nuorisotyötoimikunta ja tiistaiseura järjestivät yhdessä piirakka- ja blinikoulun kaikenikäi-
sille.  Koivumäen Salmen opissa Maria, Monika ja Emilia. (Kuva: Simo Penttinen.)

Heinävedelle Valamon luostarin lähelle 
suunnitteilla olevien palveluasuntojen ja 
tehostetun asumispalvelun yksiköiden 
rakentamispäätöstä on jouduttu siirtämään. 
Hankkeen käynnistämistä harkitaan seu-
raavan kerran kuluvan vuoden syksynä.

Valamon vanhainkotiyhdistys ja koh-
teen toteuttaja, Mainio Vire Oy, ovat 
päätyneet siihen, että rakentamispäätöstä 
on tarkoituksenmukaista lykätä runsaat 
puoli vuotta. Tällä tavalla toivotaan, 
että taloudellisen taantuman vaikutuksia 
voidaan paremmin arvioida. 

Kohteen toteutumisen edellytyksenä 
on, että sekä palveluasuntojen tulevat 
asukkaat että tehostettuun asumispalve-
luun henkilöitä ohjaavat kunnat voivat olla 
riittävän luottavaisia arvioidessaan tulevaa 
kehitystä. Lisäksi toivotaan urakkahin-
noittelun ja luottomarkkinoiden tilanteen 

vakiintuvan tulevien kuukausien aikana.
– Meillä on edelleen voimakas tah-

totila Valamon vanhainkotihankkeen 
toteuttamiseksi, kertoo Mainio Vire Oy:n 
toimitusjohtaja Kristiina Hautakangas. 
– Tilanteen muuttumista näin merkittävästi 
ei voitu ennakoida, kun alustavaa aikatau-
lua hahmotettiin, hän jatkaa.

Valamon vanhainkotiyhdistyksen 
puheenjohtaja, pastori Sergius Col-
liander, sanoo olevansa pettynyt asian 
saamaan käänteeseen.

– Kuitenkin arvostamme sitä, että 
Mainio Vire Oy lähestyy asiaa vastuul-
lisesti ja ottaa huomioon realiteetit, 
hän toteaa. – Meille on tärkeintä, että 
kohteesta tulee asukkaitaan kaikin puolin 
hyvin palveleva. Sen rinnalla aloituksen 
siirtyminen on toissijaista, isä Sergius 
lisää.

Valamon vanhainkoti on kaavailtu 
luostarin hautausmaan ja Juurikkasalmen 
väliselle peltoaukealle. Siihen kuuluu 
20 palveluasuntoa ja kaksi 10 paikan 
tehostetun asumispalvelun yksikköä. 
Vuokrattavista palveluasunnoista 15 on jo 
nyt varattu. Noin kymmenen lähiseudun 
kuntaa on ilmaissut alustavan kiinnos-
tuksensa sijoittaa 1–2 asukasta tehostetun 
asumispalvelun yksiköihin. 

Kohteesta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä myyntipäällikkö Matti Hari-
seen, Mainio Vire Oy, sähköposti matti.
harinen@mainiovire.fi, puhelin 044 278 
6897, osoite Ratapihantie 11 (7.krs), 
00520 Helsinki, tai Valamon vanhainkoti-
yhdistykseen, sähköposti vanhainkoti@
valamo.fi, osoite Valamontie 38, 79860 
Suuraho.

Valamon vanhainkotihankkeelle
aikalisä ensi syksyyn

”Jyväskylässä
fuusioidaan
perinteitä
ennakko-

luulottamasti”

”Nouskoon minun rukoukseni niin 
kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi 
eteen…”, kuoro laulaa. 

Ollaan Taidekeskus Väinölässä 
Varkaudessa, ikonipajan näyttelyn 
avajaisissa. Suuren paaston toinen 
viikko on alkamassa. VillaMullin 
ikonipaja Rantasalmelta on asettanut 
Väinölään ikoninäyttelyn.

Osa ikoneista on maalattu aikai-
semmin Valamon kansanopiston 
kursseilla. Mukana on myös muutama 
ikonicroquis –piirustus ja ikoniaihei-
nen lyijylasityö.

Mikä ikonipaja on? Ikonipaja on 
yhdessä maalaamista ilman opettajaa 
toinen toistaan auttaen.

VillaMullin ikonipaja alkoi vuonna 
2008 tammikuussa Markku Hietalon 
kotona Rantasalmella. Mukana on 
ollut 2-4 henkeä ja aina kerrallaan on 
maalattu 4 päivää, mikä on tuntunut 
sopivalta. Nyt on kokoonnuttu jo 9 
kertaa.

Ja kun näyttelyapuraha saatiin 
– kiitos Ortodoksisen Kulttuurin 
Säätiön – uskaltauduttiin koostamaan 
näyttely.

Jotta ikonipajatyöskentely on-
nistuisi, ikonimaalarin tulee omata 
perustaidot ja itsenäinen työskentely. 
Oppia saa erilaisilta ikonimaalaus-
kursseilta muun muassa Valamon 
kansanopistosta.

Pajatyöskentely edellyttää myös 
ryhmään sopeutumista. Kun neljäkin 

päivää maalaa aamusta iltaan metsän 
keskellä, tarvitaan hieman yhteistyö-
taitoja.

Näyttelyyn on tullut 60-70 kutsu-
vierasta. Paljon on oman seurakunnan 
ihmisiä, myös venäläisiä maahan-
muuttajia, mistä Markun kanssa 
olemme erityisen iloisia.

Palavat tuohukset ja kirkkomusiik-
ki sekä ikonit tekevät tilasta sakraalin. 
Aivan voi aistia Pyhän kosketuksen. 
Kiitos kaikille osallistujille; erityiskii-
tos kuorolle ja Helleville! 

Olitte yhdessä kanssamme te-
kemässä koskettavaa paastonajan 
tapahtumaa! 

Pirjo Raittila
Varkaus

Ikonipajan työt
kiinnostivat väkeä

Varkauden ikonipajan väki järjesti näyttelyn taidekeskus Väinölässä 
Varkaudessa.

Karjalan Kielen Seura on julkaissut 
yhteistyössä Suomen Pipliaseuran 
kanssa koko Uuden testamentin eli 
Uuven Sanan äänikirjana.

Lukijoina ovat toimineet KP 
Karjalan ja koko Suomen Arkkipi-
ispa Leo (evankeliumit ja Apostolien 
teot), teoksen kääntäjä Zinaida Du-
binina ja professori Ljudmila Marki-
anova (lähetyskirjeet ja Johanneksen 
ilmestyskirja).

Äänikirja on tarpeellinen kaikille 
karjalankielisille, mutta erityisesti 
niille kymmenille tuhansille venäjän-
karjalaisille, jotka eivät osaa lukea 
latinalaisia kirjaimia.

Uuzi Sana-äänikirja maksaa vain 
25 euroa. Uutta äänikirjaa voi ti-
lata seuramme rahastonhoitaja Irene 
Ahtiselta p 040 - 746 3662, sähköpos-
ti: ireneaht@dnainternet.net, osoite: 
Rypysuontie 15, 70280 Kuopio. 

Tilauksia voi tehdä myös KKS:n 
verkkokirjakaupassa 

UT karjalaksi
nyt saatavilla

Aamun Koitto
tulee nyt idästä

Ortodoksista aikakauslehteä Aamun 
Koittoa aletaan jälleen tehdä Itä-
Suomesta pitäen.

Aamun Koiton päätoimittajaksi 
vuoden 2009 loppuun asti on va-
littu Pia Valkonen Lapinlahdelta. 
Hän jatkaa edelleen myös Solean 
päätoimittajana. Pia Valkonen on 
valmistunut Tampereen yliopiston 
toimittajatutkinnosta vuonna 1992 ja 
hän on toiminut muun muassa www.
ortodoksi.netin kolumnistina.

Valkosen työparina työskentelee 
kuopiolaistunut FM Maria Hattu-
nen. Hän opiskelee ortodoksista 
teologiaa Joensuun yliopistossa ja 
on työskennellyt muun muassa teat-
terikriitikkona, copywriterinä ja free 
lance -toimittajana.

Aamun Koiton toimitus on uu-
denlaista työn kulttuuria. Varsinaista 
kiinteätä toimipistettä lehdellä ei ole. 
Toimitus sijaitsee lehden tekijöiden 
tietokoneilla. Lehteä julkaisee Pyhäin 
Sergein ja Hermanin veljeskunta.

Solean tämänkertainen kansi-ikoni on maalattu 
Varkauden ikonipajassa. Ikonin nimi on Älä itke 
äitini ja se liittyy pääsiäsen tapahtumiin.



4

Kirsi-Marian 
palsta

Jumalanpalvelukset

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

Kuoroharjoitukset
Iisalmessa harjoitukset kirkon ala-
salissa ke 1.4. epl:n jälkeen sekä  
22.4., 29.4., 6.5. ja 13.5. klo 18. 
Lasaruksen lauantaina esitämme 
Elian kirkossa paaston ja suuren 
viikon veisuja klo 12. Kokoon-
tuminen äänenavaukseen klo 11. 
Muut kokoontumiset ja tapahtu-
mat kuorokirjeen mukaisesti. 

Lapinlahdella harjoitukset kirkon 
alasalissa la 28.3. klo 16 sekä su 
5.4., 3.5., 17.5. klo 16. Muista ko-
koontumisista sovitaan erikseen.

Kerhot
Liikuntakerho Iisalmessa Kir-
konsalmen koulun liikuntasalissa 
lauantaisin klo 15-16. Tule liikku-
maan yhdessä oletpa minkäikäi-
nen tai -kuntoinen tahansa! 

Alapitkän kerho koululla la 4.4., 
18.4., 2.5. ja 16.5. klo 12.

Lapinlahden pienten lasten kerho 
kirkon alakerrassa ti 31.3., 28.4. 
ja 12.5. klo 17.30.

Lapinlahden puuhakerho la 28.3. 
ja 2.5. klo 12  Valkosilla Juhani 
Ahontie 5c (keltainen talo lukion 
parkkipaikan perällä).  

Kerhojen yhteinen juhla lasten 
pääsiäisenä 13.4. alkaen klo 9 
Lapinlahden kirkossa. 

Nuoret
Nuorten ilta Iisalmessa, kirkon 
alakerrassa la 2.5. klo 19.30

Nuorten paastoviikonloppu Ii-
salmessa 27.-29.3. Ohjelmassa 
ulkoilua, reipasta liikuntaa, tun-
nelmaa, jumalanpalveluksia ja yh-
dessäoloa. Lauantaina vieraana on 
piispa Arseni. Ilmoittaudu seura-
kuntaan puh. 817 441 viimeistään 
24.3. Osanottomaksu 20e, josta 
seurakunta maksaa puolet.

Tapahtumia
Lasten pääsiäinen Lapinlahden 
kirkossa toisena pääsiäispäivänä 
13.4. alkaen klo 9. Liturgian 
jälkeen kirkkokahvit ja suklaa-
meunat sekä ohjelmaa kirkon ala-
kerrassa. Erityisesti lapsiperheet, 
tulkaa viettämään iloista juhlaa!

Lasaruksen lauantaina 4.4. Evak-
konaisten myyjäisten yhteydessä 
on lapsille virpovitsojen askar-
telua ja yllätysohjelmaa kirkon 
parvella klo 11-13. Kuoro esittää 
paaston ja suuren viikon veisuja 
kirkossa klo 12. Tervetuloa!

ONL:n vuosijuhlat
Lähde ONL:n vuosijuhlille Lap-
peenrantaan 24.-26.4. Luvassa 
on reipasta menoa kaiken ikäisille 
lapsille ja nuorille. Ilmoittaudu 
seurakuntaan puh. 817 441 vii-
meistään 31.3. Yhteiskuljetus on 
järjestetty. Osallistumismaksu 
45/40e. Lisätietoja Tuohustuli-
lehdestä, ONL:sta puh. 0206 100 
370 tai Internetistä www.onl.
fi/pages/tapahtumat.php. 

Iisalmen kuoro-, lapsi- 
ja nuorisotyö-

ilmoitukset löytyvät
tältä sivulta...

Jumalanpalvelukset
Varkauden Kirkko, Relanderinkatu  5
maaliskuu  2009:      
Su. 22. 3.  klo. 10. Liturgia, ja kristinoppikouluun tulevien nuorten ja heidän 
vanhempiensa info-tilaisuus  srk- salissa;  Ti. 24. 3. klo. 9.  Andreas Kreetalaisen 
Suuren katumus kanonin lukeminen; 
huhtikuu  2009:      
Ke. 1. 4. klo. 17.  EPL (= Paastoliturgia); La. 4. 4.  klo. 18. Vigilia ja virpovit-
sojen siunaaminen;  Su. 5. 4. klo. 10. Liturgia; ja  klo. 18. Suuren Maanantain 
Aamupalvelus;  Ke. 8. 4. klo. 18.  Suuren Torstain Aamupalvelus;  To. 9.  4.  klo. 
17.  Ehtoopalvelus ja Basileios Suuren Liturgia (P. Ehtoollisen asettamisen juhla);  
Pe. 10. 4. klo. 9. Suuren Perjantain aamupalvelus ja 12 evankeliumijakson luke-
minen.;  ja klo. 14. Ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä ottamisen muisto);  ja klo. 
18. Suuren Lauantain  Aamupalvelus  (Kristuksen hautaamisen muisto);  La. 11. 
4. klo 9. Ehtoopalvelus ja Liturgia (Kristuksen Tuonelaan laskeutumisen muisto); 
ja  klo. 23.30  Puoliyöpalvelus;  Su. 12. 4. klo. 00. Ristisaatto,  Aamupalvelus ja 
Liturgia. Pe. 17. 4. klo. 9. Koululaisten Pääsiäisliturgia ja Ristisaatto.  La. 18. 4. 
klo. 18. Vigilia.  Ti.  21. 4. klo. 10.  Liturgia, Vainajien Pääsiäinen.
toukokuu  2009:      
La. 2. 5. klo. 18.  Vigilia;  Su. 3. 5. klo. 10. Liturgia;  La. 9. 5. klo. 9.  Liturgia (P. 
Nikolaos); ja klo. 18. Ehtoopalvelus;  Ke. 20. 5.  klo. 18. Juhlavigilia; To. 21. 5. 
klo. 9.30  Pieni vedenpyhitys, ja klo. 10. Liturgia (Temppelin praasniekka);  La. 
23. 5. klo. 18. Vigilia; 24. 5. klo. 10. Liturgia.  La. 30. 5. klo. 18. Vigilia;  Su. 31. 
5. klo. 10. Liturgia (Helluntai).

Leppävirta, rukoushuone  Rinnetie  9
huhtikuu  2009:      
Pe. 3. 4. 17. EPL (= Paastoliturgia); Ma. 6. 4. klo. 18.  Suuren Tiistain Aamupal-
velus; Ma. 13. 4. klo. 9. Liturgia ja  Ristisaatto.
toukokuu  2009:      
Su. 10. 5. klo. 10. Liturgia ja Äitienpäivän rukouspalvelus; La. 30. 5. klo. 9. 
Liturgia (Vainajien muistelupäivä)

Savonlinna  Rukoushuone,  Erkonkatu  11
maaliskuu  2009:      
Pe. 20. 3. klo. 17. EPL (= Paastoliturgia); Ti. 24. 3. klo. 18. Juhlavigilia;  Ke. 25. 
3. klo. 9.  Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja  Liturgia (N. Marian Ilmestys);  La. 
28. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 29. 3. klo. 10. Liturgia.
huhtikuu  2009:      
La. 4.4. klo. 18. Vigilia ja virpovitsojen siunaaminen;  Su. 5. 4. klo. 10. Liturgia 
ja ikonien pyhittäminen; Ti. 7. 4. klo. 18. Suuren Keskiviikon Aamupalvelus;  La. 
11. 4. klo. 23.30  Puoliyöpalvelus;  Su. 12. 4. klo. 00. Ristisaatto,  Aamupalvelus 
ja Liturgia. To. 16. 4. klo. 9. Koululaisten Pääsiäisliturgia ja Ristisaatto;  La. 25. 
4. klo. 18. Vigilia Srk-Salissa;  Su. 26. 4. klo. 10. Liturgia Srk-Salissa.
toukokuu  2009:      
La. 16. 5. klo. 18. Vigilia Srk-Salissa;, Su. 17. 5. klo. 10. Liturgia Srk-Salissa;  
La. 30. 5. klo. 18. Vigilia Srk-Salissa;  Su. 31. 5. klo. 10. Liturgia (Helluntai)Srk-
Salissa.

Muualla srk:n alueella:
Sorsakoski, evl.  srk-sali
Ke. 18. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia) 
 
Rantasalmi,  Kirkkorinne evl. srk-sali
Pe. 20. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia) 
 

Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Toimenhaltijat
Kirkkoherra Martti Päivinen, rovasti
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 TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen, puh. työ:  0206100344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
MAALISKUU: 24. 3. n. klo. 11.30   HUHTIKUU: 7. 4.;  21. 4. klo. 10. (Huom.! 
AIKA) TOUKOKUU: 5. 5.;  19.5. Päättäjäisrukouspalvelus  
Poikkeuksellisista kokoontumisista ilmoitetaan Warkauden Lehden kirkol-
lisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA (ks. Soisalon Seutu)
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa, Puh.johtaja:  
Marjukka Levy. puh. 044 5693 670
     
SORSAKOSKEN TIISTAISEURA (ks. Soisalon Seutu)
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa, pj: Kirsti Ikola.
     
VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, Kokoontumisista ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa       
 
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh. 050 3682 212
Kokoontuu joka toinen viikko klo 18. srk.-salissa 
HUHTIKUU: 21. 4.;    
TOUKOKUU: Kokoontumisesta ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa lehdissä  
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-SAVO – lehden kirkollisissa ilmoituksissa

Богослужения в православном при-
ходе города Варкауса 

март 2009
с у б б .  2 1 .  3 .  1 8  В с е н о щ н а я 
воскр. 22. 3. 10 Литургия,после которой 
состоится инфо-встреча с будущими 
выпускниками Воскрессной школы и 
их родителей.
вторн. 24. 3. 9 Великий канон прп.
А.Критскоого
апрель 2009
срд. 1.4. 17 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров
субб. 4.4. 18 Всенощная (освящение 
верб)
воскр 5.4.10. Литургия и в 18.00 Вели-
кий Понедельник, Утреня.
срд. 8.4. 18 Великий Четверток, Ут-
реня.
четв. 9.4. 17. Всеношная и Литургия 
Василия Великого (Воспоминание 
Тайной Вечере)
пят. 10. 4. 9.Великий Пяток, Утреня и 
чтение 12-ти Евангелий Святых Страс-
тей Господа нашего Иисуса Христа; 
и  14. Вечерня(Вынос Плащаницы-сня-
тие Спасителя с Голгофы)
в  18.Утреня Великой Субботы(чин 
погребения Спасителя)
субб.  11.4. 9 Всенощная и Литургия ; 
в 23.30  Полунощница 
воскр 12.4. 00.Крестный Ход, Утреня и 
Литургия. Пасха
п ят . 17.4. 9 Пасхальная Литургия и 
Крестный ход (для учащихся)
субб. 18.4 .18. Всенощная
вт. 21. 4. 10. Литургия (Радоница.По-
миновение усопщих.)   
май 2009                     
субб. 2. 5. 18. Всенощная
воскр. 3. 5. 10. Литургия
субб. 9. 5. 9 Литургия (СвНиколая); 
в  18. Вечерня.
срд. 20.  5. 18 Всенощная (Престольно-
го Праздника)
четв. 21. 5. 9 Малое освящение воды 
и   в 10      Литургия (Вознесение Гос-
подне)
субб. 23. 5.18. Всенощная  
воск. 24. 5. 10. Литургия
субб. 30. 5. 18. Всенощная
воскр. 31. 5.10.Литургия( День Святой 
Троицы)

Молельный Дом в Леппявирта 
Rinnetie,9

апрель 2009
пятн..3.4. 17 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров
понд. 6.4. 18 Утреня Великого Втор-
ника
понд.  13.4. 9 Литургия и Крестный 
ход.
май 2009
воскр. 10.5. 10 Литургия и Молебен в 
честь Дня матери
субб. 30.5. 9. Литургия (Радоница.По-
миновение усопших)
дителей.

Молельный Дом в г. Савонлинна 
Erkonkatu 11
март 2009
пятн  20.3. 17. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров
втр. 24.3. 18. Всенощная
срд.  25.3. 9 Великое Повечерье и 
Литургия (Благовещение Пресвятой 
Богородицы)
субб. 28.3. 18. Всенощная
воск  29.3. 10. Литургия
апрель 2009
субб. 4.4. 18. Всенощная ( освящение 
верб)
воскр. 5.4. 10. Литургия,освящение 
икон.
втр. 7.4 18 Утреня Великой Среды
субб. 11.4. 23.30  Полунощница
воскр  12.4. 00 Крестный Ход,Утреня и 
Литургия. Пасха 
четв.   16.4. 9. Литургия и Крестный ход 
(для учащихся)
субб.   25.4. 18 Всенощная
воскр. 26.4. 10 Литургия
май 2009 
субб. 16.5. 18 Всенощная
воскр.17.5. 10 Литургия
субб. 30.5. 18. Всенощная
воскр 31.5. 10 Литургия (День Святой 
Троицы)

Сорсакоски ,в  приходском зале 
ев.лютеран
срд... 18.3. 17 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров
Рантасалми , Kirkkorinne в приходс-
ком зале ев.лютеран
пятн..20.3. 17 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

Изменения в расписании будут опубли-
кованы в местной газете.

Jumalanpalveluslista venäjän kielellä

Kirkkokuorot toimivat kevätkaudella:

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. srk-salissa.    
maaliskuu:    Ti.  31. 3.   klo. 18. harjoitus
huhtikuu:      Ti.  21. 4. ;  Ti. 28. 4. 
toukokuu:      Ti.  5.  5.;  Ti.  12. 5. 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin jumalanpalveluksiin Var-
kaudessa ja Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   joka toinen keskiviikkoisin  klo 17.  srk.- salissa: maaliskuu:    
Ti.  17. 3.   klo. 17. harjoitus; Ti.  24. 3. klo 18 Vigiliassa; huhtikuu:      Ke. 22. 4. 
klo. 17.
toukokuu: Ke.  13.  5. klo. 17.; 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin jumalanpalveluksiin
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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

Eteenpäin velattomana
Suomen ortodoksisen kirkon kirkko-

järjestyksen mukaan seurakunnissa 
toimitetaan seurakunnantarkastus 

pääsääntöisesti noin joka viides vuosi. Tar-
kastuksen aikana katsellaan seurakunnan 
elämää menneiltä vuosilta.

Katsellaan sitä, miten on hoidettu 
seurakunnan taloutta, millaista toimintaa 
on ollut, miten jumalanpalveluksia on 
toimitettu jne.

Tarkastuksen laajuus kattaa hyvinkin 
kaiken seurakunnallisen elämän. Silmäl-
läpidon kohteina ovat myös pyhäköt ja 
niiden kunto sekä se, miten pyhäkköjä ja 
muita kiinteistöjä on hoidettu.

Pienissä seurakunnissa huomio kiin-
nittyy erityisesti kirkkoherran toimiin, 
tekemisiin ja tekemättä jättämisiin.

Ennen tarkastuksen alkamista kirkko-
herran tehtävänä on kirjoittaa niin sanottu 
viisivuotiskertomus, jossa kerrotaan seu-
rakunnan elämän pääpiirteet, esitetään 
tilastolliset tiedot ja myös luodaan silmäys 
tulevaisuuden näkymiin.

Seurakunnantarkastuksen yksi tarkoitus 
onkin se, että sen aikana tarkastusta suo-
rittavat ja tarkastettavat yhdessä pohtivat 
seurakunnan tulevaisuuden näkymiä.

Velka maksettu

Seurakunnalla ja Evakkokeskusyhteisöllä 
on ollut velkaa 15 vuoden ajan. Nyt velat 
on maksettu pois. Olemme velattomia. 
Tämä on erittäin hieno asia.

Seurakunnan maksuvalmius on hyvä 
ja olemme voineet varautua huonojen ai-
kojen varalle, jotka näyttävät vääjäämättä 
koskettavan myös kirkkoa ja seurakuntia. 

Seurakunnan verotulot ovat kasvaneet 
muutaman prosentin luokkaa vuodessa. 
Verotulot ovat olleet noin 260 000 euroa 
vuodessa.

Seurakunnalla on kaksi kirkkoa ja neljä 
tsasounaa. Viimeisten vuosien aikana 
olemme kunnostaneet pyhäkkömme, voi 
sanoa -  hienoon kuntoon. Remontit on 
tehty aistikkaasi ja mikä parasta - pienellä 
rahalla. Talkootyön osuus on ollut hyvin 
merkittävä.

Remontit jatkuvat. Seuraavana on 
vuorossa Lapinlahden kirkon kellotornin 
uusiminen.

Jumalanpalveluselämä on ollut vil-
kasta, mutta toivomisen varaa aina on 
niin palvelusten määrän kuin myös niihin 
osallistumisen suhteen. Suhteellisesti otta-
en seurakuntamme jumalanpalveluksissa 
käy enemmän rukoilijoita kuin esimerkiksi 
luterilaisissa palveluksissa, mutta paljon 
vähemmän kuin helluntaiseurakuntien 
palveluksissa.

Meillä on siis kirimisen paikka tässä 
suhteessa niin palvelusten määrän kuin 
myös niihin osallistumisen aktiivisuuden 
suhteen.

Seurakunnan väkimäärä vähenee koko 
ajan hiljalleen. Edellisen tarkastuksen jäl-
keen väkimäärä on vähentynyt 55 hengellä. 
Sitä vastoin sitä edellisen tarkastuskauden 
aikana väki väheni 118 hengellä. Kuollei-
suus on edelleen syntyvyyttä suurempi ja 
alueelta muuttaa jatkuvasti pois enemmän 
kuin tänne muuttaa uusia ortodokseja. 
Eli se mikä näkyy miinusmerkkisenä 
laajemmin yhteiskunnassa näillä alueilla, 
tuntuu hyvin konkreettisena myös meidän 
seurakunnassamme.

Hiippakunnassamme onkin jo  aloitettu 

miettimään sitä, mikä on pienten ja vähä-
varaisten seurakuntien työ-ja toimintanäky 
tulevaisuudessa.

Vanhin 101 vuotta

Seurakunnan vanhin jäsen on Pekka 
Tsupari. Hän täytti tammikuussa 101 
vuotta. Seurakunnassa toimii kahdeksan 
tiistaiseuraa, kaksi kirkkokuoroa ja kolme 
lasten ja nuorten kerhoa. Seurakunnassa on 
kolme palkattua työntekijää, kirkkoherra 
isä Elias Huurinainen, kanttori Kirsi-Maria 
Hartikainen ja vuoden alusta kansliasi-
hteeri Sanna Heiskanen.

Seurakunnanneuvostossa on kuusi jä-
sentä ja valtuustossa kymmenen jäsentä, 
Jokaisessa pyhäkössä toimii vapaaeh-
toistyössä isännöitsijä. Lisäksi toimivat 
kiinteistölautakunta, diakoniatoimikunta, 
Evakkonaiset, pruasniekkatoimikunta ja 
Hotel Artos Oy:n hallitus ja Kiinteistöosa-
keyhtiö Evakko Oy:n hallitus.

Voi sanoa, että kolmen palkatun työn-
tekijän lisäksi toiminnassa on suuri 
joukko ahkeria seurakuntalaisia, jotka 
omalla työpanoksellaan mahdollistavat 
seurakunnan menestyksellisen toiminnan 
harjoittamisen. 

Iisalmen seurakunta tekee yhteistyötä 
hiippakunnan kaikkien seurakuntien 
kanssa ja erityisesti niin sanottujen kuu-
tosseurakuntien kanssa. Tulevaisuus näyttä 
valoisan myönteiseltä. Tuleva viisivuotis-
kausi näyttää, mihin suuntaan uudet tuulet 
kuljettavat seurakuntalaivaa.

isä Elias Huurinainen

Iisalmi Pr. Elian kirkko
maaliskuu 
la 21.3. klo 18 vigilia synnintunnustus
pe 27.3. klo 18 parastasis (vainajien muistopalvelus)
la 28.3. klo 9 akatistos
huhtikuu
ke 1.4. klo 18 paastoliturgia
la 4.4. klo 18 vigilia virpovitsojen siunaaminen 
su 5.4. klo 9 liturgia Palmusunnuntai
ke 8.4. klo 18 suuren torstain aamupalvelus
to 9.4. klo 9 kiirastorstain liturgia
pe 10.4. klo 9 suuren perjantain hetkipalvelus
pe 10.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus, Kristuksen hautaaminen, seu-
rakuntalaiset tuovat
kukkia Kristuksen haudalle, toim. KP arkkipiispa Leo 
pe 10.4. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus, toim. KP arkkipiispa Leo
la 11.4. klo 23.30 Pääsiäisyönpalvelus, Kristuksen ylösnousemisen juhla
ti 21.4. klo 9.30 liturgia, vainajien pääsiäinen, koululaispalvelus
ma 27.4. klo 11.30 aamuhartaus Urheiluhalli, Kansallinen veteraanipäivä
toukokuu
la 9.5. klo 18 vigilia
la 16.5. klo 18 ehtoopalvelus
su 17.5. klo 9 hetkipalvelus
ke 20.5. klo 18 vigilia
to 21.5. klo 9 liturgia, helatorstai
la 23.5. klo 18 vigilia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
maaliskuu
pe 20.3. klo 18 parastasis (vainajien muistopalvelus)
ti 24.3. klo 18 vigilia synnintunnustus
ke 25.3. klo 9 liturgia Jumalanäidin
ilmestysjuhla 
la 28.3. klo 18 vigilia synnintunnustus
su 29.3. klo 9 liturgia
huhtikuu
pe 3.4. klo 18 akatistos
to 9.4. klo 18 aamupalvelus - 12 evankeliumijaksoa Kristuksen
kärsimyksistä
ma 13.4. klo 9 II pääsiäispäivän liturgia
la 25.4. klo 18 vigilia
su 26.4. klo 9 liturgia
toukokuu
la 2.5. klo 18 vigilia
la 6.6. klo 18 vigilia
su 7.6. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys,
Kaikkien pyhien juhla

Alapitkä, P. Kolminaisuuden tsasouna
maaliskuu
ke 18.3. klo 18 paastoliturgia
huhtikuu
la 11.4. klo 9 suuren lauantain liturgia
toukokuu
la 30.5. klo 18 vigilia
su 31.5. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys,
Helluntai

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneennukumisen tsasouna
maaliskuu
su 15.3. klo 9 liturgia
toukokuu
su 3.5. klo 9 liturgia

Salahmi, P. Nikolaoksen tsasouna
huhtikuu
ma 6.4. klo 18 paastoliturgia toim
KS Piispa Arseni

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin
tsasouna
maaliskuu
su 22.3. klo 9 liturgia
huhtikuu
ti 7.4. klo 18 paastoliturgia
toukokuu
su 24.5. klo 9 liturgia

Iisalmen tiistaiseura
ti 24.3. klo 13 kirkon alasalissa
ti 21.4. klo 13 kirkon alasalissa

Lapinlahden Kaikkien Pyhien kirkko 50 v
Lapinlahden tiistaiseura 60 v

Näyttely Lapinlahden kirjasto 16.3.-4.4.2009
ELÄVÄÄ ORTODOKSISUUTTA LAPINLAHDELLA

PÄÄJUHLA 6.-7.6.
6.6.klo 18.00 vigilia toim KS piispa Arseni

tsuajutarjoilu kirkon alasalissa
6.6. klo 20.30 muistoristin siunaaminen ja panihida 

Lapinlahden hautausmaalla
7.7.klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys toi. KP arkkipiispa Leo 

ja KS piispa Arseni
kirkon uuden torniosan ja kullatun ristin vihkiminen

7.7. klo 11.00 ruokailu lukiolla
7.7. klo 12.00 päiväjuhla lukiolla

kirkon ja tiistaiseuran muistamiset:
uuden torniosan ristin kultausprojekti

tili : Iisalmen OP – ikonirahasto 506806-4194591
TERVELUTOLA LAPINLAHDEN JUHLAAN !

IISALMEN TIISTAISEURAN RETKI KUOPIOON 29.3.2009
Tutustumme Kirkkomuseon näyttelyyn: Ikonit, ihmiset ja sota.
Ilmoittaudu 25.3. mennessä kansliaan klo 9-12 puh. 817 441.

EVAKKKONAISTEN 
PÄÄSIÄISMYYJÄISET

Evakkonaisten järjestämät 
pääsiäismyyjäiset la 4.4. 
klo 11-13 Pr. Elian kirkon 
alasalissa. Leivonnaisia, 

pääsiäiskoristeita ym. 
Lapsille askartelua 

kirkon parvella klo 11-13. 
Kirkkokuoron lauluhetki 

kirkossa klo 12.
Koko perhe mukaan 

tapahtumaan!

Käsityöpiiri
kokoontuu maanantaisin 23.3. klo 16 alkaen kirkon alasalissa

KRISTITTYJEN YHTEISET 
RUKOUSAAMUT

Väärnin Pappilassa Lapinlahdella 
(os. Juhani Ahon tie 82) 

järjestetään joka kuukauden 1. 
tiistaiaamu  klo 9 kristittyjen 

yhteisiä rukousaamuja. Kaikkien 
kristillisten seurakuntien jäsenet 
ovat tervetulleita rukoilemaan 

omien ja yhteisten asioiden 
puolesta.

Rukoushetkiin voi 
halutessaan tuoda omina 

”tuliaisinaan” itselleen läheisiä 
rukouksia, lauluja tms. 

Seuraavat rukousaamut:
7.4., 5.5. ja 2.6. klo 9.

KONEVITSA-KVARTETIN 
KONSERTTI 

PR. ElIAN KIRKOSSA
KE 25.3. KlO 18.30

Suositut Pyhiinvaellusmatkat
2009
Valamo

Olemme kaksi yötä Valamon saarella. Tutustumme luostarin historiaan ja sen 
elämään sekä osallistumme luostarin jumalanpalveluksiin Luostarin igumeni, 
piispa Pankrati toivottaa pyhiinvaeltajamme tervetulleeksi luostariin. Matkalla 
oppaana on isä Elias.
Matka aika:   I  12.-14.6.  II 3.-5.7. III  15.-17.7.    IV  14.-16.8.  
Matkan hinta:  alk  310 eur
hinta sis. bussimatkat, laivamatkat, ryhmäviisumi, ruokailut, hotelli majoitus 2-4 
hh, opastus

Solovetsk
Solovetsk on saari jossakin, Jumalan selän takana. Matkalla tutustumme Vienan 
Karjalan ja Solovetskin luostarin ja saaren historiaan ja elämään. Luostarin johtaja, 
arkkimandriitta Joosef toivottaa pyhiinvaeltajamme tervetulleeksi Solovetskin 
luostarisaarelle Oppaana matkalla isä Elias.
Matka aika:  22.-24.7.
Matkan hinta : alk 335eur
hinta sis bussikuljetukset, laivamatkat, ruokailut kohteissa perillä, ryhmäviisumi, 
hotelli 2 -3hh , opastus

Ilm. Matkatoimisto Artos Iisalmi puh 017-816441 e-mail iisalmi@ort.fi

LUE
aukeaman viereiseltä

sivulta
kuoro-, lapsi-,

ja nuorisotyöilmoitukset
Kirsi-Marian
palstan...
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Kuopion seurakunta

Lastenleiri 15. – 18.6.2009 (ikä 6-9v.), Hinta 
60 e (sisaralennus – 5 e)

Varhaisnuortenleiri 23. – 26.6.2009 (ikä 
10-14v.)
Hinta 60 e
(sisaralennus – 5 e)

Leireille mahtuu 28 lasta ilmoittautumisjär-
jestyksessä.
Ilmoittautuminen alkaa Kuopion ort.srk./lapsi- 
ja nuorisotyötoimistoon 1.4.2009

Tule mukaan leikkimään, pelaamaan sekä 
viettämään aurinkoisia kesäpäiviä mukavassa 
seurassa!

Kuopion Ortodoksinen Seurakunta
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto
Snellmaninkatu 8
70100 KUOPIO
p. 0206 100 309
email. kuopio.kerhot@ort.fi

Написание этой статьи приходится 
уже на период Великого Поста, 
которому предшествовала Мас-

леничная неделя. В этом году мы отме-
чали Масленицу в своем кругу. Хозяйки 
собрались и напекли блинов, и их было, 
действительно, много.

Приготовление блинов длилось 
два часа, а съели их всего за полчаса. 
Это дает представление о том, какими 
вкусными, аппетитными были блины. 
Спасибо хозяюшкам, создавшим всем 
замечательный праздник-Масленицу, 
через который мы подошли к началу 
Великого Поста! 

Когда пишутся эти строки, остается 
уже позади и первая неделя поста. В 
течение четырех вечеров этой недели 
в церкви читался Покаянный канон 
Андрея Критского. В этом году одна из 
традиционных встреч группы Мария 
в последнюю среду месяца выпала 
как раз на первую неделю поста. 
Служба в церкви была, в основном, на 
финском языке, но некоторые из текстов 

читались и на церковнославянском 
языке.  Также желающие могли 
получить текст Покаянного канона на 
церковнославянском и русском языке 
для возможности следить за ходом 
службы.

После службы группа «Мария» 
традиционно собралась с приходском 
зале за чаем и кофе для беседы о 
сущности и соблюдении поста, 
в частности Великого Поста. Отец 
Андрей говорил о «грамматике» поста. 
Когда нами освоена грамматика языка, 
мы знаем, как правильно построить 
предложения, что в свою очередь 
помогает в использовании и дальнейшем 
изучении языка. Также хорошо знать и 
«грамматику» поста, так как жизненные 
ситуации меняются и временами 
приходится «подстраивать» соблюдение 
поста и жизнь под необходимость, 
которую диктует та или иная ситуация. 
«Грамматика» по ста  оказывает 
поддержку в подобных ситуациях.

Отец Андрей говорил, что основная 

идея соблюдения поста заключена в том, 
чтобы мы научились любить ближнего. 
Утрируя, можно сказать, что тому, кто 
способен на это, нет необходимости 
поститься. Но, к сожалению, общим 
выводом было то, что ни у кого из людей 
нет в сердце готовности к такой любви и 
поэтому каждому необходимо поститься 
по мере познаний, способностей 
и сил. Когда мы отказываемся от 
животной пищи, соблюдая правила 
поста, и особено когда отказываемся 
от переедания и удовлетворения 
своих желаний, у нас остается время 
для того, чтобы сосредоточиться на 
чем-то другом. Когда мы отходим от 
нашей «каждодневной жизненной 
рутины», ограничивая себя постом, 
возникает своего рода «беспокойство», 
порождающее в человеке активность 
жить «здесь и сейчас». И осознанно 
выделенное дополнительное время 
необходимо использовать для духовного 
обогащения, для Бога, для блага ближнего 
и своего блага. В это время мы можем 

уделить внимание людям, которые 
нуждаются в нас, в нашей помощи – в 
наших руках, глазах или чем-то другом, 
что им может быть необходимо. Тот, 
кто помогает другому, чаще всего и 
сам получает помощь от этой ситуации 
– оказание помощи вызывает радость, 
спокойствие на сердце, ощущение мира 
и доброжелательности.

Простота в жизни и в пище дает 
возможность накапливать силы и 
средства, которые мы можем употребить 
в пользу нуждающихся. Период поста 
– это время, которое пробуждает нас 
к этому, заставляет активизироваться, 
служить Истине и жить не так, как 
мы привыкли. Пост позволяет нам 
сосредоточиться на существенном 
и оценивать различные ситуации 
каждую в отдельности, вновь и вновь. 
Если мы слишком раздражены и наши 
близкие вынуждены от этого страдать, 
возможно, есть необходимость в 
некотором ослаблении строгости поста. 
Также важно и то, что мы постимся 

для внутреннего совершенствования, 
а не для того, чтобы все увидели наше 
соблюдение поста. Необходимо помнить 
и правила гостеприимства, говорящие 
о проявлении уважения к людям, 
принимающим гостей, нельзя в любом 
случае обижать другого человека, 
независимо от того, проявил ли он 
гостеприимство или нет, доставил ли он 
нам удовольствие или огорчение.

П о г р у ж е н н ы е  в  п о д о б н ы е 
размышления, мы провели вечер, с 
надеждой на то, что сможем почерпнуть 
из этих размышлений что-то полезное, 
что смогли бы «применить на практике» 
в общении с ближними. Беседа дала 
возможность получить заряд духовной 
энергии и веры в то, что Дух Поста 
присутствует и действует в нашем 
кругу и что мы сможем получить 
Божью помощь на нашем общем пути 
к великому празднику Воскресения 
Христова, когда Христос отдал свою 
жизнь за «ближних» Своих.

Сопостник

На пути к Пасхе

LASTEN JA VARHAISNUORTEN LEIRIT PYHÄKANKAALLA, KESÄLLÄ 2009
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Jumalanpalvelukset 1.4.-31.5.2009
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon 
Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Huhtikuu:  1.4. klo 17 slaavinkielinen paastoliturgia, 4.4. 
klo  9 liturgia, Lasaruksen lauantai, 4.4. klo 18 vigilia ja 
virpovitsojen siunaaminen, 5.4. klo 10 liturgia KP arkkipiis-
pa Leo, palmusunnuntai, äitien palkitseminen, 7.4. klo 18 
paastoliturgia, 8.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu, 9.4. klo 18 
ehtoopalvelus, Basileos Suuren liturgia KP arkipiispa Leo, 
10.4. klo 9  XII kärsimysevankeliumia, KP arkkipiispa Leo, 
10.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus, laulaa Veljes-
kuoro, 10.4. klo 18 aamupalvelus, 11.4. klo 9 ehtoopalvelus 
ja Basileos Suuren liturgia, 11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalve-
lus, 12.4. klo 16 ehtoopalvelus, 13.4. klo 9.30 aamupalvelus 
ja liturgia, lasten ristisaatto, 14.4. klo 9 liturgia KP arkkipiis-
pa Leo, 15.4.klo 10 liturgia, koululaiset, 17.4. klo 10 liturgia, 
koululaiset, 19.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia, 21.4. klo  9 
liturgia, Tuomaantiistai, 22.4. klo 18 akatistos, 27.4. klo 10 
liturgia, Kansallinen veteraanipäivä, 29.4. klo 18 ehtoopal-
velus.
Toukokuu: 6.5. klo 9 liturgia, pääsiäisajan keskijuhla, 9.5. klo 
10 slaavinkielinen liturgia, 13.5. klo 18 panihida, 20.5. klo 
18 vigilia
21.5. klo  9 liturgia, Herran taivaaseen astuminen, 27.5. klo 
18 slaavinkielinen ehtoopalvelus.
Kesäkuu: 1.6. klo 9 liturgia.

Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Huhtikuu: 3.4. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus katumuk-
sen sakramenttiin klo 14 alkaen i Leo Tuutti, 6.4. klo  7 aa-
mupalvelus, 7.4. klo  7 aamupalvelus, 8.4. klo  7 aamupalve-
lus, 9.4. klo  7 aamupalvelus, 15.4. klo 7 liturgia, Toukokuu 
8.5. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia Pyhän apostoli Johannes 
Teologin juhla, 27.5. klo 7 liturgia.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko:
Huhtikuu 4.4. klo 18 vigilia, mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin klo 16.30 alkaen,  5.4. klo 10 liturgia, 6.4. 
klo 18 paastoliturgia, 10.4. klo 18 aamupalvelus, 11.4. klo 
10 ehtoopalvelus ja Basileos Suuren liturgia, 13.4. klo 10 
liturgia, lasten pääsiäinen, 22.4. klo 18 vigilia, 23.4. klo 9.30 
vedenpyhitys ja liturgi, Georgios Voittajan päivä, Siilinjärven 
kirkon 50-vuotosjuhla, KP arkkipiispa Leo. Toukokuu 3.5. 
klo 10 liturgia, 24.5. klo 10 liturgia, 30.5. klo 18 vigilia.

Maaningan kirkko:
Huhtikuu
9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja Basileos Suuren liturgia, 19.4. 
klo liturgia. Toukokuu 17.5. klo 10 liturgia

Pielavesi:
Huhtikuu  3.4. klo 18 paastoliturgia, mahdollisuus katu-
muksen sakramenttiin klo 16.30 alkaen,  4.4. klo 18 vigilia, 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin klo 16 alkaen (i Leo 
Tuutti), 5.4. klo 10 liturgia
 8.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu, 10.4. klo 13 suuren 
perjantain ehtoopalvelus, 11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus, 
19.4. klo 10 liturgia. Toukokuu 10.5. klo 10 liturgia, äitien-
päivä, 20.5. klo 18 vigilia, 21.5. klo 10 liturgia, Herran tai-
vaaseen astuminen, 30.5. klo 18 vigilia, 31.5. klo 10 liturgia 
ja helluntain polvirukoukset.

Keiteleen kirkko:
Huhtikuu:  7.4. klo 18 paastoliturgia, 10.4. klo 9 XII kärsi-
mysevankeliumia, 26.4. klo 10 liturgia
Toukokuu: 31.5. klo 10 liturgia ja helluntain polvirukoukset.  

Itäinen alue:
Tuusniemi:
Huhtikuu:  7.4. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus katumuk-
sen sakramenttiin klo 16 alkaen, 
 9.4. klo 10 liturgia Toukokuu 3.5. klo 10 liturgia.

Luikonlahti:
Huhtikuu:  6.4. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus katumuk-
sen sakramenttiin klo 16 alkaen 
10.4. klo 13 suuren perjantain ehtoopalvelus. Toukokuu 24.5. 
klo 10 liturgia.

Juankoski:
Huhtikuu:  4.4. klo 9 liturgia,  8.4. klo 17 yleinen sairaanvoi-
telu, mahdollisuus katumuksen sakramenttiin klo 16 alkaen, 
10.4. klo 15 suuren perjantain ehtoopalvelus, 11.4. klo 23.30 
pääsiäisyöpalvelus. Toukokuu 17.5. klo 10 liturgia.

Nilsiä:
Huhtikuu:  5.4. klo 10 liturgia,  9.4. klo 17 XII kärsimys 
evankeliumia, Toukokuu 10.5. klo 10 liturgia
31.5. klo 10 liturgia ja helluntain polvirukoukset.

Muuruvesi:
Huhtikuu: 11.4. klo 10 liturgia.

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot
ja uudet puhelinnumerot:

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 matka- ja 
kotipuhelimet:  Keskinen alue: Khra 
rovasti Mikko Kärki  0206100302. 
Kanttori Anita Lintu 0206100305 
Itäinen alue: II pappi rovasti An-
dreas Hjertberg 0206100303. II 
kanttori avoinna  Läntinen alue: 
III pappi pastori Timo Honkaselkä 
0206100304. III kanttori Eija Hon-
kaselkä 0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakunta-
sihteeri Anna-Liisa Vainiomäki  
0206100310 Uskonnonopettaja 
Ulla Puhakka 050 3307162. Lap-
si- ja nuorisotyöntekijä Auni Hir-
vonen 0206100309. Lasten- ja 
nuorten ohjaaja Anniina Jauhiainen 
0206100309. Vahtimestari Eero Hy-
värinen 0206100311.   Vahtimestari 
Anna-Liisa Hassinen 0206100312.

VIRKISTYSRETKI
ELÄKELÄISILLE

lauantaina 6.6.2009

Tänä vuonna suuntaamme
Rautavaaran Metsäkartanolle.

Ojelmassa keppijumppaa, ruokailua
ja nokipannukahvit nuotiolla.

Paluumatkalla rukoushetki Nilsiän
ort. kirkossa. Pukeudu lenkki-
pukuun ja lenkkitossuihin ja 

kävelysauvat on hyvä ottaa mukaan.
Bussi lähtee Siilinjärveltä klo 8.15,

Kuopiosta, Snellmanink. 8, klo 8.45,
Riistavedeltä klo 9.20, Kaavilta 

klo 9.45, Nilsiästä klo 10.15.
Bussiin mahtuu 55 henk.

Ilmoittautumiset ke 27.5.2009  
mennessä Kuopion ort. srk:n kansliaan

ma-pe klo 9-12 puh. 020-6100300.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita

myös ruoka-allergiat ja jos tulet kyytiin
matkan varrelta.

Omakustannushinta on 10 euroa, 
perimme matkalla.

Järjestää Diakoniatoimikunta

Sukulaiset ja Ystävät
TERVETULOA

JUHLIMAAN SEITSEMÄN-
KYMPPISIÄNI

Siilinjärven ortodoksiselle 
seurakuntatalolle 

24.5.2009 liturgian jälkeen
n. klo 11.30

Ester Väänänen
Mahdolliset muistamiset tilille 

478600-17211
Siilinjärven kirkon hyväksi

Siilinjärven ortodoksisen 
kirkon 50-vuotisjuhla

23.4.2009 
Pyhän Georgios Voittajan 
kirkossa, Harjamäentie 2

klo 9.30 suuri vedenpyhitys 
ja liturgia  

klo 12.00 lounas
klo 13.00 päiväjuhla

Ikoninäyttely
Siilinjärven ortodoksisen 

kirkon juhlavuoteen 
liittyvä näyttely Siilinjärven 

pääkirjaston näyttelytila 
Artsissa 28.4-16.5.2009, 
Kasurilantie 7. Näyttely 

avoinna ma - pe 10 - 19, la 
10 – 15

Luento pääsiäiskauden 
ikoneista, isä Paul Hesse, 

5.5.2009 klo 17.30 Artsissa

Приход Куопио
Sepänkatu 7

70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковнославянском 
языке будет совершена в Свято-Ни-
кольском соборе Куопио, по адресу 
Sepänkatu 7:
в субботу  14.3.2009г., в 10.00 часов
в воскресенье  19.4.2009г., в 10.00 
часов
в субботу 9.5.2009г., в 10.00 часов
с 9.15 ч. будет возможность испове-
доваться

Литургия Преждеосвященных Даров
в среду 1.4.2009г., в 17.00 часов 
с16 .15 ч. будет возможность испове-
доваться

Покаянный канон  в Свято-Николь-
ском соборе Куопио:
в среду 25.03.2009 г., в 17.00 часов на 
финском языке
           
“Группа Мария”
Группа Мария приглашает всех тех, 
кто хочет знать больше о нашей вере, 
на наши встречи в нижнем зале здания 
прихода по адресу: Snellmaninkatu 8.
Предстоящие встречи:  25.03. в 18.00 
(после службы)
29.04.  в 18.30 (после службы)
27.05.  в 18.30 (после службы)

Добро пожаловать все!
отец Андрей

Тел 0206100303

PÄÄSIÄISMYYJÄISET!
Perinteiset pääsiäismyyjäiset Kuopion ortodoksisen srk:n 

seurakuntasalissa
(Snellmaninkatu 8)

lauantaina 4.4. klo 11 alkaen. 
Myytävänä perinteisiä pääsiäisleivonnaisia:
pashaa, kulitsaa, rahkapiirakoita, kakkuja, 

karjalanpiirakoita ym. sekä  virpovitsoja

Järjestää: Lähetystoimikunta, Tiistaiseura, Konevitsan 
Ystävät

ym. toimintapiirit
Tervetuloa!

Perinteiset pääsiäismyyjäiset lauantaina 4.4. 
Siilinjärven srk-salilla alkaen klo 10 

 
Tervetuloa!

Kuopion ortodoksinen seurakunta etsii  katedraaliin 
kesäoppaita ajalle 1.6.-15.8. ma-pe klo 10–16 

Vapaamuotoiset hakemukset 1.4. klo 12 mennessä
srk:n virastoon Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio

tai s-postilla kuopio@ort.fi 
Tehtävä voidaan jakaa useammalle oppaalle.

Kirkkokahvit:
29.3. Ikonipiiri 
5.4. Konevitsan ystävät, alasali
13.4. Lasten pääsiäinen Lapsi - ja nuorisotyö
19.4 Lapsi ja nuorisotyö  Kripari -info
26.4. Nikolaoksen miehet
3.5. Diakonia
10.5. Veljeskuoro
17.5. Venäjänkielinen toimikunta
7.6. Nikolaoksen miehet
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Mikkelin seurakunta

Pääsiäisiä

MIKKELIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Vuoden suurin juhla lähestyy. Mo-
nenlaisia pääsiäisiä on on tullut 
vastaan, kun harmaana päivänä 

muistelen niitä. Paikka on vaihdellut, 
mutta kaikissa on hohtanut ilo.

On suuri lahja, jos pystyy valmistau-
tumaan. Kajaanissa oli kirkko lähellä. 
Muistan, miten Suuren viikon palvelusten 
aikana tuntui, että kirkossa elimme toista 
rytmiä, ja ajo läpi kaupungin kotiin oli 
paluu maailmaan.

Miten riemullista ja lohdullista oli 
kuulla ensi kerran isä Pentin julistamana 
Johannes Krysostomoksen pääsiäissaar-
na. Avoimin käsivarsin esitettynä  kuin 
kaikille  henkilökohtaisena viestinä kutsu 
uskon pitoihin.

Vanhan käännöksen mukaisesti ” Hän 
ottaa vastaan työt ja työnhaluakin rakkau-
della kohtelee. Hän antaa arvon toimituk-
selle, ja aikomuksenkin hyväksyy. Tulkaa 
siis kaikki teidän Herranne iloon -” 

Alkuvuosina Juvalla lapsi oli jo nukku-
massa, kun katsoin palvelusta televisiosta.
kipein mielin, kun en voinut siihen osal-
listua. Sopeutuminen uuteen elämään oli 
rankkaa meille kummallekin.

Sitten tuli yöpalveluksia Mikkelissä, 
joinakin vuosina mukana kuorossakin. 
Ajo öistä viitostietä kaupunkiin,  valaistu 

kirkko mäennyppylällä, tuttujen seremo-
nioiden juhlava poljento.

90-luvulla tuli kokemuksia kreikka-
laisesta pääsiäisestä. Se painoi leimansa 
kaupungin elämään voimakkaasti, suoras-
taan rytmitti Suuren viikon. Palvelukset 
kuuluivat ulos kirkkojen kovaäänisistä, 
näkyivät televisio-ohjelmista. Lampaiden 
ruhot oli leimattu punaisella, kaikkialla oli 
myynnissä lapsille tarkoitettuja koristeel-
lisia kynttilöitä.

Samoksellla yläkaupungin pienen 
kirkon yöpalveluksessa olin ainoa ul-
komaalainen, silti yksi kirkkokansasta.  
Ehtoollista jakavan vanhan papin hymy 
valaisi hänen kasvonsa.

Kyproksella  ryhmämme osallistui 
juhlavaan yöpalvelukseen täpötäydessä 
katedraalissa. Papiston tullessa alttarista 
kynttilät käsissään nousi vanhojen naisten 
joukko kuin hyökyaalto; jokainen olisi ha-
lunnut tuohukseensa valon itse piispalta. Ja 
veisu Hristos anesti! Alithos anesti!  kajah-
teli riemullisesti toistuen, kiertyi  yllämme 
kuin kirkkoa kiertävät freskot. 

Kreetan Rethimnoon ryhmämme 
ehti toisena vuotena pääsiäispäiväksi.. 
Nunnaluostarin liturgiassa suitsutettiin 
heittämällä ilmaan kukkien terälehtiä. 
Kaukaa tulleet vieraat otettiin vastaan 

rakkaudella. 
Nyt  kahtena viime vuonna olen ollut 

yöpalveluksessa Helsingissä Vanhan 
hautausmaan pienessä kirkossa. Ei enää  
ajoa pitkin viitostietä, vaan bussilla Ha-
kaniemestä. Hautausmaalla näkyy monin 
paikoin lyhtyjä, ihmiset tungeksivat pie-
nen kirkon ovesta sisään.

Jokainen ristisaatto on enemmän kuin 
matka kirkon ympäri. Pimeässä kuljemme 
joukkona varovaisin askelin epätasaisella 
pinnalla, tuuli tahtoo sammuttaa tuohuksen 
vaikka kuinka yritän kupertaa käteni sen 
ympärille. Kuoron ääni kuuluu heikkona, 
oma laulukin epäröi ja vaikenee välillä. 
Tämä on kuin elämämme, etsimisemme 
ja epäuskomme vertauskuva.

Sitten paluu kirkon ovelle, vastaus 
kysymykseen ja epäilyymme. Hauta onkin 
tyhjä. Kirkossa valoa, lämmintä, suitsutuk-
sen ja kukkien tuoksua. Tulijat pitelevät 
vielä tuohuksiaan kuin hämmentyneinä 
äkillisestä muutoksesta.

Palvelus on lähes kokonaan laulua. Ja 
aina välillä koko seurakunta vastaa iloiten: 
Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Leena Orro

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
Huhtikuu
Ke 1.4. klo 18 Paastoliturgia
La 4.4. klo 18 Vigilia
Su 5.4. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin
Ke 8.4. klo 18 Paastoliturgia
To 9.4. klo 18 Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia
Pe 10.4. klo 9 Aamupalvelus, 12 kärsimysevankeliumia
Pe 10.4. klo 18 Ehtoopalvelus, hautaikonin esiinkanto 
La 11.4. klo 9 Aamupalvelus, hautauspalvelus
La 11.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia
Ti 14.4. klo 9 Liturgia ja ristisaatto
Ke 15.4. klo 9Liturgia ja ristisaatto

Toukokuu
Ke 6.5. klo 9 Liturgia
La 9.5. klo 18 Vigilia
Su 10.5. klo 10 Liturgia
Ke13.5. klo 9 Liturgia
La 16.5. klo 18 Vigilia
Su 17.5. klo 10 Liturgia
Ke 20.5. klo 9 Liturgia, pääsiäisen päättäjäisjuhla
La 23.5. klo 18 Vigilia
Su 24.5. klo 10 Liturgia
Ke 27.5. klo 9 Liturgia
La 30.5. klo 18 Vigilia
Su 31.5. klo 10 Liturgia, Pyhän Kolminaisuuden päivä

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18

Huhtikuu
Ti 7.4. klo 18 Paastoliturgia; klo 17 alkaen
mahdollisuus osallistua katumuksen sakramenttiin
Ma 13.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
To 16.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto

Toukokuu
La 2.5. klo 18 Vigilia
Su 3.5. klo 10 Liturgia
Ke 20.5. klo 18 Vigilia
To 21. 5. klo 10 Liturgia, Herran
taivaaseen astuminen

JUVA
Ev. lut. srk-talon uusi Sali
Pe 3.4. klo 18 Paastoliturgia

KANGASNIEMI
Tervaniemen tupa
Su 26.4. klo 10 Liturgia

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu lauantaisin klo 10 – 14 seurakuntatalossa ja 18.4.

MIKKELIN HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT 
To 14.5. klo 17 

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
To 16.4. klo 10 alkavan liturgian jälkeen kirkossa ja 7.5. klo 13 kirkossa.

Mikkelin Ortodoksiset 
Nuoret ry:n

järjestäytymiskokous pidetään 
Mikkelin 

seurakuntasalilla
keskiviikkona 15.4.2009 klo 17.30. 

Esityslista on luettavissa 
osoitteessa www.ortodoksi.net/mon.

Kaikki seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita 
kokoukseen. 

 
Petja Pyykkönen

ONL:n vuosijuhlat
ovat Lappeenrannassa

24.- 26.4.
Mikkelistä ja Pieksämäeltä 
järjestetään yhteiskuljetus. 

Ilmoittautuminen 31.3. 
mennessä:

johannes.hatinen@ort.fi
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Rautalammin seurakunta

Nukkuvat ortodoksit

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 ti ja to 9-12

Kirkkoon tullessa on usein hiljais-
ta, muutama tuohus siellä täällä, 
samat vanhat uskolliset kävijät 

käteltävänä. No samapa tuo. Pappi pi-
tää palveluksen ja kuoro laulaa, vaikka 
ihmisiä ei olisi yhtään. Mutta onko se 
samapa tuo?

Itse liityin kirkkoon vakavasti sairastut-
tuani. Jaksoin hädin tuskin kävellä, mutta 
vigiliaan menin ja se kosketti aina yhtä 
paljon lähes kyyneliin asti. Kirkossa ah-
distukseni hävisi, tuli sellainen sisäinen 
rauha.

Ja kun makasin KYS:issä letkuissa, isä 
Timo kävi luonani sielläkin. Ei sitä olisi 

voinut toisessa kirkossa edes ajatella, että 
pyytäisi papin käymään luonaan sairaal-
assa tai ajan, että voisi keskustella omista 
murheista.

Myöhemmin isä Bogdan kävi luonani 
Suonenjoella. Sekin tuntui hyvältä tiesi, 
että on maailmassa niitä ihmisiä, jotka 
välittävät.

Halusin kirjoittaa tämän tekstin teille 
kaikille niin nuorille kuin vanhemmillekin, 
joilta kirkossakäynti on jäänyt. Meitä orto-
dokseja on niin vähän, että tulkaa kirkkoon 
avoimin sydämin.  Voin luvata, että saatte 
sieltä jotakin ja tulette uudelleenkin.

Ja te kaikki nuoret, ei ole mitenkään 

häpeällistä piipahtaa lauantai-iltana 
kirkossa. Jos on suunnitelmia illalle, 
kirkon jälkeen ehtii kyllä ja sen parhaan 
kaverin voi ottaa mukaan.

”Yhdessä ovat nämä kolme usko, toivo 
ja rakkaus. Suurin niistä on rakkaus.” 
Kirkosta olen löytänyt nämä kaikki uskon, 
toivon ja rakkauden Jumalaan. Eikä tämä 
tarkoita sitä, ettei sitä maanpäällistä rak-
kautta saisi olla!

Pääsiäinen on tulossa. Mikä olisi sen 
parempi aika aloittaa kuin nyt, ja voin 
vannoa, että teidät kaikki otetaan avosylin 
vastaan.

Annamaria Summanen

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
la 4.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus
ma 6.4. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
ti 7.4. klo 9 aamupalvelus
to 9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
pe 10.4. klo 18 aamupalvelus
la 11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia (Herran pääsiäinen)
ke 15.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto
la 18.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 19.4. klo 10 hetkipalvelus
la 2.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 9.5. klo 18 vigilia
la 16. 5. klo 18 vigilia
su 17.5. klo 10 liturgia (kevät-Miikkulan praasniekka)
la 23.5. klo 18 vigilia
la 30.5. klo 18 vigilia
su 31.5. klo 10 liturgia (helluntai)  

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
su 5.4. klo 10 liturgia (palmusunnuntai)
ke 8.4. klo 10 yleinen sairaanvoitelu
to 9.4. klo 9 aamupalvelus
pe 10.4. klo 13 suuri ehtoopalvelus 
to 16.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto
ke 20.5. klo 18 vigilia
to 21.5. klo 10 liturgia (helatorstai)

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
la 4.4. klo 10 liturgia (Lasaruksen lauantai)
la 11.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
su 3.5. klo 10 liturgia
pe 29.5. klo 18 parastaasi
la 30.5. klo 10 liturgia

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
ke 1.4. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
ke 8.4. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
ma 13.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto
su 24.5. klo 10 liturgia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
pe 3.4. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
pe 10.4. klo 9 aamupalvelus (XII kärsimysevankeliumia)
su 12.4. klo 14 ehtoopalvelus
ke 20.5. klo 10 liturgia 

Hankasalmi, Aseman srk-koti
ti 7.4. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
su 10.5. klo 10 liturgia

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
su 29.3. klo 10 liturgia
ke 6.5. klo 9 liturgia

TAPAHTUMIA JA JUHLAT
16.-17.5. kevät-Miikkulan praasniekka Rautalammilla: la klo 18  vigilia, su klo 
10 liturgia ja juhla

Nikolaos-kuoron harjoituksia 
Syvänniemen tšasounalla, tarkempia tietoja antaa kanttori Oili Mäkirinta p. 
020 610 0322

Lastenkerhot keväällä 2009
la 4.4. klo 17 virpomaoksien askartelua ja oksien siunaus. 
la 25.4. lastenkerho klo 10 äitienpäiväaskartelua.
la 16.5. kerhon kevätretki, vietetään viimeistä kerhokertaa 
makkaranpaistoretkellä, kohde ilmoitetaan myöhemmin.
ONL:n vuosijuhlat Lappeenrannassa 24.-26.4. Ilmoittautumiset 
Helenalle p. 040 568 5840 tai Pirjolle p. 040 732 4296. Seurakunta järjestää 
yhteiskuljetuksen.

Työntekijöiden lomat ja vapaat:
i. Bogdan: 17.-30.4.
kanttori Oili: 22.4.-4.5.

Suuren ja Kirkkaan
viikon jumalanpalvelukset

ma 6.4. klo 18 ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia, Rautalampi

ti 7.4. klo 9 aamupalvelus, Rautalam-
pi; klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgia, Hankasalmi

ke 8.4. klo 10 yleinen sairaanvoitelu, 
Suonenjoki; klo 18 ennen pyhitetty-
jen lahjain liturgia, Tervo

to 9.4. klo 10 aamupalvelus, Suo-
nenjoki; klo 18 ehtoopalvelus, Rau-
talampi

pe 10.4. klo 9 aamupalvelus, Vesan-
to; klo 13 ehtoopalvelus Suonenjoki; 
klo18 aamupalvelus Rautalampi

la 11.4 klo 10 ehtoopalvelus ja litur-
gia, Syvänniemi; klo 23.30 puoliyö-
palvelus, aamupalvelus ja liturgia, 
Rautalampi. Liturgian jälkeen nuo-
risotyötoimikunta järjestää pääsiäi-
sen AGAPE-aterian (vapaaehtoinen 
maksu). TERVETULOA!

ma 13.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
Tervo
ke 15.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto, 
Rautalampi 
to 16.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto, 
Suonenjoki

Pääsiäisen iloa palveluksissa

DIAKONIATYÖ

Osallistu Lievestuoreen praasniekkamatkaan la 9.5. Lähdemme 
aamulla, liturgia alkaa klo 10 ja sen jälkeen nautimme yhteisen 
aterian. Järjestämme yhteisen kuljetuksen ja mukaan sopii 20 
henkilöä. Matkan hinta on 15 euroa henkeä kohden. Osallistujat 
saavat tarkemman ohjelman myöhemmin.
Matkalle ilmoittautuminen isä Bogdanille puh. 020 610 0321 
perjantaihin 1.5. mennessä.

Tervetuloa mukaan!
Diakoniatoimikunta

RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

YHTEYSTIEDOT

   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 ti ja to 9-12

  PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
  Nikolaoksentie 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

PYHÄN 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
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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 ma-pe klo 9-12

Ei ylösnousemusta
ilman kärsimystä

Jyväskylän seurakunta

JYVÄSKYLÄN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

JUMALANPALVELUKSET
Jyväskylän Kristuksen Ylösnousemuksen kirkko
La 4.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Lasaruksen lauantai, klo 18 vigilia, virpo-
vitsojen siunaus. Su 5.4. klo 10 monikielinen liturgia. Ma 6.4. klo 9 aamupalvelus, 
klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ti 7.4. klo 9 aamupalvelus ja klo 18 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ke 8.4. klo 9 yleinen sairaanvoitelu, klo 18 en-
nenpyhitettyjen lahjain liturgia. To 9.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 ehtoopalvelus 
ja liturgia. Pe 10.4. klo 9 aamupalvelus, XII kärsimysevankeliumia, klo 13 ehtoo-
palvelus ja klo 18 aamupalvelus. La 11.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia. La 11.4. 
klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia, Herran Pääsiäinen. Su 12.4. 
klo 15 ehtoopalvelus. Ma 13.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen. Ke 
15.4. klo 9 liturgia. Pe 17.4. klo 9 liturgia, koululaisten teemapäivä La 18.4. klo 18 
vigilia. Su 19.4. klo 10 liturgia, kirkkokansa laulaa. Ke 22.5. klo 18 ehtoopalvelus. 
La 25.4. klo 18 vigilia. Su 26.4. klo 10 liturgia. Ke 29.4. klo 18 ehtoopalvelus. 
La 2.5. klo 18 vigilia. Su 3.5. klo 10 liturgia. Ti 5.5. klo 17.30 akatistos.  Ke 6.5. 
klo 18 ehtoopalvelus. La 9.5. klo 18 vigilia. Su 10.5. klo 10 liturgia, äitienpäivän 
rukoushetki ja juhla juhlasalissa. Ke 13.5 klo 18 ehtoopalvelus. La 16.5. klo 18 
vigilia. Su 17.5 klo 10 liturgia. Ke 20.5. klo 18 vigilia. To 21.5. klo 10 liturgia, 
Helatorstai. La 23.5. klo 18 vigilia. Su 24.5. klo 10 liturgia. Ke 27.5. klo 18 ehtoo-
palvelus. La 30.5. klo 17 panihida (kirkkoslaavinkielinen), klo 18 vigilia. Su 31.5. 
klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus. Ma 1.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä.

Haapamäki
Su 5.4. klo 10 liturgia Haapamäen yhteiskoululla, Keski-Suomen Karjalaisten 
kirkkopyhä.

Suolahti, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Ti 7.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. La 18.4. klo 9 liturgia.

Saarijärvi, pt. Arseni Konevitsalaisen tsasouna
Ke 8.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Su 19.4. klo 10 liturgia. Su 24.5. 
klo 10 liturgia, suojärveläisten kirkkoretki.

Karstula, Neitsyt Marian syntymän tsasouna
To 9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. Su 17.5. klo 10 liturgia.

Viitasaari, Kristuksen kirkastumisen tsasouna
Pe 10.4. klo 9 aamupalvelus, XII kärsimysevankeliumia. La 25.4. klo 9 liturgia. 
La 23.5. klo 10 liturgia Viitasaari, diakonian palvelupäivä.

Äänekoski, Neitsyt Marian kuolonuneennukkumisen  tsasouna
Pe 10.4. klo 13 ehtoopalvelus. La 2.5. klo 9 liturgia. La 23.5. klo 11.50 Kapeen-
kosken ekumeeninen tapahtuma. La 30.5. klo 9 liturgia.

Lievestuore, pyhän Nikolaoksen tsasouna
La 11.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia. Pe 8.5. klo 18 vigilia. La 9.5. klo 10 ve-
denpyhitys ja liturgia, Kevät-Miikkulan praasniekka.

Suuren paaston odotus on vahvasti 
liitetty ylösnousemuksen iloon. 
Joskus jopa siinä määrin, että me 

olemme valmiita unohtamaan suuren vii-
kon hädän, tuskan ja kärsimyksen. Meitä 
on opetettu pitämään kiintopisteemme 
ilossa ja unohtamaan kärsimyksen kas-
vattava merkitys.

Ei tuskaa tarvitse lietsoa eikä yliko-
rostaa, mutta kyllä se täytyy tunnustaa. 
Se on myös ratkaiseva osa todellista ilon 
kokemusta. Koko suuri viikko täyttyy 
suurista inhimillisistä tunteista.

Me löydämme sieltä pettymystä, vihaa, 
pelkuruutta ja itsekästä ahneutta. Vastaa-
vasti löytyy myös suurta ymmärrystä ja 
anteeksiantoa. 

Oma yhteisömme elää paljossa samalla 
tavalla. Meillä on kaksi suurta teemaa, 
joiden ympärillä tapahtuu paljon.

Parin vuoden takainen edellisen kirk-

koherran irtisanomispäätös elää edelleen 
omaa elämäänsä. Me toivomme ja rukoi-
lemme asialle hyvää ja pikaista päätöstä. 
Se on edelleenkin kipeä ja arka asia ja se 
vaatii meiltä kaikilta paljon ymmärrystä.

Alustavasti tälle keväälle on lupailtu 
seuraavaa käsittelyä ja merkitsee va-
litettavasti monien kipeiden haavojen 
aukirepimistä.

Toinen kilvoittelun kohde löytyy kyl-
mistä seinistä. Me olemme hallinnossa 
tehneet selkeät päätökset seurakuntakes-
kuksen home- ja kosteuskorjausten aloit-
tamisesta tämän vuoden aikana.

Surullisinta koko hankkeessa on, että 
suurten uhrausten jälkeenkään ei meillä 
ole mitään lisää tai enemmän.

Toivottavasti ainakin terveyshaitat 
saadaan poistettua ja työhuoneet taas 
normaaliin käyttöön. Hanke lisää seura-
kuntamme lainataakkaa, mutta laskelmien 

mukaan me palaamme vain vuoden 2005 
lainatasolle.

Vaikea tilanne ei pidä sisällään suun-
nitelmia irtisanomisista tai toiminnan 
leikkaamisia. 

Me uskomme vahvasti, että uhrausten 
ja vaivannäön jälkeen myös seurakunnas-
samme saamme kokea ylösnousemuksen 
iloa. Pääsiäisen kokemuksen kaltaista 
uutta aamua me kaipaamme. Nyt on vielä 
epävarmuuden ja epätietoisuuden aika.

Paljon tapahtuu ja paljon pitää tapahtua, 
mutta me olemme varmoja matkamme oi-
keasta suunnasta. Sitoutumista ja yhteistä 
tahtotilaa tarvitaan nyt aivan erityisellä 
tavalla. Olemme matkalla ja ylösnou-
semuksen voiton valo näkyy jo!

Siunausta juhlan odotukseen!

i Timo

ORTODOKSIAKURSSI

Kurssi on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.  
(Huom! Kyseessä on 2007-2008 pidetyn kurssin uusinta!)

KEVÄT 2009
Klo 18-19:45 Vanhassa salissa

2.4.  Suuri viikko ja pääsiäinen.  Kirkkovuoden juhlat I.
23.4. Sakramentit: Kaste ja mirhallavoitelu.  Kirkollisia tapoja.
7.5. Kirkkovuoden juhlat II.  Pyhien muisto.

Kurssi jatkuu syksyllä 2009. 
Opetuksesta vastaa TM Maria Takala-Roszczenko.

Jyväskylän OOLin TOIMINTAA! 
 

Ti 31.3. Akatistos Jumalansynnyttäjälle 
Su 5.4. Palmusunnuntain kirkkokahvit 

Ke 22.4. Pääsiäisjuhlat! 
 

Tule mukaan ja tutustu! =) 
 

Lisätietoja sähköpostilistalta ja nettisivuilta www.ort.fi/ool 
- Alaosastot -  

Jyväskylä. Listalle liittymisohjeet löytyvät sivuilta.

Lasaruksen lauantain 
toimintapäivä 4.4.

Klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia kirkossa
Klo 10 alkaen toimikuntien 
myyjäistapahtuma 
seurakuntakeskuksessa
Kahvila
Pääsiäismunien 
myyntinäyttely 
Virpovitsapaja Nuorisotiloilla
Klo 18 vigilia kirkossa, jonka 
aikana myös virpovitsojen 
siunaaminen

Tervetuloa!

Perinteinen käsinmaalattujen ja
eri menetelmin koristeltujen 

pääsiäismunien myyntinäyttely
Jyväskylässä
4. – 11.4.2009

Näyttely on esillä seurakuntakeskuksen Juhlasalissa 
joka päivä klo 10-14
osoitteessa Rajakatu 39.

Tervetuloa!

Pöytävarauksiin liittyvät tiedustelut:
Seija Lukkarinen GSM 0400 664 190.

Suuret 
kiitokset

Isä arkkipiispa Leolle,
isä Timo Mäkirinnalle,

kaikille minua
90-vuotismerkkipäivänäni 
eri tavoin muistaneille sekä 

kaikille juhliini osallistuneille 
ja juhlissa avustaneille 

henkilöille.

Rovasti isä Feodor Iltola

Православный приход 
г. Ювяскюля,

апрел-май 2009

Божественная 
Литургия на церковно-
славянском, русском и 
финском языках
в Воскресенской 
церкви (Rajakatu 39) в 
воскресенье 5.4. в 10:00 
ч.
После Литургии 
приглашаем на чаек в 
приходском зале!
Панихида за умерших в 
субботу 30.5. в 17:00 ч.

Беседа о православии 
с о. Александром по 
воскресеньям после 
Литургии (в 12 ч.) 
26.4.  Тема: Вечерня и 
утреня (Богослужения), 
17.5. Тема: Молитва за 
умерших.

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

Xор «Воскресение» 
приглашает поющих 
и интересующихся 
дреним пением 
православной церкви!
регент Мария Такала-
Рощенко, mtakala@
cc.joensuu.fi, тел. 040-
523 5616.

Воскресный кружок 
для детей в возрасте 
3-12 лет каждое второе 
воскресенье в 10-11:30 
часов в Православном 
приходе (Rajakatu 
39).  Pirjo Härkönen, 
Nuorisotoimisto,
pirjo.harkonen@ort.fi,
тел. 0206 100 385.

Добро пожаловать!

Suojärveläiset

MinervaIlta kello 17.00 alkaen Kuokkalan Kartanossa, osoitteessa
Hämeenpohjantie 50. Piiraskahvit 5 euroa.

Mukavaa yhdessäoloa hienossa ja rauhallisessa miljöössä.
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Äänekosken Kapeenkoskella ekumeeninen tapahtuma lauantaina 
23.05.09 klo 11.50 alkaen. 

Ristisaatto P-paikalta klo 11.50 Honkaristille, jossa hartaushetki klo 12. 
Ristisaatto vedenpyhitykseen alavirran laavulle, josta jatketaan vaellusta 
kievarille. Siellä mahdollisuus kahvitella ja paistaa makkaraa kohtuuhintaan. 
Reitin pituus noin 2 km. Mukana Jyväskylän ort. srk, Ääneseudun Tiistaiseura 
ja Äänekosken lut.srk.

Kapeenniemessä on historiallisesti arvokkaita kohteita: Honkaristi, suntit, 
Ristinkivi, lahkomylly ja aittakylä. Honkaristin paikalla on pidetty jumalan-
palveluksia 1400-luvulta lähtien.

Ajo-ohje: Hirvaskankaalta 7,7 km 69-tietä Suolahteen päin, ennen Pörrin-
salmen siltaa kääntyy oikealle kanavalle vievä tie. Parkkipaikalta opastus 
Honkaristille.

NUORISOTOIMISTON TIEDOTUKSIA!

KERHOT
Luontokerho kouluikäisillle torstaisin klo18-19.15
Ponomarikerho 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille pojille. 
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 alkaen

Myös uudet kerholaiset, tervetuloa mukaan!

MUITA KEVÄÄN TAPAHTUMIA 
* Lasaruksen lauantain toimintapäivä 4.4. Aamupalvelus ja 
liturgia klo 9, jonka jälkeen virpovitsatalkoot kerhotiloissa. 
Virpovitsat siunataan kirkossa klo 18 alkavassa vigiliassa. 
Huom! Virpomavitsoja voi tehdä nuorisotiloissa koko viikon 
maanantaista 23.3. klo 12 alkaen.
* Palmusunnuntaina 5.4. lapset virpovat kirkkoon tulevat 
seurakuntalaiset
* Lasten pääsiäinen 13.4. Liturgian jälkeen yhteinen ruokailu 
seurakuntakeskuksen Juhlasalissa. Lapsilla mahdollisuus soittaa 
myös kirkonkelloja. Lisäksi kerhotiloilla toimintaa.
* ONL:n vuosijuhlat 24.-26.4. Lähde mukaan! Hinta 45 € / 
40 €. Tarkemmat tiedustelut ja ilmoittautumiset Pirjolle 31.3. 
mennessä. 
* ONL:n leiriohjaajien jatkokurssi Puroniemessä 8.-10.5.
* Pyhäkankaan talkoot 16.5.
* Äitienpäiväjuhla sunnuntaina 10.5.

LEIRIT
Kuutosseurakuntien yhteiset lasten- ja varhaisnuorten leirit 
Pyhäkankaalla. 
Lasten leiri (6-9-v.) 15.–18.6. ja varhaisnuorten leiri (10–14-v.) 
23.-26.6. Katso tarkempi leiri-ilmoitus lehden takasivulta!

Lapsi- ja nuorisotyön ajankohtaiset tapahtumat ja tiedotukset 
myös seurakuntamme nettisivuilla osoitteessa www.ort.fi/ 
Seurakunnat – Jyväskylä – Nuorisotoimisto. 
Voit myös soittaa tai laittaa sähköpostia Pirjolle:
Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja 
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 
Puh. 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi

Reippaan mäenlaskun jälkeen nuorisotyötoimikuntalaiset paistoivat koko joukolle vohveleita. Kuvassa isä Timo, 
nuorisotoimenohjaaja Pirjo Härkönen, Santeri Salmikangas, Aku-Veikko Riissanen, Elias Päivinen, Hanna Päivinen, 
Anna Salmikangas ja Eero Penttinen. Vierailemassa kävi myös arkkipiispa Leo. (Kuva: Simo Penttinen)

Mutkatonta meininkiä
Jyväskylässä

Sovintosunnuntaina Jyväskyläs-
sä laskettiin mäkeä sekä syötiin 
vohveleita.

Ekumeeniseen tapahtumaan
Kapeenkoskelle lauantaina 23.5.2009

Isä Feodor Iltolan 90-vuotisjuhlia vietettiin sovintosunnuntaina. Isä 
Feodoria onnitelee arkkipiispa Leo.



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

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

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. Seuraava 
Solea ilmestyy toukokuun loppuun 
mennessä. Sen aineistopäivä on 
5.5.2009. 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 tvSuositut Pyhiinvaellusmatkat
2009
Valamo

Olemme kaksi yötä Valamon saarella. Tutustumme luostarin historiaan ja sen 
elämään sekä osallistumme luostarin jumalanpalveluksiin Luostarin igumeni, 
piispa Pankrati toivottaa pyhiinvaeltajamme tervetulleeksi luostariin. Matkalla 
oppaana on isä Elias.
Matka aika:   I  12.-14.6.  II 3.-5.7. III 15.-17.7.    IV  14.-16.8.  
Matkan hinta:  alk  309 eur
hinta sis. bussimatkat, laivamatkat, ryhmäviisumi, ruokailut, hotelli majoitus 2-4 
hh, opastus

Solovetsk
Solovetsk on saari jossakin, Jumalan selän takana. Matkalla tutustumme Vienan 
Karjalan ja Solovetskin luostarin ja saaren historiaan ja elämään. Luostarin johtaja, 
arkkimandriitta Joosef toivottaa pyhiinvaeltajamme tervetulleeksi Solovetskin 
luostarisaarelle Oppaana matkalla isä Elias.
Matka aika:  22.-24.7.
Matkan hinta : alk 335eur
hinta sis bussikuljetukset, laivamatkat, ruokailut kohteissa perillä, ryhmäviisumi, 
hotelli 2 -3hh , opastus

Ilm. Matkatoimisto Artos Iisalmi puh 017-816441 e-mail iisalmi@ort.fi

Leikkiä, peliä, jumalanpalveluksia,
mukavaa yhdessäoloa! 

LASTEN JA VARHAISNUORTEN
LEIRIT PYHÄKANKAALLA

Lasten leiri (6-9-v.) 15.-18.6.2009 
Varhaisnuorten leiri (10-14-v.) 23.-26.6.2009

Leirin hinta 60 € (sisarusalennus – 5 €)

Leiri-ilmoittautumiset 1.4. alkaen Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan Nuorisotoimistoon

kuopio.kerhot@ort.fi tai 0206 100 309.

VALTAKUNNALLINEN KIRKKOLAULUPÄIVIEN
YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄ

KVARTETTIKILPAILU 11. -13.6.2010 JOENSUU

FINAALIIN KUTSUTUT KVARTETIT:

Aleksandra-kvartetti, Turku
Anno Quadratus-kvartetti, Tampere
Kadilo-kvartetti, Tampere
Kataja-kvartetti, Helsinki
Sonos-kvartetti, Tampere
Uspenskin Katedraalikuoron naiskvartetti, Helsinki

Kaikki kvartetit järjestäytyivät ensimmäisen kerran loka-
kuussa 2008. Kilpailun esikarsinta suoritettiin äänitteen 
perusteella. 
Kvartettikilpailun finaali pidetään lauantaina 12.6.2010 
Joensuussa, kirkkolaulupäivien yhteydessä. Palkintojen-
jakotilaisuus pidetään sunnuntaina 13.6.2010 kirkkopäi-
vien pääjuhlan yhteydessä.

Jarmo Lehto

kirkkolaulupäivien taiteellinen johtaja

su 29.3. klo 11–12 Liturgia  
Kuopio, Pyhän Nikolaoksen 
katedraali 
pe 10.4. klo 18–19 Suuren 
perjantain ehtoopalvelus eli 
Kristuksen hautauspalvelus 
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
la-su 11.-12.4 klo 23.55–
03.30 Pääsiäisyön aamupal-
velus ja liturgia, (YLE Radio 
1 ja YLE TV1), toimittaa KP 
Oulun metropoliitta Pantelei-
mon
Kajaani, Kristuksen kirkastu-
misen kirkko
su 26.4. klo 11–12 Liturgia  
Turku, Pyhän marttyyrikeisa-
rinna Aleksandran kirkko
su 10.5. klo 11–12 Liturgia 
Nurmes, Apostolien Pietarin ja 
Paavalin kirkko
su 25.5. klo 11–12 Liturgia  
Kiuruvesi, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko 

Kirkko Ylen radio 1:ssä:

Aamuhartaudet: YLE Radio 
1 klo 6.15 ja 7.50
21.3. Arkkimandriitta Ser-
gei, Valamon luostari, 11.4.  
Rovasti Rauno Pietarinen, 
Joensuu, 15.4.  Arkkipiispa 
Leo, Kuopio, 17.4.  Arkkipiispa 
Leo, Kuopio
 
Iltahartaudet: Yle Radio 1-
kanavalla klo 18.50           
21.4. Kirkkoherra Viatcheslav 
Skopets, Rovaniemi

Radio Vega 2009
3.4. -  Aftonandakt ”Brev från 
en biktfader - Schemaigu-
men Johannes brev till sina 
biktbarn.” Uppläsare: Andreas 
Hjertberg. Producent: Hedvig 
Långbacka.

La-su 11.-12.4
klo 23.55–03.30 Pääsiäisyön 
aamupalvelus ja liturgia, YLE 
Radio 1 ja YLE TV1), KP Ou-
lun metropoliitta Panteleimon 

Kajaani, Kristuksen
kirkastumisen kirkko

Sveitsissä ei
opettajaa sinutella

Koulumaailma on Sveitsissä aivan 
toisenlainen kuin Suomessa. Kun-
tien kouluissa on tasokurssit, joista 

vain ylimmältä voi päästä lukioon. Alim-
malta tasolta ei pääse lainkaan jatkoon ja 
yksityiskouluissa on kallista opiskella.

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) 
kasvatuskomissio kokoontui Geneves-
sä tammikuussa. Kasvatuskomission 
kokoukseen osallistui kasvatusasiain 
koordinaattori Sirpa Okulov Suomen or-
todoksisesta kirkollishallituksesta.

Tässä hänen terveisiään sveitsiläisestä 
koulumaailmasta:

Yksi vuosi sveitsiläisessä koulussa 
maksaa noin 20 000 euroa. Luokalle jää 
helposti ja opettaja on ehdoton auktoriteet-
ti, jota teititellään eurooppalaisen tavan 
mukaan. Koska luokan kertaus maksaa 
lisää rahaa perheelle, vanhemmat joutu-
vat vahtimaan jälkikasvunsa opiskelua 
tiiviisti.

Yksityiskouluun ei oteta erityisoppilai-
ta ja meikäläisittäin aika pienestä rikkeestä 
erotetaan koulusta kokonaan. 

Koulu on lapsen työtä eikä siitä saa lo-
maa kuten Suomessa. Meillä vanhemmat 
vain ilmoittavat lähtevänsä lomamatkalle 
lastensa kanssa, mutta Sveitsissä vaikkapa 
viikon loma on aika vaikeaa saada.

Lapsia valvotaan joka paikassa anka-
rasti eikä mitään tehdä ilman aikuisen 
lupaa. Vaikka en kaikkea hyväksykään 
sveitsiläisessä koulumaailmassa, olisi 
meillä paljon opittavaa sekä käytöstapojen 
että työmoraalin suhteen.

Mikä ihmeen kasvatuskomissio?
Kasvatuskomissio on neuvoa-antava 

elin KMN:n ekumeeniselle kasvatusoh-
jelmalle. Komission jäsenistö koostuu 
kasvatuksen ja teologian asiantuntijoista. 
Kaikkien jäsenten taustayhteisöt (kirkot) 
ovat Kirkkojen maailmanneuvoston 
jäseniä.

Osallistujia oli ympäri maailmaa. Poh-
joismaista olivat paikalla vain Norjan ja 
Suomen edustaja. Ortodokseja edustivat 
Thermophylain piispa Ioannis Kreikasta, 
Keralasta Intiasta isä John, Syyriasta 
orientaalimunkki isä Michael. 

Aamuhartaudet toteutettiin monikult-
tuurisen perinteen mukaan. Yksi aamu 
oli omistettu itäisen tradition mukaiselle 
toiminnalle. Ihmettelin sitä, että palveluk-
sen hoitivat opiskelijat. Aamuhartaudessa 

luettiin evankeliumin katkelma, yhdessä 
luettiin antifonisesti psalmi ja lopuksi 
laulettiin Kyrie eleison, Herra armahda 
kreikkalaisella sävelmällä.

Minun ortodoksis-ekumeeniseen ym-
märrykseeni ei mahtunut se, että tämän 
toimituksen hoitivat maallikot, sillä pai-
kalla oli sekä piispa että pappeja.

Olisin kaivannut enemmän itäisiä 
elementtejä: tuohuksia, resitatiivia ja sitä 
tunnelmaa, jonka ortodoksinen jumalan-
palvelus voi tarjota. Jos tämä on paikal-
linen ekumeeninen tapa, siihen pitäisi 
saada muutos. 

tenkin venäläiset moittivat ekumee-
nista liikettä siitä, että se unohtaa itäisen 
perinteen. Pienellä toimintatavan muutok-
sella voisimme saada lisää idän ihmisiä 
mukaan ja näin ollen kristillisten kirkko-
jen tasapaino tulisi kohdalleen.

Ymmärrän ja toivon, että maallikkoja 
aktivoidaan, mutta kun kerran paikalla 
oli hierarkian edustajia, olisin toivonut 
muuta. 

Suomessa kaikki toimivat oman tradi-
tionsa mukaan ekumeenisissa tilaisuuk-
sissakin. Ajattelin kirjoittaa asiasta muille 
komission ortodoksisille jäsenille ja kysyä 
vielä periaatetta paikan johtajalta isä Ioan 
Saucalta. Hän on romanialainen ortodok-
sipappi. Komissio kokoontuu seuraavan 
kerran kesällä 2010.

Bosseyn käytävillä liikkuu suomalai-
nen Anu Talvivaara ja hoitelee sujuvasti 
asioita sekä ranskan että englanninkin 
kielellä. Hän vastaa Bosseyn taloudesta 
ja henkilöstöasioista.

Anu on aktiivinen toimija. Hän on 
ollut sekä ortodoksisen maailmanlaa-
juisen nuorten järjestön, Syndesmoksen 
puheenjohtaja että toiminut myös Kirkko-
jen maailmanneuvostossa. Anu on asunut 
perheensä kanssa Genevessä jo 18 vuotta. 
Hän on koulutukseltaan erityisopettaja. 
Erityisen kiitollinen hän on siitä, että 
suoritti yhden vuoden kauppaopistoa 
Suomessa. Nykyisessä työssä siitä on ollut 
paljon apua.

Anun perheeseen kuuluu aviomie-
hen Jukan lisäksi 8-vuotias Juko poika, 
joka käy Geneven yksityiskoulua. Juko 
tuntui pitävän koulustaan eikä kokenut 
tilannetta ahdistavana. Liekö syynä se, 
että vanhemmat ovat samassa juonessa 
koulun kanssa?

Pysy uskollisena rukouksessa, sillä jonain 
päivänä, hetkenä tai yön tuntina, jolloin et 

edes aavista, sinulle vastataan.
PRISCILLA


