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Isien kanssa ihmeellisellä matkalla

Parin vuoden aikana mi-
nulle on sattunut kaiken-
laisia asioita, jotka ovat 
mietityttäneet: Yhteen-
sattumia ja kummallisia 

tapahtumia. Välillä tuntuu kuin mi-
nua johdateltaisiin jostain johonkin 
tiettyyn suuntaan.

Tämä Konevitsan matka oli yksi 
tällainen.

Luin Soleasta, että Keiteleen tiis-
taiseura järjestää pyhiinvaellusmat-
kan Konevitsaan. Sisälläni sävähti. 
Vuosi sitten pyhiinvaellusmatkalla 
Uuteen Valamoon tapasin ystävät-
täreni, joka on ollut talkoolaisena  
Konevitsassa 15 vuotta sitten. Hän 
on kertonut paikasta ja aloin kiin-
nostua paikasta konkreettisemmin. 
Ilmoittauduin matkalle.

Matkamme alkoi Kuopiosta aa-
muvarhain. Olin hyvässä seurassa 
piispa Arsenin, isä Jyrki Ojapellon, 
isä Timo Honkaselän, diakoni 
Heikki Suomelan ja muun pyhiin-
vaellusväen kanssa.  

Lähestyessämme Konevitsan 
saarta minua hämmästytti saaren 
vasemmalla rannalla pitkälle veteen 
ulottuva sormimainen hiekkasärkkä. 
Ja vielä enemmän se, kun siellä 
särkän kärjen ja vedessä kelluvan 
valopoijun välissä seisoi joku. 
Tuli mieleen Vetten päällä kävely 

-kertomus Raamatusta pari tuhatta 
vuotta sitten.

Piispa Arseni kertoi, särkkä jat-
kuu veden alla. Se muuttaa muotoaan 
tuulensuuntien mukana.

Konevitsan venelaiturille oli ko-
koontunut vastaanottajien joukko. 
Joku sanoi, että tämä on Arsenin 
ensimmäinen matka piispana saa-
relle. Esipaimen astui laiturille  ja 
heti joukko munkkeja mustapartai-
sen veljen johdolla piiritti piispan. 
Kaikki näyttivät tuntevan toisensa 
entuudestaan.

Riensimme vastaanottajien kans-
sa rukoushetkeen. Tavaramme jäivät 
laiturille, josta ne luvattiin toimittaa 
majapaikkaan. Olin ensikertalaisena 
ymmälläni kaikesta.

Koetin hiukan kysellä naisystä-
vältäni käyttäytymistapoja. Hän oli 
kuitenkin niin liikuttunut 15 vuoden 
jälkeen paluustaan  saarelle, että en 
oikein saanut vastauksia kysymyk-
silleni.

Kirkko oli koristeltu tosi kauni-
isti pyhittäjä Arsenin juhlaa varten. 
Olin eksynyt tungoksessa muusta 
joukostamme. Koetin kulmieni alta 
tarkkailla tilannetta ja olla mahdol-
lisimman huomaamaton. Liukenin 
varjoksi pylväiden taa.

Tuohukset paloivat ja suitsukkei-
den tuoksu huumasi.

Kirkossa ajattelin piispa Arsenia. 
Matkalla häneltä sujahteli sujuvasti 
sutkaukset savon murteella ja hän 
oli pyhiinvaeltaja pyhiinvaeltajien 
joukossa. Nyt hänet oli otettu vastaan 
kuin valtiovieras.

Ensikertalaisena ja tuntematta 
piispaa aiemmin tilaisuus ja saaren 
merkitys nousivat minulle uuteen 
valoon. Tiesin saaren historiasta 
hieman, kun luin pari päivää aiem-
min ennen matkaa kirjan Konevitsan 
Antista.

Yllätykset ja tapahtumien kään-
teet seurasivat toistaan. Olin lumou-
tunut jo tähänastisesta.

Mutta sitten tapahtui vielä kum-
mempaa.

Piispa läksi tulemaan ovea kohti 
alttarista papiston ja diakonien 
seuraamina. Kuoro lauloi upeasti 
etuoikealla ja sitten yllättäen puh-
velinkokoiset diakonit kajauttivat 
laulun.

Minulta pullahtivat silmät ulos 
päästä. Polvet notkahtivat. Tuntui, 
että nyt lähtee katto kirkosta ja ku-
polit lentävät Laatokkaan. En tiedä, 
mistä paikalle oli löytynyt sellaisia 
laulajia.

Kirkosta menimme ruokailemaan 
luostarin veljistön ruokalaan. Kun 
olimme asettuneet paikoillemme, 
laulettiin ruokarukoukset ja istuttiin 

alas. Puhuminen oli kielletty. Taus-
talla luki joku veljistön jäsen koko 
ajan hengellistä kirjallisuutta.

Edessäni oli lautanen, muki ja 
lusikka: ainoat taisteluvälineet ruo-
kahätää vastaan. Kello kilahti. Sit-
ten kaikki tapahtui nopeasti. En 
oivaltanut tilannetta heti. Näin vaan 
silmäkulmastani, kun opasmunkki 
kokosi rivakasti eteensä kaiken: 
leivän, salaatin, riisin ja teen. 

Koetin etsiä edestäni pöydältä 
kaikkea mahdollista, mutta mahdol-
lisuudet olivat jo hävinneet muille 
nälkäisille ja asiaa ennalta tunteville. 
Sain kuitenkin lautaselleni hiukan 
salaattia.

Maanantaiaamuna heräsin, kun 
huonetoverini pukeutui kirkolliseen 
asuunsa kohta alkavaa liturgiaa 
varten. Halusin mennä ehtoolliselle 
ja sitä varten oli käytävä synnintun-
nustuksella. En ollut koskaan tehnyt 
sitä muille kuin omalle rippi-isälleni. 
Tilanne jännitti hiukan. Rippi-isänä 
toimi pyhiinvaelluksella mukana 
ollut pappi isä Jyrki.

Kaikki sujui hyvin.
Alakirkossa Piispa Arseni ja 

Konevitsa ry:n puheenjohtaja Helena 
Pavitsikij esittilevät kirkkoa ja saar-
en historiaa. Jos oli alakirkko kaunis, 
niin sitä oli myös yläkirkko riisut-
tuna kaikesta sotilasajan jäljiltä.

Se teki minuun jotenkin vielä suu-
remman vaikutuksen karuudessaan. 
Vielä selvästi erottuvat seinämaala-
ukset ja korkealle kohoava kupoli 
rauhoittivat levotonta sieluani.

Kävin uimassa ja vettä valuvana 
kävelin luostarin rannassa olevan 
rukoushuoneen ovelle. Luin op-
paasta, että se oli pyhitetty Pyhälle 
Nikolaokselle. Hän on järjestänyt 
minulle yllätyksiä koko parivuotisen 
ortodoksisuuteni ajan.

Kappeli oli upeasti koristemaa-
lattu. Ikonit olivat kauniita. Die-
selinhaju, mikä leijui paikalla, oli 
minulle eräänlaista suitsuketta. Se 
oli muistoa jostain elämän polkujeni 
varsilta.  Astuin kappeliin. Vilkaisin 
kelloani: Tasan 24! Kylmät väreet 
puistattelivat selkääni. Mikä kohtalo 
ja johdatus! Otin pari askelta ikonin 
eteen ja tein ristinmerkin. Kumarsin 
keveästi ja luin iltarukouksen. Mitä 
minulle oli oikein tapahtumassa?

Kun laiva irtosi laiturista, kajahti 
ilmoille sykähdyttävä jäähyväis-
laulu. Puhvelinkokoiset diakonit ja 
kuorolaiset lauloivat koskettavasti. 
Katselin kannelta etääntyvää saarta. 
Lopulta laiva kaarsi Sortanlahteen. 
Mielessä saattoväenlaulu ajattelin 
haikeana: Tänne täytyy palata.

Pekka SankilamPi
JyväSkylä

Lue, mitä kaikkea ehti tapahtua Pekka Sankilammelle, kun hän matkasi Laatokan saarelle Konevitsan luostariin  isä Timo Honkaselän, isä Heikki Suomalan, isä Jyrki Ojapellon ja 
Ks piispa Arsenin kyydissä. Juttua on lyhennetty mahtumaan Solean etusivulle - alkuperäisen voi lukea Konevitsa ry:n viimeisimmästä tiedotteesta. (Kuva: Pekka Sankilampi)



�

Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Pyhistä pyhin
Jumalansynnyttäjä

Veljet ja sisaret Kristuksessa!

Nyt uuden kirk-
kovuoden alun ja 
seurakunnanval-
tuuston vaalien 
lähestyessä pa-
laan aluksi lyhy-
esti kirkkovuoden 

kierron viimeisen suuren, Jumalan-
synnyttäjän kuolonuneen nukkumi-
sen juhlan sanomaan. 

Tiedämme Kirkkomme Perinteen 
todistamana, että pyhä Jumalanäiti 
oli suuri kilvoittelija. Lakkaamaton 
rukous oli hänen sydämessään. Hän 
oli sisäistänyt Pojaltaan saamaansa 
viisauden ja kasvatti sitä kilvoi-
tuselämässään.

Hän asui pyhän apostoli Johan-
nes Teologin kodissa Jerusalemin 
Siionin vuorella, koska Herramme 
oli ristillä kehottanut heitä elämään 
kuin äiti ja poika. Helluntaina tapah-
tuneen Pyhän Hengen vuodattamisen 
jälkeen Jumalanäiti jäi Jerusalemiin, 
koska hän rakasti suuresti Poikansa 
elämään liittyviä pyhiä paikkoja.

Sanotaan, että varhaiset kristityt 
oppivat Jumalanäidiltä tavan käydä 
rukoilemassa pyhillä Vapahtajan 
kärsimyspaikoilla. 

Pyhä Antiokian piispa Igna-
tios Teoforos kuvaa kauniisti Ju-
malansynnyttäjää ensimmäisessä 
kirjeessään opettajalleen apostoli 
Johannekselle: 

”…rakkaudessa arvostamasi 
Salome, Annan tytär, joka eli hänen 
[Jumalanäidin] kanssaan viisi kuu-
kautta Jerusalemissa, ja muutama 
muu arvostettu henkilö kertovat, että 
hän on armoa täynnä ja hänellä on 
monia hyveitä ja, kuten neitseellistä 
elämää viettävälle kuuluu, hedelmäl-
linen hyveissä ja armossa. He kerto-
vat lisäksi, että hän on iloinen vaino-
jen ja kärsimysten keskellä. Hän ei 
valita puutteessa eikä köyhyydessä. 
Hän on kiitollinen ja sävyisä niille, 
jotka vahingoittavat ja pilkkaavat 
häntä. Hän iloitsee vaikeuksien kes-
kellä: hän on myötätuntoinen köyhil-
le ja auttaa viivyttelemättä kaikkia 
puutteenalaisia. Hän kunnostautuu 
uskon taistelussa paheellisten pe-
riaatteiden ja tapojen turmiollisia 
ja ristiriitaisia seurauksia vastaan. 
Hän on uuden uskomme ja katumuk-
semme Opettajatar ja uskovaisten 
keskuudessa palvelijatar kaikissa 
hurskauden töissä. Hän omistautuu 
sydämestään nöyrien palvelukseen 
ja on hurskaitakin nöyrempi. Kaikki 
arvostavat häntä.”

Jumalanäiti oli Jerusalemissa 

kristittyjen keskuudessa tunnettu 
pyhä ihminen. Kuten pyhä Ignatios 
myös todistaa, hän joutui kohtaa-
maan elämässään paljon vainoa 
juutalaisten Fariseusten ja kirjanop-
pineiden taholta.

Herra varjeli kuitenkin pyhää 
Äitiään, ja tämä sai nukkua kuo-
lonuneen täysin kilvoitelleena ja 
pyhittyneenä. Kaikkein pyhimmän 
Jumalanäidin kuolonuneen nukku-
miseen liittyvät ihmeet ovat häm-
mästyttäviä ja osoittavat, kuinka 
suuren arvoaseman Herramme antoi 
pyhälle Äidilleen.

Kristus laskeutui itse pyhien 
joukon ympäröimänä noutamaan 
Äitiään järkkymättömään Valtakun-
taansa, ja pyhä Jumalansynnyttäjä 
otettiin Taivaaseen enkelten ylistys-
veisun saattamana. 

Kirkkomme perinnetiedon mu-
kaan apostolit huomasivat pyhän 
Jumalansynnyttäjän ruumiin ka-
donneen hautaluolasta kolme päivää 
hautaamisen jälkeen, kun apostoli 
Tuomas halusi kunnioittaa Juma-
lanäitiä. Apostolit hämmästyivät 
suuresti ja rukoilivat Jumalaa ilmoit-
tamaan, mitä oli tapahtunut. Toimit-
taessaan samana päivänä yhteisen 
aterian palvelusta he näkivät Herran 
Äidin taivaallisessa kunniassaan 
pyhien enkelten ympäröimänä. Her-
ran Äiti tervehti apostoleja sanoen: 
”Iloitkaa, sillä minä olen kanssan-
ne!” Näiden suurten ihmeiden ja 
lukuisten muiden hämmästyttävien 
pyhien ihmeiden vuoksi Kirkkomme 
ylistää Jumalansynnyttäjää kaikkein 
pyhimmäksi.

Jumalanäidin merkitys pyhässä 
Perinteessämme on mittaamaton: 
hänen äidilliseen rohkeuteensa Poi-
kansa ja Herransa edessä uskovaiset 
ovat turvautuneet rukouksissaan 
lukemattomia kertoja. Hänen esiru-
kouksillaan on niin suuri painoarvo 
Poikansa edessä, että voimme huo-
letta rukoilla Jumalansynnyttäjää 
itseään pelastamaan meidät. Pyhä 
Jumalansynnyttäjä on ylin esirukoi-
lija ja taivaallisten sotajoukkojen 
johtaja. Hänen huolenpidollinen suo-
jeluksensa laskeutuu koko Kirkon 
ylle. Tämän takia me käännymme 
hänen puoleensa rukouksissamme 
ja pyydämme häntä päästämään 
rukouksillaan meidät kuoleman 
vallasta.

Nyt me tiedämme, että Jumalan-
synnyttäjä oli vakaumuksestaan tun-
nettu ihminen Jerusalemissa. Häneen 
kristityt kykenivät luottamaan, hän ei 
puhunut pahaa, eikä imarrellut oman 
aikansa päättäjiä, mikä aiheuttikin 

erilaisia ristiriitoja. Hän oli aina 
esimerkillisesti Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen puolella. Hän on meille-
kin hyvä esimerkki ajatellessamme 
suhdettamme lähimmäisiimme.

Tulevissa seurakunnan valtuuston 
vaaleissa asetamme ehdokkaiksi, ku-
ten kirkkomme laissa ytimekkäästi 
todetaan, ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettuja äänioike-
utettuja seurakuntalaisia. Vaatimus 
voi äkkiseltään kuulostaa kovalta. 
Kysymme mielessämme, kuka meis-
tä todella tunnetaan ortodoksisesta 
kristillisestä vakaumuksestaan? 

Toivon, että tähän kysymykseen 
jokainen seurakuntalainen vastaisi 
sydämessään ja äänestäisi sen mu-
kaisesti. Nykyinen seurakuntahal-
lintomuoto antaa seurakuntalaisille 
mahdollisuuden vaikuttaa hyvässä 
mielessä. Miksi emme haluaisi niin 
tehdä? Laiskuudesta vai nöyryy-
destä? 

Kirkko on Kristuksen Ruumis, 
jossa jokaisella jäsenellä on oma 
tehtävänsä. Tämä tarkoittaa, että 
kaikki Kirkon opetuksen mukai-
nen toiminta ja kehitysajatukset 
edesauttavat Kirkon opetuksen esille 
tuomista. Kirkon opetukseen pe-
rustuva aktiivinen pyrkimys riittää. 
Meidän tulee vain rukoilla Jumalalta 
vastauksia elämämme tärkeisiin 
kysymyksiimme.      

Toivotan Jumalan siunausta alka-
vaan kirkkovuoteenne.

leo

karJalan Ja

koko Suomen arkkiPiiSPa

Paimenmatkat
Arkkipiispa Leo
Syyskuu: 30.8.-3.9. Konstantinopoli, 
Piispojen kokous
3.-9.9. Sibiu, Euroopan III eku-
meeninen yleiskokous
13.-18.9. Konstantinopoli, Johannes 
Krysostomoksen kuoleman 1600-v 
tieteellinen konferenssi
19.9. Jyväskylä, Hiippakuntaneuvos-
ton hallituksen kokous
20.9. Joensuu, Teologisen koulutuk-
sen neuvottelukunta
22.9.Suomussalmi/Juminkeko-perin-
netalo, kodinsiunaus 
22.-23.9. Joensuu, vigilia ja liturgia, 
Pyhän Nikolaksen kirkko 120-v, 
25.9. Kuopio, Arkkipiispalla vieraa-
na -luento

26.9. Joensuu, liturgia, papiston 
päivät, 29.9. Helsinki, Suomen 
sotaveteraaniliiton juhla

Lokakuu: 3.-4.10. Lintulan luosta-
rin tarkastus, 12.10. Kuopio, Savon 
Sanomat 100-v
19.10. Joensuu, muistokonsertti, 
puhe, 21.10. Joensuu, Ekumeenisen 
vastuuviikon juhlajumalanpalvelus, 
23.10. Kuopio, Arkkipiispalla vie-
raana -luento, 24.10. Kuopio, Kar-
jalan hiippakunnan säätiön hallitus, 
26.-27.10. Iisalmi, ehtoopalvelus 
ja liturgia, Karjalainen asutus Ylä-
Savossa 60 v -juhla
29./30.10. Helsinki, uskontojen 
johtajien foorumi, 31.10.-1.11. Va-
lamon luostarin tarkastus

Piispa Arseni
Syyskuu: 8.-9.9. Hanko, hengel-
linen seminaari, Vigilia ja liturgia
12.9. Kuopio, kuutosten kokous
13.9. Jyväskylä, Vigilia
14.9. Pyhäkangas, Liturgia
22-23.9. Mikkeli, Ehtoopalvelus ja 
liturgia
26.-28. 9. Laukaa, Ihminen polt-
topisteessä -seminaari

Lokakuu
1.-13.10. Loma
18.-19.10. Turku, Suomen eku-
meenisen neuvoston kokous
23.10. Kuopio, alustus tiistaiseuran 
kokouksessa

Nousua 29 prosenttia
Tulos on noussut 16 prosenttia edellisestä vuodesta. Myynti on kasvanut 
huikeat 29 prosenttia. Kävijöitä viikonlopun tilaisuuksissa oli selvästi 
edellisvuotta enemmän. Sää suosi tapahtumajärjestäjiä ja kävijöitä riitti 
tungokseen asti. Tangolaulu kirkossa veti salin täyteen.

Tällaisia otsikoita olemme saaneet lukea kuluneen kesän aikana lehtien 
sivuilta. Vallan huimaa. Kaikki on onnistunut yli odotusten. Järjestäjät voivat 
olla itseensä tyytyväisiä.

Voimien mukaan
Voi järjestäjäparkoja. Yleinen ilmapiiri pakottaa tilaisuuksien järjestäjät 
ahtaaseen kujanjuoksuun, jossa kilpaillaan kansan suosiolla ja kättentapu-
tuksilla.

Usein näyttää siltä, että tilaisuuksia ja häppeninkejä järjestetään vain sen 
vuoksi, että saavutettaisiin entistä enemmän ihmisten suosiota ja kerättäisiin 
suosiollisia otsakkeita lehtien sivuille.  

Mitä tästä kaikesta todellisuudessa jää järjestäjien taskuun muuta kuin 
valtavat jätekasat siivottavaksi. Hyvä mieli? Paha mieli? Sekava olo? Hur-
moshenki? Likapyykki? Maksamattomia laskuja? Kohtuutonta arvostelua? 
Loiskuvia kehuja?  Mitä muuta?

Kansa vaatii lisää. Ne, jotka eivät yleensä osallistu järjestelytehtäviin, 
ovat yleensä parhaita järjestäjiä. Hyvä niin, sillä tässä tapauksessa on mah-
dollisesti olettaa, että joskus saamme todellisesti hyvät juhlat tai tapahtuman. 
Ne, jotka uhraavat aikaansa yhteiseksi hyväksi kärvistelevät onnistumisen 
paineiden tuskissa ja toivovat vetoapua ja sivustatukea. 

Yhden tähden lentoja riittää. Niistä ei juurikaan kannattaisi tilastoja 
laatia, eikä niiden suosion mittauksiin takertua. Tilaisuuksien, juhlien ja 
tapahtumien järjestäjiltä vaaditaan pitkäjänteisyyttä. On luotava katseet 
kauaksi tulevaisuuteen. Toisaalta tulee myös ymmärtää inhimillinen rajal-
lisuus. Kaikkea ei voi tehdä ja kaikessa ei voi sataa lasissa onnistua. On 
oltava armollinen itselle olenpa sitten tilaisuuksiin osallistuja tai niiden 
järjestäjänä. Voimavarat ovat myös rajalliset. Siksi on välttämätöntä myös 
tämä ottaa huomioon erityisellä herkkyydellä.

Valon kantajat
Kiitos sinulle valonkantaja. Olet ollut monessa mukana ja olet tahtonut 

antaa omastasi yhteisen hyvän parhaaksi. Sinun aktiivisuutesi hedelmistä 
monet ovat saaneet nauttia monenlaista kaunista ja hyvää. Olet ollut pyy-
teetön touhuissasi, olet lähtenyt liikkeelle silloinkin kun on ollut vaikeaa. 
Joskus olet valvonut öitä  harmien  kaivertaessa mieltäsi.

Oletpa saanut kiitostakin, ainakin kerran ihan ruusun keralla. Toivottavasti 
jaksat, sinunlaisiasi on vähän. ” Ken valoa kantaa, hän tuskaa kantaa, ken 
valoa kauaksi kantaa, hän valossa siunauksen kantaa”.

Suuri yleisö
Sinun osasi on osallistua. Sinun osasi on arvioida tilaisuuksia jälkeenpäin, 
antaa palautetta. Ole ahkera osallistuja. Ole rehellinen arvioija.

Anna kritiikkisi lempeästi, rakentavasti, osoita kannustuksesi rakkaudelli-
sesti. Ole mykkä, jos ei ole mitään sanottavaa, hymyile iloisesti kun tavataan. 
Sinun osasi ratkaisee tilaisuuden, juhlan tai tapahtuman tulevaisuuden.  Sinä 
siis ratkaiset sen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Turhaan älä kuitenkaan 
huuliasi tuulessa liikuttele, joutavat sanat usein kivikossa kirpoilevat ja 
särmissään turhanpäiten satuttavat. Ilman sinua ei ole juhlaa, ei tilaisuutta. 
Osasi on siis kultaakin arvokkaampi niille, jotka yrittävät järjestää. 

Syksy edessä
On aika myös seurakunnissa ryhdistäytyä. Pitäisi järjestää tilaisuuksia, 
juhla ja tapahtumia.

Sanotaan, että jumalanpalvelukset ovat seurakuntaelämän ydin. Se on 
totisinta totta. Kuitenkin, koska elämme tässä syklisessä maailmassa. seur-
akunnalta vaaditaan ihan oikeutetusti muutakin tarjottavaa. Ainakin omasta 
puolestani noin sanoa, etten yksin mihinkään pysty.

Tarvitsen sinua kanssakulkijana. Tilaisuuksia, tapahtumia ja juhlia pitää 
ideoida, suunnitella ja sitten toteuttaa. Sinun kanssasi se onnistuu. Sinun 
osaamisesi ja monenlaiset taitosi tekevät mahdottomastakin mahdollisen. 
Sinua osallistumisesi on erityisen arvokas. Juhlasta tulee juhla, jos sinä 
osallistut siihen, luentotilaisuudessa puhujan kannattaa puhua, jos sinä olet 
kuuntelijana läsnä. Tyhjille seinille suotta saarnata, tyhjälle katsomolle 
suotta laulaa.
Tule mukaan, osallistu ja järjestä!

iSä eliaS Huurinainen
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Juhlakonsertin 26.10. liput nyt myynnissä ks. Iisalmen seurakunnan sivu 5!

Maailman pisin taksimatka
ja muita kokemuksia papin elämästä

Isä Risto Lintu on elämänsä varrella korjautta-
nut kirkkoja ja rakennuttanut temppeleitä.

Elämäntyöllään rakentaja-kirkkoherrana hän on 
tahtonut rohkaista seurakuntalaisia rukoukseen.
Hän on myös hyvä esimerkki siitä, että kun 
seurakunta on repeämässä ristiriitoihin, ei auta 

jäädä tuleen makaamaan.

Kun isä Risto Lin-
tu valittiin aikoi-
naan Tampereen 
kirkkoherraksi, 
hänen valinnas-
taan tehtiin vali-
tus. Valitus eteni 
aina korkeim-

paan hallinto-oikeuteen saakka.
Kun tapahtumista on kulunut reilu 

kaksikymmentä vuotta, voidaan nyt 
sanoa, että hänen kokemuksensa 
onkin tämän ajan seurakunnissa 
työskenteleville lohdullinen.

Isä Riston kokemus osoittaa, 
että vaikeasta alusta - seurakunnan 
kahtiajaoista tai muista kipeistä kär-
hämistä - huolimatta seurakunnissa 
ei auta muuta kuin kääriä hihat ja 
ryhtyä töihin.

Työtä, työtä 
ja rakentamista
Kirkkoherra Risto Lintu otti melkein 
heti ensimmäisenä työtehtävänään 
esille seurakunnan jäsenrekisteriin ja 
poimi sieltä sopivat seurakuntalaiset 
rakennustoimikuntaan. Jo pitkään 
Tampereella oli siihen asti työsken-
nelty huonossa kunnossa olevan 
pappilarakennuksessa.

- Vanha pappila oli vuonna 1902 
rakennettu puurakennus, jonka lii-
ketiloissa vuokralla ollut kauppias 
myi pakkasella tavaroitaan koiran-
nahkaiset karvarukkaset kädessä. 
Seurakunnan puolella oli ihan yhtä 
kylmä, isä Risto kertoo.

Jotain oli siis tehtävä ja nopeasti. 
Seurakunnassa oli toki uusia ko-
koontumistiloja suunniteltu pitkään 
ja hartaastikin, mutta hiippakunnan 
toisiksi matalin veroäyri oli tehok-
kaasti hillinnyt käytännön toimiin 
ryhtymistä.

- Siihen asti seurakunnassa ei 
ollut ajateltu, millä suuret suunnitel-
mat rahoitetaan. Löysin seurakunnan 
jäsenistä arkkitehtejä, insinöörejä 
ja pankkimiehiä. Vuoden kuluttua 
meillä oli jo piirustukset valmiina, 
isä Risto sanoo.

Tamperelaiset pääsivät muutta-
maan uuteen Nikolain taloon vuonna 
1988. Kun ilo uudesta ja hienosta 
talosta oli korkeimmillaan, alkoi 
kasautua uusia uhkia.

Suomen kansantalous romahti, 
tuli lama ja Nikolain talon liike-
huoneistoksi aiotut neliöt jäivät 
tyhjilleen.

- Käytimme Nikolain taloon 
tontin koko rakennusoikeuden. 
Ajattelimme sen olevan viisainta, 
sillä pelkona oli, että kaupunki ot-
taa meiltä osan rakennusoikeudesta 
pois. Luulimme, että rakentamalla 
kerralla kunnolla ja vuokraamalla 
sitten liiketiloja saamme rakennus-
kustannukset kuitattua nopeasti, 
mutta toisin kävi.

Ainoana lohtuna 90-luvun Tam-
pereen ortodokseille oli se, että he 
eivät olleet yksin rakentaessaan 
korkeiden rakennuskustannusten 
aikaan laman kynnyksellä.

Seurakunta kuitenkin selviytyi 

lopulta talouslaman aallonpohjalta.
- Aika on parasta lääkettä, hän 

sanoo.
Risto Linnun aikaan Tampereen 

seurakunnassa rakennettiin paljon 
muutakin. Porilaiset olivat melkein 
maailman sivu haaveilleet omasta 
temppelistä. Vuonna 2002 he saivat 
yhdistetyn kirkon sekä seurakuntasa-
lin. Tampereen pääkirkon entisöinti 
oli vuosina 1997-99. Entisöinti mak-
soi 4,6 miljoonaa markkaa. Kirkol-
lishallitus myönsi urakkaan valtion 
määrärahoja.

Rukoukseen 
rohkaisevia
Isä Risto Linnulle taitaisi käydä 
liikanimi Rakentaja-Risto. Sekä 
Oulussa että Rautalammilla hänen 
kirkkoherran kauteensa sisältyi voi-
mallista rakentamista. Oulun työru-
peamana entistettiin Tornion kirkko 
ja Vihtanti sai rukoushuoneensa,. Isä 
Riston Rautalammilla vuosina 1970-
84 seurakunta peruskorjasi kaikki 
pyhäkkönsä.

- Minulla on ollut kaipuu ja 
halu tehdä temppeleistä ja pyhistä 
esineistä mahdollisimman kauniita, 
jotta ne olisivat ihmistä rukoukseen 
kehottavia. Se on ollut sellainen 
sisäinen tarve, isä Risto sanoo.

Hän jäi eläkkeelle Tampereen 
kirkkoherran postista keväällä 2005. 

Linnut muuttivat Kuopioon Snellma-
ninkadulle lähelle Pyhän Nikolaok-
sen katedraalia.

Oliko Kuopioon muutto paluuta 
kaavilais-jäppiläläisille juurille? Isä 
Risto on käynyt syntymässä vuonna 
1941 Kaavilla. Lintujen perhe sijoi-
tettiin sodan jälkeen Jäppilään.

- Eihän siirtolaisilla ole kotiseu-
tua, hän sanoo.

Suurimmat Kuopion puolestapu-
hujat ovat olleet Lintujen Kuopiossa 
asuvat lapset Petri-esikoinen ja sisa-
russarjan kolmas Anita. Tampereelle 
pesänsä ovat tehneet Mika-poika 
sekä sisarusten toisiksi vanhin Ma-
rita. Nuorimmainen Markus asuu 
Helsingissä.

- Kuopio on etenkin vaimolleni 
Margitille tärkeä. Meillä on täällä 
hautapaikka hänen vanhempiensa 
ja isovanhempiensa tuntumassa, isä 
Risto sanoo.

- Aiomme täällä Kuopiossa käy-
dä ahkerasti laulamassa kirkossa 
ja toimitan palveluksia, jos minua 
niihin tarvitaan. Tosin selkävaiva 
hieman rajoittaa kirkossa seisomista. 
Lastenhoitoa meillä on myös täällä 
Kuopiossa tiedossa.

Pojat ovat poikia - 
pappiskokelaatkin
Isä Risto Lintu vihittiin papiksi 40 
vuotta sitten. Pappisvihkimys toimi-

tettiin 13. elokuuta 1967 Joensuussa. 
Diakoniksi hänet vihittiin Kuopiossa 
Pyhän Nikolaoksen kirkossa saman 
vuoden kesällä.

Jäppiläläistyneiden Lintujen 
perhe oli todellinen suurperhe. 
Lapsia oli yhdeksän ja Risto heistä 
nuorin. 

- Minun jälkeeni äidille syntyi 
kyllä vauvoja, mutta he eivät jääneet 
henkiin.

Lisäksi yksi veli kuoli kotona 
Impilahdella sydänpussin tulehduk-
seen ja yksi veli hukkui Riistavedellä 
evakossa ollessa.

- Kun veljeni sairastui, olivat 
kaikki pätevät lääkärit rintamalla. 
Kunnanlääkärinä Impilahdella oli 
vain harjoittelija, joka ei osannut 
diagnosoida veljen hengenvaarallista 
tilaa. Sodan jälkeinen aika ja lasten 
kuolemat olivat etenkin äidille kova 
paikka.

Pappisseminaariin lähdöstään 
isä Risto tuumaa, että mitäs sitä 
muutakaan – jokin ammatti piti olla. 
Vaimo Margit Lintu naurahtaa taus-
talla. Kutsumus oli taustalla, vaikka 
nuori mies ei sitä tietoisesti silloin 
ajatellutkaan.

Vaimonsa isä Risto tapasi Kuo-
piossa kuorokliirosilla. Ikonimaala-
rina tunnettu Margit Lintu on omaa 
sukuaan Ortamo ja papin tyttäriä. 
Hänen isoisänsä isä oli mitrarovasti 
Sergei Okulov.

Risto Lintu aloitti pappissemi-

naarin Porkkalassa, jonne seminaari 
oli siirretty Helsingistä Neuvostoso-
tilaiden vetäytymisen jälkeen. Kun 
arkkipiispaksi valittiin Paavali, tämä 
siirsi pappisseminaarin Kuopioon.

- Siellä me seminaarilaiset olim-
me Suokadulla arkkipiispan valvo-
vien silmien alla. Samassa talossa 
asui toinenkin piispa, luterilaisten 
Eino Sormunen. No, oli meillä nuo-
rilla miehillä joka tapauksessa omat 
nuoren miehen kujeemme, isä Risto 
naurahtaa.

Mersuilla puolen 
maailman halki
Melko uhkarohkea veto nuorilla se-
minaarilaisilla oli lähteä opiskelujen 
päätteeksi maailman pisimmälle 
taksimatkalle. Isä Risto oli tuolloin 
jo perheellinen, mutta vaimo ei kur-
saillut lähettää häntä matkaan.

- Ei siinä mitään ihmeellistä ollut. 
Ajattelin vain, että Ristolle tuli hyvä 
tilaisuus nähdä maailmaa, Margit 
Lintu sanoo lempeästi.

Seminaarilaiset hankkivat käyt-
töönsä kaksi mersua, joista toinen 
oli Jaakko Rantsin taksi. Mukana 
oli kaikkiaan kymmenen henkeä. 
Matkanjohtajana ja tulkkina toimi 
rovasti Aleksanteri Kasanko.

Taksimatkailijat pyyhälsivät ensin 
Neuvostoliittoon – Moskovaan sekä 
Ukrainaan -, laivasivat mersut läpi 
Mustanmeren ja nousivat maihin 
Istanbulissa. Sieltä matka jatkui 
Bulgarian, Athos-vuorten, Ateenan 
ja Länsi-Euroopan kautta takaisin 
Suomeen.

Vierailu oli tietysti virallisesti 
valvottu, mikä kävi ilmi siitä, että 
Odessassa sairaalavierailulla potilaat 
joka osastolla vaikuttivat kummalli-
sesti ikään kuin samalta porukalta. 
Bulgariassa ortodoksiset taksimat-
kailijat pääsivät kyllä sisälle maan 
tunnetuimpaan luostariin Rilaan, 
mutta eivät pientä neuvotteluhuonet-
ta syvemmälle.

Matkalaiset tapasivat Odessassa 
Moskovan patriarkka Aleksei I:n ja 
Istanbulissa he kävivät tervehtimässä 
Konstantinopolin patriarkka Athen-
agorasta, joka jäi mieleen suurena 
miehenä – konkreettisestikin.

- Meillä on kuva siitä, kuinka 
patriarkalla on toisessa kainalossaan 
minä ja toisessa Heikki Makkonen.

Neuvostoliitossa suomalaisseu-
rue herättivät ihmetystä. Aina kun 
he matkan varrella näkivät jossain 
kirkon, he pysäyttivät kirkkoraken-
nuksen eteen mersuparivaljakkonsa 
ja pistäytyivät kirkkoon laulamaan.

- Sen ajan neuvostoihmiset kum-
mastelivat joka puolella, miten me, 
nuoret miehet, uskallamme tunnustaa 
julkisesti uskomme.

Pia valkonen

Isä Risto Lintu on palannut asumaan Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
kirkon tuntumaan.

”Solean kannen ikoni viittaa kirkko-
vuoden alkupuolella (8.9.) vietettä-
vään Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian syntymän juhlaan. Ikoni on 
Jaroslavin Jumalanäidin ikoni. Ju-
malanäidistä puhuu myös arkkipiis-
pan pääkirjoitus sivulla kaksi.”

”Isä Risto Lintu on ol-
lut Pyhän Nikolaoksen 
suojeluksessa lähes koko 
elämänsä ajan. Hänet 
vihittiin diakoniksi Py-
hän Nikolaoksen kirkossa 
Kuopiossa ja papiksi Py-
hän Nikolaoksen kirkossa 
Joensuussa.
Rautalammillä hän palve-
li liki 15 vuotta seurakun-
nassa, jonka pääpyhäkkö 
oli nimetty Pyhälle Ni-
kolaokselle. Tampereen 
seurakunnan pääkirkko 
on Pyhän Nikolaoksen, 
samoin Valkeakosken tsa-
souna.”
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Varkauden seurakunta
VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puhelin  (017) 2882 360
tekekopio   (017) 2882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET

VARKAUDEN KIRKKO
Relanderinkatu 5
SYYSKUU
La 1.9. klo 18 Vigilia; Su 2.9. klo 10 Liturgia; La 8.9. klo 18 Vigilia; 
To13.9. klo 18 Vigilia; Pe 14.9. klo 9 Liturgia (Ristin ylentäminen); La 
22.9. klo 18 Vigilia; Su 23.9. klo 10 Liturgia; Su 30.9. klo 18 Vigilia.
LOKAKUU      
Ma 1.10. klo 9 Liturgia (Jumalansynnyttäjän suojelus); La 6.10. klo 18 
Vigilia; Su 7.10. klo 10 Liturgia; La 13.10. klo 18 Vigilia; La 20.10. 
klo 18 Vigilia; Su 21.10. klo 10 Liturgia.

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE
Rinnetie 9
SYYSKUU
Su 9.9. klo 10 Liturgia.
LOKAKUU
Su 14.10. klo 10 Liturgia.

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE
Erkonkatu 11
SYYSKUU   
Pe 7.9. klo 18 Juhlavigilia; La 8.9. klo 9.30 Pieni vedenpyhitys ja juhla-
liturgia (Neitseen Marian syntymäjuhla ja rukoushuoneen praasniekka); 
La 29.9. klo 18 Vigilia; Su 30.9. klo 10 Liturgia.
LOKAKUU 
Pe 19.10. klo18 Parastaasi; La 20.10. klo 9 Liturgia; La 27.10. klo 18 
Vigilia; Su 28.10. klo10 Liturgia.

VARKAUDEN ORTODOKSISEN
SEURAKUNNAN

SEURAKUNNANVALTUUSTON
VAALI 4.11.2007

Ohjeet ehdokasasettelusta ja vaalikelpoisuudesta

Varkauden ortodoksinen seurakunta muodostaa yhden (1) vaalialueen.  
Tältä alueelta valitaan seurakunnan valtuustoon yhdeksän (9) jäsentä. 
Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 54 §.

Kahdella Varkauden ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäse-
nellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on 
tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään 
yhdeksää ehdokasta.                                         
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymä-
aika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) äänioikeutetun 
Varkauden ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. 
 
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranviras-
toon, Relanderinkatu 5, 78200 Varkaus viimeistään torstaina 20.9.2007 
klo 12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on ortodoksisesta kris-
tillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, 
joka ei ole vajaavaltainen.

Vaalikelpoisia seurakunnanvaltuuston luottamustoimeen eivät kuiten-
kaan ole kyseisen seurakunnan päätoimiset työntekijät. Laki ortodok-
sisesta kirkosta (985/2006) 49 §.
 
Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdo-
kasluettelon sekä ilmoituksen äänestyspaikoista, äänestysajois-
ta, vaalitavasta ja siitä milloin vaalin tulos julkaistaan ja asettaa 
nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää 
ennen vaalitoimituksen alkamista ja näistä ilmoitetaan lisäksi So-
lea-lehdessä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §.  

Varkaudessa 6.8.2007
Martti Päivinen, khra

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

SYDÄMELLINEN KIITOS
Savonlinnan tiistaiseuralle, Onnille, Sirkalle ja Marille 

Suonenjoelle, Maire Ruotsille Joroisiin ja
Tertulle ja Jarmolle Varkauteen, kun muistitte lähetystyötä. 

Juhlimme Helatorstaina 30-vuotista taivalta.
suuresti kiitollisina lähetyspiiriläiset.   

“Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin 
tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille” (Kol 3:23). 

Solea näyttää nyt erilaiselta

Rakkaat lukijat, älkää kauhistuko. Solea näyttää tällä kertaa hieman erilaiselta. Tälläkin sivulla on 
tavallisesti ollut Iisalmen seurakunta.

Viime toimituskunnan kokouksessa päätimme, että Jyväskylän seurakunta saa tarvittaessa 
itselleen aukeaman, sillä tähän asti jyväskyläläiset ovat joutuneet etsimään seurakuntansa uutisia 

milloin miltäkin suunnalta lehteä.
Ihan alun alkaen on ollut tarkoitus, että jokaisella kuutosseurakunnalla on virallisia tiedotuksiaan varten Soleassa 

yksi sivu. Kuopio vain ei ole enää moneen vuoteen mahtunut yhdelle sivulleen ja Jyväskylälläkin on jatkuvasti 
ollut tilaongelmia.

Koska Jyväskylän seurakunta ei kuitenkaan ole takuuvarma siitä, riittääkö sieltä tuleva aineisto aina täyttämään 
kokonaisen aukeaman, päätimme sijoittaa sen seurakunnista viimeiseksi sivuille 10-11. Mikäli aukeama ei täyty, 
pannaan jatkoksi muita juttuja.

Sama koskee nyt sivua neljä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että seurakunnat pitävät kouristuksenomaisesti kiinni 
siitä, että on täytettävä jokin tietty tila. Mikäli jatkossa jollakin on vaikeuksia saada täyteen sivuansa, seurakunta 
löytyy tästä neloselta ja osa sivusta otetaan muuhun käyttöön.

Koettakaa löytää oma sivunne ja älkääkä hermostuko, seurakuntien järjestys lehdessä saattaa jatkossakin muut-
tua.

Pia valkonen
leHtiPiika tmi

Itsemurha on tragedia, joka koskettaa monia lähellä elä-
viä. Tässä artikkelissa tarkastellaan itsemurhaa ortodok-
sisen tradition sekä lääketieteellisten ja psykologisten 
tekijöiden valossa.

Artikkeli perustuu Amerikan kanonisoitujen kirkko-
jen piispojen kokouksen (SCOBA) paimenkirjeeseen, 
eivätkä kannanotot ja ohjeistukset ole siis kirjoittajan 
omia.

Ortodokseina uskomme, että Jumala antoi meille 
lahjaksi elämän.

Jumala teki ihmisestä Jumalan kuvia ja kaltaisia, anta-
en kantaaksemme ja huolehtiaksemme elämän, ei omis-
taaksemme sen. Jumala siunasi meidät vapaudella toimia 
ja kutsui meitä elämään rakastavassa yhteisössä.

Itsemurhalla voi olla monta määritelmää. Tässä it-
semurhaa käsitellään tapahtumana, jossa joku aiheuttaa 
oman kuoleman tarkoituksellisesti. Näin ymmärrettynä 
itsemurhaa pidetään ortodoksisessa traditiossa Jumalan 
lahjan hylkäämisenä, meille annetun vastuun kantamisen 
epäonnistumisena, epätoivon tekona ja kuudennen käs-
kyn rikkomisena: ”Älä tapa!” (2 Moos.20:13).

Kun evankeliumia julistettiin ensi kerran, kreikka-
lais-roomalaisessa maailmassa vallinnut filosofinen 
ja uskonnollinen opetus sekä väheksyi ruumista että 
hyväksyi itsemurhan joissakin todella vakavissa vastoin-
käymisissä. Alkukirkon itsemurhan tuomitseva kanta, 
joka näkyy Klemens Aleksandrialaisen, Augustinuksen 
ja monen muun kirkkoisän ja -äidin opetuksessa, oli 
poikkeava laajempien kulttuurien kannoista.

Kirkon opettajien mukaan jokaisessa ihmisessä oli 
pyhyyttä, joka oli ruumiissamme, Pyhän Hengen temp-
pelissä. Siksi elämää, uskoa ja toivoa tuli vaalia jopa 
äärimmäisissä vastoinkäymisissä. Klemens Aleksandri-
alainen esimerkiksi tuomitsee sekä itsemurhan että sel-
laisen marttyyriuden, jossa joku ei pakene vainoajiaan, 
vaan antautuu heille.

Kirkko ei ole koskaan pitänyt itsemurhaa moraali-
sesti oikeutettuna, tuominnut itsemurhan ja kieltänyt 
itsemurhan uhreilta hautauksen. Tässä näkökulmassa 
kirkon opetus on korostanut fyysisen elämän pyhyyttä 
ja ihmisen vastuuta osoittaa oikeanlaista itserakkautta, 
kiitollisuutta ja toivoa. Tämä näkökulma on myös toi-
minut tarkoituksellisena pelotteena niille, jotka kärsivät 
itsetuhoisista ajatuksista.

Toisaalta kirkko on viisaudessaan tunnustanut mo-
nimuotoiset syyt ja tunteet, jotka itsemurhan tehnyt on 
kohdannut. Ihminen langetessaan perisyntiin koki va-
pauden tehdä tahtonsa mukaisesti, mutta joskus henkiset 
ja fyysiset tekijät voivat vakavasti vaikeuttaa yksilön 
kykyä ajatella. Kirkko on ottanut huomioon tällaisen 
ja on haudannut itsemurhan uhreja, joiden arviointiky-
vyn ja toiminnan kapasiteetti on todettu huomattavasti 
heikentyneeksi.

Timoteos Aleksandrialaisen 14. kanonissa todetaan, 
että ”jos joku mielenhäiriössä tekee itsemurhan tai 
vahingoittaa itseään kuolettavasti, hänen puolestaan 

toimitetaan palvelus ja muistorukous, mutta vasta sen 
jälkeen kun pappi on todennut ja selvittänyt asian.”

Hautaus tulisi hänen mukaan toimittaa itsemurhan 
uhrille, mikäli hän ei ole täysissä järjissään esimerkiksi 
demonin tai sairauden takia.

Tieteen kehittymisen myötä ymmärrämme nykyään 
paremmin itsemurhan ja masennuksen suhdetta. Ma-
sennusta voidaan kuvata tarpeettomuutena ja toivot-
tomuutena ja siihen usein liittyy fyysisiä oireita, kuten 
ruokahalun menettämistä, painon putoamista tai joissa-
kin tapauksissa painon lisääntymistä. Sekä unettomuus 
että väsymys ovat yleisiä oireita.

Masennus ja epätoivo voivat johtua muun muassa 
hormonaalisista, neurokemiallisista, psykologisista 
tekijöistä tai ympäristöstä. Joskus masennukset voivat 
olla todella vakavia ja niihin saattaa liittyä harhoja tai 
vääristyneen todellisuuden tuntemuksia.

Useissa itsemurhatapauksissa monimuotoiset syyt 
voivat olla täyden ymmärryksemme ulottumattomissa.

Suomalaisista noin 200 000 kärsii eriasteisesta ma-
sennuksesta. Itsemurhat ovat Suomessa olleet lievässä 
laskussa 1990-luvun jälkeen, mutta silti 994 suomalaista 
teki itsemurhan vuonna 2005.

Ortodoksinen vastaus itsemurhan tragediaan on sekä 
paljon tarvittu että haastava. Itsemurhan jälkeen papiston 
ensisijainen huomio tulisi kohdistua eläviin, menehty-
neen perheeseen ja ystäviin. Meidän tulisi suhtautua asi-
aan tietynlaisella nöyryydellä muistaen, että itsemurhan 
uhrin asema on ja tulee säilyä Jumalan käsissä.

Ne, jotka on jätetty maailmaan, kantavat suuren 
taakan kipua, syyllisyyttä ja häpeää. He etsivät kirkosta 
ja erityisesti seurakuntaperheestä voimia ja toivoa pois-
menneelle ja tukea ja rakkautta itselleen, mitä he paljon 
tarvitsevatkin. Papiston tulisi ohjata surun koskettamat 
perheet ja ystävät kunnan kriisineuvontaan, joka voi 
täydentää kirkon paimentyötä.

Papiston tulisi tarvittaessa keskustella oman piispansa 
kanssa, selvittääkseen voidaanko uhrille myöntää hau-
tajaiset ja muistopalvelukset.

Paavali kirjoittaa määritelmässään kirkosta Jeesuksen 
ruumiina: “Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin 
jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat 
kaikki muutkin sen kanssa.” (1.Kor. 12:26).

Ortodoksin itsemurha on aina koko kirkkoa koskeva 
suru. Tämä kirjoitus heijastaa sekä kirkon traditiota 
että syventynyttä ymmärrystämme itsemurhan syistä. 
Rukoilemme sekä itsemurhan uhrin että hänen läheis-
tensä puolesta.

Pyrimme kirkossa ehkäisemään itsemurhia ja nii-
den tapahduttua lohduttamaan sekä antamaan toivoa 
ja rakkautta, jonka Jumala teki meille mahdolliseksi. 
“Hänessä me elämme, liikumme ja olemme” (Apt. 
17:28) ja iloitsemme jokaisesta päivästä, jonka saamme 
häntä palvella.

Ortodoksin itsemurha
on koko kirkkoa koskeva suru

PetJa Pyykkönen
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

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

JUMALANPALVELUKSET
Iisalmi
Elokuu: la 25.8. klo 18 vigilia  Syyskuu:  pe 7.9. klo 18 vigilia, la 
8.9. klo18 vigilia, su 9.9. klo 9 liturgia,  vanhusten kirkkopyhä, palv. 
jälkeen kirkkokahvit Evakkokeskuksessa,  to 13.9. klo 18 ehtoopal-
velus, la 15.9. klo 18 vigilia, la 22.9. klo 18 vigilia  Lokakuu: ma 
1.10. klo 9 liturgia, Pokrova, la 6.10. klo 18 vigilia,  la 13.10. klo 
18 vigilia, la 20.10. klo 18 vigilia, pe 26.10. klo 18 ehtoopalvelus, 
toim. KP arkkipiispa Leo, la  27.10. klo 9 juhlaliturgia, toim. KP 
arkkipiispa Leo  Marraskuu: la 3.11. klo 18 vigilia, su 4.11. klo 9 
liturgia , la 10.11. klo 18 vigilia, la 17.11. klo 18 vigilia, ti 20.11. 
klo 18 vigilia, ke 21.11. klo 9.30 liturgia, koululaispalvelus, Neitsyt 
Marian temppeliintuomisen juhla , la  24.11. klo 18 vigilia  Joulukuu:  
ke 5.12. klo 18 vigilia, to 6.12. klo 9 liturgia, Itsenäisyyspäivä, la 
8.12. klo 18 vigilia, la 15.12. klo 18 vigilia, la 22.12. klo 18 vigilia, 
ma 24.12. klo 15 ehtoopalvelus, ti 25.12. klo 8 liturgia, la 29.12. 
klo 18 vigilia

Lapinlahti
Syyskuu: la 1.9. klo 18 vigilia, su 2.9. klo 9 liturgia, palv. jälkeen 
kirkkokahvit alasalissa, pe 14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylentämisen 
juhla , la 29.9. klo 18 vigilia, su 30.9. klo 9 liturgia Marraskuu: pe 
2.11. klo 18 vigilia, la 3.11. klo 9 liturgia, Karjalan valistajien juhla 
Joulukuu: la  1.12. klo 18 vigilia, su 2.12. klo 9 liturgia, ke 26.12. 
klo 9 liturgia

Alapitkä
Syyskuu: la 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian syntymän juhla
 Lokakuu: su 14.10. klo 9 liturgia
Marraskuu:  su 25.11. klo 9 liturgia Joulukuu: su 23.12. klo 9 
liturgia

Sonkajärvi
Syyskuu: . su 23.9. klo 9 liturgia Marraskuu: su 18.11. klo 9 liturgia 
Joulukuu: su 16.12. klo 9 liturgia

Sukeva
Elokuu: su 26.8. klo 9 liturgia  Lokakuu: su 7.10. klo 9 liturgia Mar-
raskuu: su 11.11. klo 9 liturgia Joulukuu: su 30.12. klo 9 liturgia

Salahmi
Syyskuu: su 16.9. klo 9 liturgia Joulukuu: su 9.12. klo 9 liturgia 

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

Iisalmen tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu joka toinen tiistai Evakkokeskuksessa, tiis-
taiseuralaisten kodeissa tai kirkon alasalissa
ti 11.9. klo 13 kirkon alasalissa
ti 25.9. klo 13 Antin mökillä
Lapinlahden  tiistaiseura
su 2.9. liturgia jälkeen kirkkokahvit alasalissa
pe 28.9. kirkon ulkoalueen haravointi
ti 2.10. kirkon ulkoalueen haravointi
su 14.10. klo 14 tiistaiseura Anna-Kaarinan ja Auliksen kodissa 
Heiskalansaaressa
la 3.11. liturgian jälkeen kirkkokahvit alasalissa yhdessä Lapinlahden 
Karjalaisten kanssa
ti 20.11. klo 18 tiistaiseura alasalissa
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä

Evakkonaisten toiminta
Syyskauden aloitus kirkon alakerrassa to 20.9. klo 18. Tule suunnit-
telemaan yhteistä toimintaa!
Toivotamme lämpimästi mukaan niin tiistaiseuran kuin Evakkonais-
tenkin toimintaan jokaisen seurakunnallisesta toiminnasta kiinnos-
tuneen. Tervetuloa!

LUENNOT
ma 24.9. klo 18.30

Evakkokeskus:
oikeushammaslääkäri

Helena Ranta
” Nainen maailman pyörteissä”

ma 22.10. klo 17.30
Evakkokeskus

valokuvaaja Katja Lösönen
Valkokuvanäyttelyn avajaiset

ma 22.10. klo 18.30
Evakkokeskus

sisar Kristoduli ” isä Paisios”

MUISTA IISALMEN SEURAKUNNAN JUHLAVUOSI!

PÄÄJUHLA
pe 26.10.

klo 18 ehtoopalvelus  Pr. Elian 
kirkko, toim. KP ap Leo

klo 19 juhlakonsertti 
Kulttuurikeskus,

Keski-Pohjanmaan Kamariorkeste-
ri, baritoni Esa Ruuttunen

la 27.10.
klo 9 juhlaliturgia 
Pr. Elian kirkko,
toim. KP ap Leo

klo 11 kirkkokahvit 
Evakkokeskus,

klo 12 päiväjuhla 
Kulttuurikeskus             

KUULUTUS
Vaalin toimittamisen aika
Iisalmen ortodoksisen seu-
rakunnan seurakunnanval-
tuuston vaali pidetään 4.-
5.11.2007. Vaalissa valitaan 
valtuustoon 9 jäsentä. Seu-
rakunta muodostaa yhden 
vaalialueen.
Ehdokkaiden asettaminen 
Ehdokkaat valtuuston vaalia 
varten on asetettava viimeis-
tään 14.9.2007 klo 12 men-
nessä. Esitys ehdokkaista on 
osoitettava vaalilautakunnal-
le osoitteeseen:
Kirkkopuistonkatu 28,
74100 Iisalmi.
Yhdessä esityksessä voidaan 
esittää enintään yhdeksän (9) 
ehdokasta ja sen tulee olla 
kahden äänivaltaisen seura-
kuntalaisen
allekirjoittama. Tässä leh-
dessä on valmis kaavake 
ehdokkaiden asettamista 
varten.
Äänivaltaisten luettelo
Äänivaltaisten luettelo on 
nähtävillä kirkkoherranviras-
tossa 20.-26.9.2007 välisen 
ajan.
Vaatimus äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on 
jätettävä kirjallisesti
kirkkoherranvirastoon vii-
meistään nähtävillä pitoajan 
päättymisen jälkeen toisena
arkipäivänä. 
Vaalilautakunta vahvistaa 
äänivaltaisten luettelon ko-
kouksessaan 1.10.2007.

Juhlavuoden päälahja Pr. Elian 
kirkolle on Pyhän Portin kultaus.
Kultaajamestari Olga Grigorijeva 
Pietarista teki pyhän portin kul-
tauksen kesän aikana. Kullattu 
portti nostettiin paikoilleen 14.8.
Kultaustyö voi jatkua tulevina 
vuosina. Sydämellinen kiitos kir-
kon saamista monista lahjoituksis-
ta, jotka ovat tehneet mahdollisek-
si pyhän portin kultauksen.
Pyhä portti siunataan juhlalitur-
giassa 27.10.

LAPSET JA NUORET, HUOMIO!

Tapahtumat
Jatkokripari Pyhäkankaalla 14.-16.9. Seurakunta järjestää kuljetuk-
sen.
Nuorten Pokrova Kuopiossa 28.-30.9. Osallistumismaksu 20 e.
Lasten ja nuorten pikkujoulu joulukuussa. 

Kerhot
Perhekerho Iisalmessa alle kouluikäisille aikuisen seurassa. Kokoon-
tumiset alkaen 12.9. klo 10 -11 joka toinen viikko. 
Koululaisten puuhakerhot Iisalmessa ja Alapitkällä. Kerho kokoontuu 
Alapitkällä 1. ja 22. 9. sekä Iisalmessa 13.9. klo 14 -16 alkaen joka 
toinen viikko.
Nuorten illat Iisalmessa ja Lapinlahdella. Ensimmäiset kokoontumiset 
Iisalmessa 23.8. ja 20.9. klo 18-20. Lapinlahdella 1.9. klo 18 vigilia ja 
sen jälkeen turinointia kirkon alasalissa. 
UUTUUS!!! Lasten ja nuorten kuoro aloittaa Iisalmessa 5.9. klo 16 -17. 
Kaikki innokkaat laulajat tervetuloa!
Lisätietoja voit tiedustella Markulta 050 3439349 tai  markku.vor-
nanen@ort.fi sekä kanttori Kirsi-Marialta 050 4014798 tai kirsi-maria.
hartikainen@joensuu.fi

LAULUTERVEHDYS!

Iisalmen kirkkokuoron laulukausi on pyörähtänyt aktiivisesti käyntiin 
radiointia ja erilaisia tapahtumia varten harjoitellen. Kuoron erityisenä 
haasteena kuluvalla syyskaudella on 26.-27.10. järjestettävä Savon 
karjalaisen asutuksen 60- ja profeetta Elian kirkon 50-vuotisjuhla. 
Kaipaisimmekin riveihimme uusia laulajia, erityisesti miehiä. Jos 
laulaminen kiinnostaa ja nuottikorvaa löytyy, olet lämpimästi ter-
vetullut mukaan toimintaamme. Kokoonnumme kirkon alasalissa 
keskiviikkoisin klo 18.00-20.00. 

Lapinlahdella lauluharjoitukset alkavat kirkossa tiistaina 11.9. klo 
17.30. Harjoittelemme Kaikkien pyhien kirkossa toimitettavien 
jumalanpalvelusten veisuja. Kaikki kirkkolaulusta kiinnostuneet, 
tervetuloa!

Lisätietoja kanttori Kirsi-Marialta 050-4014798.

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

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

Reppurin laulun, Rukouksen, Vallinkorran laulun ja Laatokka laulun.
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Kuopion seurakunta

Nyt äkkiä etsimään ehdokkaita

iSä mikko

Pyhäkkötoimikunnat ovat toimineet 
nyt vajaat kaksi vuotta. Niitä on syn-
tynyt seurakunnan alueelle useita. 
Toiminta on lähtenyt liikkeelle 
mukavasti.

Asioita on ollut kullakin pyhäköl-
lä sen omista tarpeista nousseena.

Pyhäkkötoimikuntahan on se 
ryhmä, jonka tehtävänä on pohtia 
miten ja mitä oman pyhäkön elämään 
voisi liittyä. Pohdittavan voisi olla 
kuinka saada mukaan mahdollisim-
man moni pyhäkön ympärillä oleva 
ihminen niin nuori kun vanhempikin. 
Mitä yhdessä voisimme tehdä asian 
hyväksi. Mitä olisivat ne asiat ja 
toiminnot, jotka saavat ihmiset liik-
keelle ja tekemään asioita yhdessä.

Pyhäkön ympäristö ja itse raken-
nuksen kunto ovat myös tärkeitä 
tarkastelun kohteita. Pyhäkköhän on 
oman paikkauntansa näkyvä raken-
nus ja yhteisön koti. Miltä se näyttää 
ulkoisesti. Mitä se olemuksellaan 
viestittää meistä ympäristöönsä. 
Vaikuttaako se kutsuvalta ja uteli-
aisuutta herättävältä. Onko se kauni-
isti ja lämmöllä hoidettu ja käytetty. 
Mitä me yhteisöstämme ulospäin 
viestimme. Nuo kaikki asiat ovat 
tärkeitä niin meille itsellemme kun 
muillekin.

Pyhäkön isännällä on oma merkit-
tävä roolinsa pyhäkkötoimikunnan 
tehtävien yhteydessä. Hän tietää 
ja tuntee niin rakennuksen kun 
sen ympärillä asuvien ihmistenkin 
tarpeista. Tärkeää on, että pyhäk-
kötoimikunta saisi rakennetuksi 
yhteisöllisen tekemisen ja yhteisen 
toiminnan kehykset. Me ihmiset kai-
paamme yhdessä olemista ja yhdessä 
tekemistä. Siihen pyhäkkötoimikun-
nalla on mahdollisuus luoda erilaisia 
mahdollisuuksia.

Toiminnassa voivat olla mukana 
omalla paikallaan niin vanhemmat 
kun nuoremmatkin, myös lapset. 
Tekeminen voi olla ihan yksinker-
taista ja helposti toteutettavaa. Se 
voi olla myös vaativaa ja suuriakin 
ponnisteluja vaativaa. Tärkeää on, 
että toimikunnan jäsenet pohtivat 
mitä juuri meidän pyhäkön ympärillä 
voisi tapahtua.

Kaikessa seurakunnan työntekijät 
ovat voimavara, johon voi tukeutua 
tarvittaessa. Lähtökohtana ei ole 
syytä olla, että heitä tarvittaisiin joka 
asiaan ja joka paikkaan. Ideoita ja 
toimintaa syntyy varmasti toimikun-
nan omien pyrkimysten ja pohdinto-
jen tuloksena.

Toivonkin teille nyt hyvää alka-
vaa syksyä ja kirkkovuoden alkua. 
Pohditaan, toimitaan ja tehdään kaik-
kea sellaista mikä tuo meitä yhdessä 
tekemään ja yhdessä onnistumaan.

Seurakunnassa toimii de-
mokratia. Meillä on tämän 
vuoden marraskuussa vaalit, 

jossa valitsemme seurakunnan val-
tuuston jäsenet tulevaksi nelivuo-
tiskaudeksi.

Tässä lehdessä on lomake, jolla 
ehdokkaita vaaliin voi esittää.

Seurakunnan elämä on ihmisten 
yhteisön elämää. Yhteisössä to-
imitaan päätöksiä tehden ja niitä 
noudattaen. Päätösten tekemiseen 
tarvitaan nyt ihmisiä, jotka ovat 

sitoutuneita seurakunnan elämän 
kehittämiseen.

Nyt on teidän seurakuntalaisten 
toiminnan aika. Teidän tulee esittää 
vaaliin sellaisia henkilöitä, jotka 
katsotte tehtävään sopiviksi ja ky-
keneviksi.

Aikaa ei kovin paljon esityksi-
en tekemiseen ole joten toimikaa 
reippaasti.

Kaksi seurakunnan jäsentä saa 
esittää ehdokkaita. Esittää voi yhtä 
tai vaikkapa viittätoista. Valtuus-

toonhan valitaan viisitoista henkilöä. 
Muistakaa pyytää ehdokkaaltanne 
suostumus tehtävään.

Seurakunnan valtuusto on hallin-
toelin, joka antaa raamit seurakunnan 
elämälle. Se tekee päätökset talou-
desta ja toiminnan suuntaviivoista. 
Se myös valitsee seurakunnan neu-
voston ja eri lautakuntien henkilöt. 
Valtuusto siis tekee aina merkittävät 
peruspäätökset, joiden varassa seu-
rakunnan toiminta toteutuu. Noita 
päätöksiä ja pohdintoja tekemään me 

nyt olemme henkilöitä ehdottamassa 
ja valitsemassa loppuvuonna.

Olkaa siis aktiivisia ja miettikää 
kuka mielestänne olisi tällainen 
henkilö, joka olisi hyvä seurakunnan 
elämää pohtimaan ja asioista päättä-
mään. Ilmoittakaa hänet ehdokkaak-
si ja laittakaa paperi ajoissa postiin 
tai toimittakaa se virastoon.

Seurakunnan elämä vaatii aina 
aktiivisuutta meiltä kaikilta. Se ei 
ole aina jotain tekemistä jossakin. 
Se on nyt sitä, että saamme hyvät 

ehdokkaat valittaviksemme asioista 
päättämään ja seurakuntamme elä-
mää ja sen kehitystä pohtimaan.

Olkaa siis aktiivisia nyt ehdok-
kaiden pohdinnassa ja esittäkää heitä 
vaaliin. Nyt on teidän vuoronne vai-
kuttaa. Käyttäkää se mahdollisuus 
meidän kaikkien hyväksi.

iSä mikko

Oletko
jo jossain
pyhäkkö-

toimikunnassa?

Kesäkuun alussa Siilinjärven or-
todoksiselle seurakuntatalolle oli 
kokoontunut 18 iloista ja innokasta 
kivien kilkuttelijaa. Tavoitteena heil-
lä oli oppia valmistamaan ikoneja 
mosaiikkitekniikalla.

Mosaiikki-ikonikerho Petroksen 
järjestämä viikon pituinen kurssi oli 
jo yhdeksäs Siilinjärvellä. Kurssin 
järjestämisessä oli mukana myös 
Valamon kansanopisto. Opettajana 
kursseilla toimi, kuten aiemminkin, 
Juri Jarin Moskovasta.

Oppilaita oli saapunut ympäri 
Suomea, onhan kysymyksessä var-
sin erikoisala eikä vastaavaa opetus-
ta voi muualla Suomessa saada. 

Helmikuussa 2007 Mosaiikki-
ikonikerho Petroksen yhteistyö-
kumppanina oli Raision työväen-
opisto ja neljän päivän pituinen 
kurssi järjestettiin Raisiossa. Suun-
nitelmissa on yhteistyön jatkaminen 
edelleen.

Tämän kesän kursseilta useimmat 
oppilaat lähtivät kotiin valmis mosa-
iikkityö kainalossaan.

Suuritöisimmätkin mosaiikki-
ikonit edistyivät viikon aikana opet-
tajan ohjauksessa aimo harppauksen. 

Pitkäjänteinen työskentely niiden 
parissa jatkuu viimeistään syksyllä 
kun kerhon toiminta taas jatkuu ke-
sätauon jälkeen Siilinjärvellä. 

Kerhon kokoontumiset työhuo-
neella Siilinjärven ortodoksisen 
kirkon alakerrassa syksyllä ovat  klo 
11.00-17.00 seuraavina lauantaipäi-
vinä: 1.9.    15.9.   29.9.  ja  17.11.

Seuraavat kurssit Juri Jarinin 
ohjauksessa ovat Siilinjärvellä   5.-
10.12.2007  ja 1.-7.6.2008. Niistä 
tarkempia tietoja löytyy Mosa-
iikki-ikonikerho Petroksen koti-
sivuilta osoitteesta www.ortodoksi.
net/mosaiikki-ikonikerhopetros tai 
Tuulikki Likitalolta, 050 37 17 217, 
tuulikki.likitalo@luukku.com.

Olet tervetullut mukaan kurseille 
tai muuten vain tutustumaan työs-
kentelyymme!

Juri Jarinin ja hänen oppilaittensa 
Siilinjärvellä valmistamia mosaiik-
ki-ikoneja on nähtävänä Valamon 
kansanopiston 20-vuotisnäyttelyssä 
syyskuun loppuun asti Valamon 
luostarissa.

tuulikki likitalo

Tee ikoneja kivistä

Kalevalan koulun Karjala-projektin 
kanssa puuhailtiin pitkin vuotta.

Karjalan hiippakunnan säätiön 
apurahan turvin koululle saatiin 
järjestettyä monenlaista kulttuuri-
toimintaa.

Koulun jokainen ortodoksiop-
pilas teki itselleen ikonin. Materiaa-
liksi etsittiin kunnon koivuvaneria, 
jonka reunat viimeisteli opettaja Jyri 
Kokkonen.

Toukokuussa Isä Mikko vieraili 
koululla ja pyhitti siunatulla vedellä 
oppilaiden ikonit. 

Kaikille koulun oppilaille tar-
koitettu Karjalaisen kulttuurin päivä 
ennen pääsiäistä oli mukava elä-
mys, jolloin Karjala-tietoutta jaet-
tiin toiminnan ja tunne-elämysten 
kautta. 

SirPa okulov

Ikonit projektista
Kuopion yläkoululaisia vieraili Lintulan luostarissa 
toukokuussa. Kuvassa myös äiti Marina ja isä Herman.

Isä Mikko vieraili Karjala-projektin koululla ja pyhitti ikonit.
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JUMALANPALVELUKSET
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan

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

KESKINEN ALUE

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali: Säännölliset 
palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 vigilia 
ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Syyskuu: 1.9. klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku. 7.9. klo 18 
vigilia. 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian syntymä. 12.9. 
klo 18 ehtoopalvelus. 13.9. klo 18 vigilia.
14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylentäminen. 15.9. klo 10 slaa-
vinkielinen liturgia. 19.9. klo 18 akatistos.
26.9. klo 18 ehtoopalvelus. 29.9. klo 18 vigilia, nuori-
sokuoro. 30.9. klo 10 liturgia, nuorisokuoro. 30.9. klo 
18 vigilia.
Lokakuu: 1.10. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän suoje-
lus. 3.10. klo 18 yleinen panihida.

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio:
Syyskuu: 19.9. klo 7 liturgia. 26.9. klo 9 veden-
pyhitys ja liturgia, ap. Johannes Teologin juhla. 

Kuopion tiistaiseura: 11.9. klo 14 aloitusrukoushetki 
katedraalissa, kahvit srk-salilla.

Kuopion päiväpiiri: aloitus 20.9. klo 13 alasalissa.

LÄNTINEN ALUE

Siilinjärven kirkko: Syyskuu: 2.9. klo 10 liturgia. 4.9. 
klo 13 rukouspalvelus, kerhojen aloitus. 30.9. klo 10 
liturgia.
Lokakuu: 6.10. klo 10 liturgia, Fontanella-tapahtuma.

Maaningan kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa) Syyskuu: 23.9. 
klo 10 liturgia. Lokakuu: 7.10. klo 10 liturgia.

Pielaveden kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa)
Syyskuu: 16.9. klo 10 liturgia. 18.9. klo 18 rukouspalvelus, 
tiistaiseuran aloitus. Lokakuu: 1.10. klo 9 liturgia, Juma-
lanäidin suojelus, koululaisjumalanpalvelus.

Keiteleen kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, juma-
lanpalvelus on tiistaiseurapaikassa) Syyskuu:
9.9. klo 10 liturgia. 25.9. klo 18 rukouspalvelus, tiistai-
seuran aloitus.

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

Tiistaiseurat:
Siilinjärven kerhojen aloitus 4.9. klo 13 Siilinjärven 
kirkossa.
Keitele 25.9. klo 18 Raimo ja Sirkka Issakaisen luona. 
Pielavesi 18.9. klo 18 Ristituvalla. 
Käärmelahti to 20.9. klo 18 Raakel Vahvaselällä.

Kuoroharjoitukset: Alkamisesta ilmoitetaan srk:n net-
tisivuilla.

ITÄINEN ALUE

Juankosken kirkko: Syyskuu: 8.9. klo 10 liturgia, Neitsyt 
Marian syntymä. 30.9. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
Juankosken tiistaiseura 60v.

Tuusniemen kirkko: Syyskuu: 14.9. klo 10 liturgia, Ristin 
ylentäminen.

Nilsiän kirkko: Syyskuu: 9.9. klo 10 liturgia.

Muuruveden tsasouna: Syyskuu: 16.9. klo 10 liturgia. 
Lokakuu: 7.10. klo 10 hetkipalvelus.

Luikonlahden tsasouna: Syyskuu: 23.9. klo 10 liturgia.

Tiistaiseurat:
Juankoski 11.9. klo 13. Nilsiä 6.9. klo 13.
Västinniemi 6.9. klo 18.30.
Tuusniemi 20.9. klo 18.
Kaavi to 18.9. klo 12 Lahja Oljakalla.

Kuopion
ortodoksisen

seurakunnan yhteystiedot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta: 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 017-2882 300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville sat-
tuvina ortodoksisen kirkon suurina 
juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882 311,
sähköposti: kuopio@ort.fi. 
Nettisivut: www.ort.fi/kuopio. 

Kirkkoherra Mikko Kärki: 
p. 0500-574 443, mikko.karki@
ort.fi

Vahtimestari (Kuopio) Eero Hyvä-
rinen p. 0400-625 760 (ti-su).

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
numerosta 017-2882 300 Kuopion,  
Lieksan, Mikkelin, Rautalammin 
ja entisen Pielaveden ortodoksis-
ten seurakuntien sekä Valamon 
ja Lintulan luostariseurakuntien 
osalta.

Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 017-
2882 303 ja 050-439 4556, sähkö-
posti: kuopio.kerhot@ort.fi.

Seurakunnan kirjasto: Snellma-
ninkatu 8, avoinna maanantaisin 
alkaen 17.9. klo 16-17, käynti 
alaovesta.

Huom: Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraalikuorolla jälleen omat 
sivut seurakunnan nettisivujen 
yhteydessä.

Puijonsarven ja Vuorelan tiistaiseurat toimivat
Kokoontumiset syksyllä 2007:

18.9. aloitetaan,
2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. 

 
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu klo 14.00 jäsenten 
kodeissa ja Vuorelan tiistaiseura Vuorelan Osuuspan-

kin kerhohuoneella klo 18.30. Kummankin seuran 
toimintaan mahtuu mukaan. Tiedustelut Puijonsarven 
tiistaiseura Kirsti Pisto puh. 0443642009 ja Vuorelan 

tiistaiseura Leo Tuutti puh. 0503437249.

Syyskuun kirkkokahvit
Kuopion seurakuntasalilla:
9.9. Lähetystoimikunta.
16.9. Kuopion tiistaiseura.
23.9. Diakonia-toimikunta.
30.9. Lapsi- ja nuorisotyö.

Perinteinen perheiden
 

FONTANELLA
-VIRKISTYSPÄIVÄ

 
lauantaina 6.10.2007 klo 10

Aloitamme liturgialla
 Siilinjärven kirkossa,

jonka jälkeen ruokailu srk.salissa.
Ruokailun jälkeen kylpylälippujen jako

Kylpylä Fontanellassa Siilinjärvellä.
 

Ilmoittautuminen Kuopion srk:n kansliaan 
puh. 017-2882 300 ti 28.9.2007

klo 12 mennessä.
Mukaan pääsee 60 ensin ilmoittautunutta

ja tilaisuus on maksuton.
Yhteiskuljetusta ei ole järjestetty. 

Pyhän Nikolaoksen miehet:
to 20.9. klo 17 seurakuntatalo.

The truth of things revealed Thee to Thy 
flock as a rule of faith,/ a model of meek-

ness, and a teacher of temperance./ There-
fore Thou hast won the heights by humility,/ 
riches by poverty./ Holy Father Nicholas, 

intercede with Christ our God that our 
souls may be saved. 

The Troparion, Tone 4, of St. Nicholas the 
Wonderworker of Myra in Lycia, 

The Patron Saint of 
the Orthodox Parish of Kuopio 

Dear new Parishioner, 

Saint Nicholas’ truthful “rule and model” in mind we 
founded The Men of Saint Nicholas, a meeting place 
for Orthodox men, where we can discuss about and 
gather around mutual interests. Our main function 
is to support voluntarily our Parish by doing vari-
ous jobs and meeting other responsibilities that may 
surface in the course of the Church year. 

These practical ways are important side of our work. 
From time to time we also invite lecturers to sup-
port us spiritually. During the passing Church year 
we have listened to different lectures, i.e. about the 
spiritual themes of Holy Mountain, Gerondases and 
their teachings. These themes may accordingly rise 
freely from the midst of our group.   

If you as a new parishioner, in spite of your possible 
lack of Finnish, want to familiarize yourself with the 
Orthodox Parish of Kuopio and Her parishioners, 
we wish you welcome to our meetings and our 
practical aid work. 

The future dates and coming events are announced 
regularily in our Church’s Webpages (www.ort.fi/
kuopio) and in the quarterly published parish news-
paper Solea. The quickest way to get the up-to-date 
info is to inquire our Parish Office (017 – 2882300. 
Address: Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio), which is 
open weekly from 9am – 12, and during the Church 
Feasts from 13 – 15pm. 

The Men of Saint Nicholas
Kseniapiiri 
Kuopion Kseniapiiri aloittaaa 
luentosarjan
keskiviikkona 19.9. klo 18.30
TT papa Paul: ”Pyhä Traditio”
Lisätietoja Sirpa Okulov
p. 0500 946601

EKALAISET
Ekaluokkalaiset siunataan

koulutielle sunnuntaina 
9.9.2007 

liturgian jälkeen.
Kaikille annetaan lahjaksi

pieni ikoni.
terveisin

USKONNONOPETTAJAT

Приход Куопио,
по адресу Sepänkatu 7
70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковнославянском языке 
будет совершено в Свято-Никольском соборе 
Куопио, по адресу Sepänkatu 7:
в субботу 15.09.2007 г., в 10.00 часов
в субботу 13.10.2007 г., в 10.00 часов
в субботу 17.11.2007 г., в 10.00 часов
в субботу 08.12.2007 г., в 10.00 часов
в среду     26.12.2007 г., в 10.00 часов
С 9.15 ч. Будет возможность исповедоваться.

ВЕЧЕРНАЯ на финско-церковнославянском 
языке в Свято-Никольском соборе Куопио:
в среду 10.10.2007 г., в 18.00 часов
в среду 28.11.2007 г., в 18.00 часов

“Группа Мария”
Группа Мария придлашает вас, которые хотите 
знать больше о нашей вере на наши встречи в 
нижнем зале по адресу Snellmaninkatu 8.  
Предстаящие встречи: 10.10. в 18.30, 28.11. в 
18.30

Добро пожаловать все! Отец Андрей
Тел (GSM)0500-572526 

VAALI-
ASIAA

OHJEET
EHDOKASASETTELUSTA

JA VAALIKELPOISUUDESTA

Kahdella Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutetulla 
jäsenellä on oikeus asettaa vaali-
alueellaan ehdokkaita seurakun-
nanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti, 
ja kussakin esityksessä voidaan 
esittää enintään niin monta eh-
dokasta kuin kyseiseltä vaalialu-
eelta valitaan valtuuston jäseniä. 
Laki ortodoksisesta kirkosta  
(985/2006) 54 §.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan 
täydellinen nimi, syntymäaika ja 
kotikunta ja se on vähintään kah-
den (2) äänioikeutetun Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan jäsenen 
allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asia-
kirjat on toimitettava kirkkoher-
ranvirastoon, Snellmaninkatu 8, 
70100 Kuopio viimeistään torstai-
na 20.09.2007 kanslian aukioloai-
kana klo 12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus:
Vaalikelpoinen seurakunnan luot-
tamustoimiin on ortodoksisesta 
kristillisestä vakaumuksesta tun-
nettu äänioikeutettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.

Vaalikelpoisia seurakunnanval-
tuuston luottamustoimeen eivät 
kuitenkaan ole  kyseisen seura-
kunnan päätoimiset työntekijät. 
Laki ortodoksisesta kirkosta 
(985/2006) 49 §.

Vaalilautakunta laatii annettujen 
asiakirjojen perusteella ehdo-
kasluettelon  sekä ilmoituksen 
äänestyspaikoista, äänestysajois-
ta, vaalitavasta ja siitä milloin 
vaalin tulos julkaistaan ja asettaa 
nähtäväksi seurakunnan ilmoitus-
taululle viimeistään 30 päivää en-
nen vaalitoimituksen alkamista ja 
ilmoitetaan lisäksi Solea lehdessä. 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjes-
tys (174/2007) 82 §.

Kuopiossa 12.07.2007

Rovasti Mikko Kärki, khra.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja

ILMOITUS
VAALIALUEISTA
JA VALTUUSTON

JÄSENTEN
LUKUMÄÄRÄSTÄ

Kuopion ortodoksisen seurakun-
nan seurakunnanvaltuusto on 
kokouksessaan 24.05.2007/12 
§ yksimielisesti päättänyt, että 
seurakunta muodostaa yhden 
vaalialueen valtuuston jäsenten 
vaalissa. Laki  ortodoksisesta 
kirkosta (985/2006) 54 §.

Kuopion ortodoksisen seura-
kunnan seurakunnanvaltuustoon 
vuosiksi 2008-2011 valitaan 15 
eniten ääniä saanutta henkilöä. Or-
todoksisen kirkon  kirkkojärjestys  
(174/2007)  81 §.

Kuopiossa 12.07.2007

Rovasti Mikko Kärki, khra.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja



�

Mikkelin seurakunta

leena orro

Jostakin kotoisin

Seurakuntatarkastuksen
jälkimainingeissa

KUOROT ALOITTAVAT

Mikkelin kuoro ti 18.9. klo 18 
Mikkelin ort.srk.-sali

Pieksämäen kuoro ma 17.9. klo 
18 Pieksämäen ort.kirkko

Sysmän kuoro ke 26.9. klo 17 
Op:n kokoushuone

Tervetuloa entiset ja uudet laula-
jat toimintaan mukaan!

Keväällä olin täkäläisen taiteilijan 
töiden esittelyssä.  Valokuvissaan 
hän oli tallentanut rakastaen koti-
seutunsa luontoa. Kaikessa näki 
miten herkästi hän oli vanginnut 
filmille itselleen läheisiä asioita.

Hänellä oli selkeä paikka, 
josta hän oli kotoisin. Syntynyt, 

elää ja tekee työtä edelleen  samalla paikkakunnalla. 
Meistä useimmista ei voi sanoa sanaa.

Usein kysytään tutustellessa, että mistä joku on 
kotoisin.  Sen voi kuitata vitsailemalla, että ei ole 
mistään kotoisin. Sehän tarkoittaa muuttoa yleensä 
työn perässä niin, ettei mitään paikkaa voi kutsua 
kodiksi.

Ympäripyöreämpi ilmaisu on junan tuoma.  Ajatus 
on sama: muualta tullut, ehkä helposti taas muualle 
muuttava.

Koko ikäni olen kaivannut todellista kotiseutua, 
josta voisin sanoa olevani kotoisin. Koskaan en ole 
löytänyt paikkaa, johon olisin voinut juurtua pysy-
västi. Elämänvaiheet ja työ ovat kuljettaneet halki 
Suomen kuten meistä suurinta osaa.

Voi olla, että olen poikkeuksellisen altis tälle 
ikävälle. Mitä jää monista asuinpaikoista muuta kuin 

valikoiva muisto. Kun sattuu käymään siellä uudes-
taan, on muisto vahvempi kuin nykyinen todellisuus, 
ja silloin lähtee pettyneenä pois.

En väitä, että paikallaan pysyminen on ehdotonta 
autuutta. Se voi olla näköalattomuutta ja ennakkoluu-
loisuutta, asetelmana ’me’ ja ’nuo toiset’. Tai ahtautta, 
josta nuoren on päästävä pois oman kehityksensä 
takia.

Tiedän hyvin, että mikään ei ole niin pysyvää kuin 
muutos. Tekniikka kehittyy koko ajan, työelämässä 
on opittava elämään epävarmuudessa. Väestö valuu 
kohti Uuttamaata ja muita kasvukeskuksia, maaseutu 
autioituu. Kansainvälisyys kasvaa, työ voi löytyä koti-
maasta tai Suomen rajojen ulkopuolelta.

Kaiken muutoksen keskellä on lohdullista löytää 
kiintopisteitä. Niitä ovat läheisten rakkaus, luoma-
kunnan ihmeellisyys ja kirkon suitsutukselta tuoksuva 
läsnäolo. Elämä ilman ankkureita on ajelehtimista 
pinnallisuuden virrassa.

Toisaalta oli miten kiinteästi tahansa juurtunut  
kotiinsa/kotipaikkaansa, niin kerran tulevat lopulliset 
jäähyväiset. Ei elämää voi ajatella ajattelematta samal-
la kuolemaa. Ehkä silloin kaikki kaipaavat löytävät 
todellisen kotipaikan?

Joensuun piispa Arseni toimitti 
Mikkelin seurakunnantarkas-
tuksen 18. - 20. toukokuuta. 

Tarkastus aloitettiin rukouspalve-
luksessa Mikkelin ylienkeli Mika-
elin kirkossa perjantaiaamuna.

Piispa Arseni siunasi vuonna 
1958 puretun Mikkelin sotilaskir-
kon, suurmarttyyri Gregorios Voitta-
jalle pyhitetyn kirkon ikonin, jonka 
vasempaan yläkulmaan on maalattu 
purettu kirkko. Ikoni maalattiin Mik-
kelin ikonipiirissä Ritva Heikkilän 
johdolla.

Samana päivänä Mikkelin hau-
tausmaalla piispa Arseni toimitti 
panihidan edesmenneiden seurakun-
nan kirkkoherrojen Aleksanteri Gau-
rilowin ja Olavi Jokion muistolle.

Lauantaiaamuna KS piispa Ar-
seni toimitti papiston kanssa litur-
gian Pieksämäen Neitsyt Marian 
syntymän kirkossa ja illalla vigilian 
Mikkelin kirkossa. Sunnuntaina oli 
Mikkelin kirkossa päätösliturgia.

Jumalanpalveluksiin osallistui 
kiitettävästi kirkkokansaa.

Tarkastuksen ohjelmaan kuului 
muun muassa hallinnon ja kirkkora-
kennusten tarkastus sekä luottamus-
henkilöiden tapaaminen. Erityistä 
huomiota sai osakseen Mikkelin 
kirkko. 

Tarkastuksen pöytäkirjassa tode-
taan: ”Pääkirkon seiniin on kertynyt 
tumma lika- ja nokikerros. Syynä on 
ilmeisesti se, ettei kirkossa ole toimi-
vaa ilmanvaihtojärjestelmää. Tämä 
tekee koko kirkkoon hyvin vahvan 
nuhruisen vaikutelman.”

Kirkon sisäseinät ovat olleet ai-
emmin tiilipintaiset. Alle kymmenen 
vuotta sitten kirkon seinät oli rapattu 
ja maalattu valkoiseksi.

Tarkastuksen jälkeen, seuraavana 
keskiviikkona Mikkelissä vieraili 
Helsingin tiistaiseura, jonka mukana 
oli eläkkeellä oleva arkkitehti Sakari 
Siitonen. Kun esittelin kirkkoa ja 
kerroin likaongelmasta, nousi ark-
kitehdin käsi ylös. Hänen mukaansa 
ongelmana ovat liian ohuet seinät 
eli kaikki pöly ja lika syöksyy kohti 
kylmiä seiniä, kondensoituu niihin.

Arkkitehti Siitonen sanoi, että 
seinät pitää imuroida. Sitä on jo ko-
keiltu pienillä alueilla, ja seinät puh-
distuvat ja tulevat heti valkoiseksi.

Sunnuntaina liturgian jälkeen 

Mikkelin kirkossa pidettiin piispa 
Arsenin johdolla seurakuntalaisten 
kokous. Kirkon entinen isännöitsijä 
Kalevi Laitsaari oli huolestunut 
siitä, että seurakunnan talous on 
muutaman viime vuoden aikana ollut 
tappiollinen.

Kirkkoherrana toin esille, että 
seurakunnan taloutta on viime vuo-
sina rasittanut uskonnonopetuksen 
kulut, koska kirkollishallitus ei 
ole enää myöntänyt seurakunnille 
uskonnonopetusavustuksia. 

Kun marraskuussa on kirkol-
liskokous, toivotaan, että uskon-
nonopetusavustukset palaavat. 
Asiaan liittyvän aloitteen kirkol-
liskokoukselle on tehnyt Kuutos-
seurakunnat.

Seurakunnan hallinnon kokouk-
set, varsinkin valtuuston kokouk-
sen ovat kestäneet viime aikoina 
jopa yli neljä tuntia. Milloin toi-
mintakertomusta, milloin toimin-
tasuunnitelmaa on käsitelty useita 
tunteja.

Seurakunnanneuvostossa on mie-
lestäni hyvin koulutettuja ja osaavia 
ihmisiä, mutta valtuuston kokous 
on palauttanut asioita uudelleen 
käsiteltäväksi.

Lisäksi valtuuston kokoukset 
ovat ottaneet käsiteltäväkseen sel-
laisia asioita, joita neuvosto ei ole 
esittänyt. Olen aina tuonut esille, 
ettei valtuusto voi ottaa käsiteltä-
väkseen asioita, joita neuvosto ei 
ole esittänyt.

On tuotu esille, että minä en ym-
märrä asioita.

Seurakunnantarkastuksessa piis-
pan avustaja toiminut Rautalammin 
kirkkoherra, rovasti Timo Mäki-
rinta toi esille luottamushenkilö-
tapaamisessa muun muassa seu-
raavaa:

”Hallinto toimii demokraattisesti, 
ja seuraavat valtuuston vaalit ovat 
marraskuussa. Juuri tämä demokrati-
an ymmärtäminen ja hyväksyminen 
on koko hallintokulttuurin perusjut-
tu. Neuvosto toimii valtuuston käy-
tännön työrukkasena. Se valmistelee 
yksin tai toimikuntien välityksellä 
valtuuston käsittelyyn tulevat asiat. 
Mitään asiaa, jota neuvosto ei ole 
valmistellut tai jota ei ole kokous-
kutsuun merkitty, ei voida käsitellä 
valtuustossa. Neuvosto vastaa myös 

valtuuston päätösten täytäntöön-
panosta. Käytännössä kirkkoherra 
huolehtii monista asioista.” 

Toivottavasti nyt viesti meni 
perille, kun minun, neuvoston pu-
heenjohtajan ja kirkkoherran sanaani 
ei ole uskottu. 

Sunnuntaina liturgian jälkeen 
kirkossa pidetyssä seurakuntalaisten 
kokouksessa tuotiin esille se, että 
seurakunnan elämään on ”nyt” tullut 
myös negatiivisia asioita.

Pyhän liturgian ja Herran pyhän 
ehtoollisen jälkeen esitettyyn arvioon 
minun kykyni ei löytänyt vastauksen 
sanoja; olin hyvin hämmentynyt. 

Seurakunnassa on ollut monia 
asioita, joita ei ollut hoidettu hyvän 
hallintokulttuurin mukaan, muun 
muassa ei ollut käytetty ajopäivä-
kirjoja. Yksi sellainen asia on ollut 
muutamien viime vuosien aikana 
kerran kuukaudessa pidetyt papin ja 
kanttorien viikonvaihdevapaat.

Kun aloitin työni seurakunnassa 
1.11.2005, aloin heti  poistaa 
viikonvaihdevapaat, koska niiden 
pitämiseen ei ollut lainsäädännöllisiä 
edellytyksiä eikä varoja sijaisten 
palkkojen ja matkojen maksami-
seen.

Kun ”saavutettuja etuja”, jotka 
eivät ole saavutettuja, otettiin pois, 
syntyi ristiriistoja. Seurakuntalaisten 
kokouksessa esitettiin vai asian yksi 
puoli, ei toista.

Luottamushenkilötapaamisen liit-
tyvässä tarkastuksen pöytäkirjassa 
todetaan muun muassa seuraavaa:

”Mikkelissä oli aikoinaan päätetty 
muun muassa papin ja kanttorin kuu-
kausittaisista viikkoloppuvapaasta. 
Vaikka taustalla on ollut huoli työn-
tekijöiden jaksamisesta, on kyseessä 
laiton päätös. Sitä ei voi puolustaa 
millään `herrasmiessopimuksella`.”

Menemme kohti valtuuston vaa-
leja. Mikkelissä valtuuston valitaan 
yhdeksän jäsentä. Ehdokasasettelu 
päättyy 13. syyskuuta ja vaalit ovat 
4. marraskuuta. Ks Joensuun piispa 
Arseni kehotti seurakuntalaisten 
kokouksen puheenvuorossaan ”va-
litsemaan huolellisesti” seurakun-
nan luottamushenkilöt tulevissa 
seurakunnanvaltuuston vaaleissa. 

iSä JoHanneS Hätinen

kirkkoHerra

MIKKELIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Paavalinkatu 4
50130 MIKKELI
puh/fax. (015) 213 352
s-posti: mikkeli@ort.fi
Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 050 593 1383
Kanttori Pekka Hirvonen
puh. 050 565 9646
Uskonnonopettaja Jarko Häkki-
nen puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0400 364 137
Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitysti-
laukset Kuopiosta, puh. (017) 288 
2300, s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Syyskuu
Ke 5.9. klo 9 Liturgia
Su 9.9. klo 10 Liturgia
To 13.9. klo 18 Vigilia
Pe 14.9. klo 9 Liturgia, Kunni-
allisen ja eläväksitekevän Ristin 
ylentäminen
Ke 19.9. klo 9 Liturgia
La 22.9. klo 18 Ehtoopalvelus, 
toimittaa KS piispa Arseni
Su 23.9. klo 10 Liturgia, toimittaa 
KS piispa Arseni
La 29.9 klo 18 Vigilia
Su 30.9 klo 10 Liturgia
Lokakuu
Ke 3.10. klo 9 Liturgia
Ke 10.10. klo 9 Liturgia
Ke 17.10 klo 9 Liturgia
La 20.10. klo 18 Vigilia
Su 21.10. klo 10 Liturgia
Ke 24.10. klo 9 Liturgia

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

JUVA
Ev. – lut srk.talon takkahuone
Su 16.9. klo 10 Liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Syyskuu
Pe 7.9. klo 18 Vigilia
La 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja 
liturgia, kirkon vuosijuhla
Lokakuu 
Ma 1.10 klo 9 Liturgia, Jumalan-
synnyttäjän suojelus
La 13.10 klo 18 Vigilia
Su 14.10 klo 10 Liturgia

SYSMÄ
OP:n kerhohuone
Su 7.10. klo 10 Liturgia

MIKKELIN TIISTAISEURA
kokoontuu srk-talossa maanan-
taisin klo 12: 24.9., 8.10, 22.10., 
12.11. ja26.11.

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu kirkossa tiistaisin klo 
13: 25.9., 9.10., 23.10, 6.11. ja 
20.11.

LASTEN KERHOT
kokoontuvat Mikkelin srk-talossa 
maanantaisin (alkaa 3.9)
* Laulukerho klo 17.30 – 18
* Sinapinsiemenkerho klo 18 
– 19.30

PIEKSÄMÄEN
PRAASNIEKKA
Pe 7.9. klo 18 Vigilia.
La 8.9 klo 10 Vedenpyhitys ja 
liturgia.

Liturgian jälkeen on ruokailu ja 
lähetystapahtuma, jossa alustavat 
Ortodoksisesta lähetyksestä lähe-
tyssihteeri Aina Nenola ja Ortaidin 
edustaja Outi Vasko. Katso myös
Toivon kantajien ilmoitus Solean 
takasivulla.

VAALIKUULUTUS
Mikkelin ortodoksisen seurakun-
nan seurakunnanvaltuuston vaalit 
pidetään Mikkelissä ja Pieksämä-
ellä sunnuntaina 4.11.2007.

Vaalit pidetään vaalilautakunnan 
päätöksellä:
Su 4.11.2007 klo 12.00 - 12.30 
Mikkelin ylienkeli Mikaelin kir-
kossa.
Su 4.11.2007 klo 15.00 - 15.30 
Pieksämäen Neitsyt Marian synty-
män kirkossa.
Su 4.11.2007 klo 17.30 vaali 
päätetään ja tulos julkaistaan Mik-
kelin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa.

Ehdokkaiden kirjallinen nimeä-
minen vaalia varten on tehtävä vii-
meistään keskiviikkona 12.9.2007 
klo 15.00 mennessä.

Ehdokaslistat, joissa saa olla 
enintään yhdeksän (9) Mikkelin 
ortodoksisen seurakunnan ääni-
valtaisen henkilön nimeä ja joista 
on ilmettävä ehdokkaiden täydel-
linen nimi ja kotipaikkakunta, on 
vähintään kahden (2) Mikkelin 
ortodoksisen seurakunnan äänival-
taisen jäsenen allekirjoituksella 
varustettuna jätettävä tai lähe-
tettävä osoitteeseen Mikkelin or-
todoksisen seurakunnan kirkkoher-
ranvirasto, kirkkoherra Johannes 
Hätinen, Paavalinkatu 4, 50130 
MIKKELI.

Vaalin tulos julkaistaan seurakun-
nan ilmoitustaululla 5.11.2007 al-
kaen. Se on nähtävissä kirkkoher-
ranvirastossa kolmenkymmenen 
(30) päivän aikana kanslian auki-
oloaikana (ke klo 11.00 - 15.00) 
ja seurakunnan www-sivuilla 
sekä vaalien jälkeen ilmestyvässä 
Solea-lehdessä.

Mikkelissä, Mikkelin ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherranviras-
tossa toukokuun 2. päivänä 2007

Mikkelin ortodoksisen seurakun-
nan vaalilautakunta
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Rautalammin seurakunta

Vaivannäön mysteeri

iSä timo mäkirinta

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

Elämän helppous, pinnallisuus 
ja sitoutumattomuus ovat jo 
osa minuuttamme. Toiselta 

puolelta löytyvät hiljaiset tai vai-
ennetut vaatimukset uhrauksiin, 
elämän arvojen etsintään ja sitou-
tumiseen.

Olemme saaneet seurakunnas-
samme iloita sitoutuneiden ihmisten 
kädentöistä. Lähes kahden vuoden 
ajan määrätietoisesti on Ikonipiiri 
tehnyt hiljaista työtä, opiskellut ja 
uurastanut jälleen.

Kirkastusjuhlana me kaikki 
saimme nähdä tuon suunnattoman 
vaativan työn valmiina Suonenjoen 
ortodoksisen kirkon ikonostaasissa.

Kiitos on liian vaatimaton sana 
kuvailemaan saamamme lahjan ar-
voa ja merkitystä. Kauniin ja puhut-
televan ikonostaasin edessä on help-
po katsoa pyhyyden ja rakkauden 
maailmaan. Ikonit kertovat myös 
kasvusta ja kasvamisesta. Suurten 
vaatimusten ja haasteiden edessä me 
voimme halutessamme löytää uusia 
voimavaroja itsestämme.

Kirkko vietti myös syyspaastoa. 
Meitä kannustettiin erityisellä taval-
la kohtaamiseen, lähimmäisen näke-
miseen ja työhön oman hengellisen 
elämämme rakentamiseksi.

Me ymmärrämme kaikki vaivan-
näön merkityksen silloin, kun val-
mistaudumme johonkin vaativaan 
tehtävään, rakennamme kotiamme 
tai valmistamme vaikka juhlaa 
ystäville.

Jostain syystä me emme kuiten-
kaan ole valmiita näkemään vaivaa 
hengellisen elämän rakentumiseksi. 
Pienetkin ponnistelut jäävät sikseen 
ja voimavaroja tähän työhön ei tahdo 
riittää.

Elämämme suurimman haasteen 
edessä me tunnemme olevamme 
valmiita ilman valmistautumista 
tai vaivannäköä. Rukous, juma-
lanpalvelusyhteys ja lähimmäisen 
näkeminen vaativat nekin pientä 
harjoitusta. 

Näin meille monesti käy. Elämän 
tärkeät ja näkymättömät asiat eivät 
saa riittävää jalansijaa. Me ratsas-

tamme mielellämme julkisuudessa 
rohkeilla kannanotoilla ja ajassa 
liikkuvien maailmaasyleilevien 
teemojen esiinnostamisella.

Kirkko ottaa kantaa, kirkko puo-
lustaa ja kirkko elää ajan hermolla. 
Mutta kirkon pitää myös kasvattaa 
ja opettaa, kannustaa jumalan-
palvelukseen ja jumalayhteyden 
rakentamiseen.

Lujan perustan päälle on hyvä 
rakentaa mitä tahansa. Kirkon paas-
tojaksot ovat juuri kasvun ja hiljen-
tymisen kulta-aikaa. Pienikin vai-
vannäkö avaa meille uusia mahdol-
lisuuksia omaan elämänhallintaan ja 
toisen ihmisen näkemiseen.

Elämämme täällä on mitä suu-
rimmassa määrin taistelua välin-
pitämättömyyttä ja inhimillistä 
kylmyyttä vastaan. Me haluaisimme 
nähdä rakastavan Jumalan toinen 
toisissamme.

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalammin pyhän Nikolaoksen kirkko:
La 1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku. Pe 7.9. klo 18 juhlavigilia, 
Neitsyt Marian syntymä. To 13.9. klo 18 juhlavigilia, ristin ylentäminen.
La 15.9. klo 18 vigilia, Puroniemi. Su 16.9. klo 9 liturgia, perheleirin 
jatkis. La 29.9. klo 18 vigilia. Su 30.9. klo 18 juhlavigilia, Pokrova. Ma 
1.10. klo 10 liturgia Koipiniemen koululla, Pokrovan praasniekka. La 
6.10. klo 18 vigilia. La 27.10. klo 18 vigilia. Su 28.10. klo 10 liturgia, 
radiointi.

Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen kirkko: La 1.9. klo 18 vigilia. 
Su 2.9. klo 10 liturgia. La 8.9. klo 18 vigilia. La 13.10. klo 18 vigilia. 
Su 14.10. klo 10 liturgia.

Syvänniemen pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna: La 8.9. klo 10 
liturgia, Neitsyt Marian syntymä. Ke 24.10. klo 10.00 liturgia.

Tervon pyhän profeetta Eliaan tsasouna: Su 9.9. klo 10 liturgia. 

Vesannon pyhän Johannes Kastajan tsasouna: Pe 14.9. klo 10 liturgia, 
ristin ylentäminen. Ti 23.10.klo 10 liturgia, ap. Jaakobin päivä.

Hankasalmen Aseman seurakuntakoti: Su 30.9. klo 10 liturgia

Konneveden seurakuntatalon ryhmätila: Su 7.10. klo 10 liturgia.

ISÄ TIMO JA OILI LOMARAHAVAPAALLA  22.-24.9. JA 
17.-22.10.

TIISTAISEUROJA, KERAHMOJA JA PIIREJÄ
Rautalammin Tiistaiseura; syyskauden avaus ti 11.9. klo 13.00   srk.
salissa
Suonenjoen Tiistaiseura; syyskauden aloitus ti 18.9. klo 13.00 kirkon 
ala-salissa
Karttulan Kerahmo; ti 25.9. klo 18.30 Syvänniemen tsasounalla
Karjalan kielen piiri ; to 27.9. klo 18.30 srk.salissa
Nikolaos kuoro; 26.9. klo 18 alkaen keskiviikkoisin Syvänniemen 
tsasounalla
Tervon Tiistaiseura; su 9.9. klo 10 alkavan liturgian jälkeen tsasou-
nalla
Nasti-piiri; ti 4.9. klo 18.00 srk.salissa, la 13.10 klo 11-15 akvarelli-
kurssi vasta-alkajille ikonipiirin tiloissa, opettajana Brita Pystynen.
Ilmoittautuminen 11.10 mennessä kanttori Oilille 0500-909198 tai 
virastoon 2882 380 tai sähköpostilla rautalampi@ort.fi.

Lastenkerhojen toiminnasta tiedotetaan kirjeitse.

Rautalammin ortodoksisen seurakunnan
valtuuston vaali toimikaudelle 2008-2011

pidetään seuraavasti:
Rautalammin pyhän Nikolaoksen kirkko

su 4.11.2007 klo 11.30 – 12.30
Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen kirkko

su 4.11.2007 klo 14.00-14.30,
Syvänniemen pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna

su 4.11.2007 klo 15.30-16.00,
Tervon pyhän profeetta Eliaan tsasouna

su 4.11.2007 klo 16.30-17.00 
Vesannon pyhän Johannes Kastajan tsasouna

su 4.11.2007 klo 17.30-18.00.
Konnevesi, ev.lut.seurakunnan seurakuntatalon ryh-

mätila ma 5.11.2007 klo 17.30-18.00
Hankasalmi, kunnan pääkirjasto (kirkonkylä)

ma 5.11.2007 klo 19.00-19.30
Rautalampi, kirkkoherranvirasto

ti 6.11.2007 klo 10.00-12.00.

Vaalin tulos julkaistaan ti 6.11. klo 12.00 alkavan äänten-
laskun jälkeen kirkkoherranvirastossa ja tulos asetetaan 
nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle.

Seurakunnan valtuuston jäsenmäärä on yhdeksän (9). 
Seurakunta muodostaa yhden vaalialueen valtuuston 
jäsenten vaalissa. (Laki ort.kirkosta 985/2006 54§)  
Valtuustoon valitaan vuosiksi 2008-2011 yhdeksän (9) 
eniten ääniä saanutta henkilöä. ( Ort.kirkon kirkkojär-
jestys 174/2007  81§ )
Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua 
koskevat asiakirjat tulee toimittaa Rautalammin orto-

doksisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Nikola-
oksentie 1, 77700 Rautalampi viimeistään 20.9.2007 
mennessä. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen 
nimi, syntymäaika ja kotikunta. Ehdotuksen tulee olla 
vähintään kahden (2) Rautalammin ortodoksisen seu-
rakunnan äänivaltaisen jäsenen allekirjoittama ja siinä 
saa ehdottaa enintään 9 ehdokasta. Vaalilautakunta 
laatii tehtyjen ehdotusten perusteella ehdokasluettelon, 
joka asetetaan nähtäväksi viimeistään 30 päivää ennen 
vaalitoimituksen alkamista.Vaalikelpoinen seurakun-
nan luottamustoimeen on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan pää-
toiminen työntekijä.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalissa 
on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seu-
rakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä 
vaalipäivänä (4.11.2007) on täyttänyt  18 vuotta. Ää-
nioikeutta käytetään seurakunnanvaltuuston vaalissa 
siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty 
seurakunnan jäseneksi 31.8.2007.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen 
äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta vaali-
alueensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan 
valtuustoon jäseniä. (9) Valituiksi tulevat yhdeksän (9) 
eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänioikeuttaan saa 
seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.
Vaalilautakunnan 6.11.2007 pöytäkirja on nähtävillä 
kirkkoherranvirastosssa 7.11.2007 alkaen 14 päivän 
ajan.
Rautalammilla 8.8.2007
Timo Mäkirinta, kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

VAALIKUULUTUS

Ehdotus Rautalammin ortodoksisen seurakunnan äänivaltaisten lu-
etteloksi valtuuston jäsenten vaalia varten on seurakunnan jäsenten 
nähtävissä kirkkoherranvirastossa, Nikolaoksentie 1, Rautalampi, 
viraston aukioloaikoina  24.09.- 01.10.2007 välisenä aikana.
Äänivaltaisten luetteloon merkitään henkilö joka on merkitty seu-
rakunnan jäseneksi 31.08.2007 ja täyttää 18 vuotta viimeistään en-
simmäisen vaalipäivänä. Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 
48 §.
Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkin-
nästä voi esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvol-
lisuutta asia koskee. Korjausvaatimusta ei voi perustaa seurakunnan 
jäsenyydessä 31.8.2007 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjal-
lisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään äänioikeutettujen luettelon 
nähtävilläpitoajan päättymisen jälkeisenä toisena arkipäivänä kirkko-
herranviraston aukioloaikana  03.10.2007 klo 12.00 mennessä.
Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettujen luettelon 
10.10.2007. Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikai-
suvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun 
lain (985/2006) mukaisesti. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys  
(174/2007) 73 §.

Rautalammilla 8. pnä elokuuta 2007.

Timo Mäkirinta, khra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja

K U U L U T U S
Ä Ä N I V A L T A I S T E N 

L U E T T E L O S T A

Vuonna 1957 valmistui Suonenjoelle 
Kristuksen kirkastumisen tsasouna. 
Jo rakennusvaiheessa pyhäkkö 
rakennettiin ” kirkoksi”, mutta vih-
kiminen viipyi kotvan.

Kun pari vuotta sitten aloimme 
suunnitella pyhäkön 50-vuotisjuhlaa 
nousi ajatus taas esille. Rautalammin 
Ikonipiiri opettajansa Raija Kanni-
sen johdolla otti isä Timo esittämän 
haasteen uudesta ikonostaasista 
vastaan ja nyt se julistaa omalla pai-
kallaan toisesta todellisuudesta.

Vuoden alusta lähtien on pyhäk-
köä korjattu juhlaa varten. Sisätilat 
on kunnostettu lattiasta kattoon, iko-
nostaasi laajennettu uuteen asuunsa, 
lämmitys- ja valaistusjärjestelmä 
uusittiin ja lopuksi pyhäkkö maalat-
tiin myös ulkopuolelta. Kaikki oli 
valmista suurta juhlaa varten.

Maanantaina 6.8. vietettiin vihki-
misjuhlaa. Arkkipiispa Leo toimitti 
vihkimisen papiston avustamana. 
Mukana palvelemassa olivat isä 
Raimo Sissonen ja isä Pekka Jyrki-
nen, diakonit isä Andreas Laakso, 

Pitkä odotus

isä Heikki Suomala ja isä Harri Pei-
ponen. Isä Unto Päivinen oli myös 
palveluksissa mukana.

Saimme viettää juhlallisen ja 
mieliinpainuvan kesäisen päivän. Ju-
malanpalvelusten jälkeen vietimme 
juhlaa seurakuntakodilla. Juhlassa 
puheenvuoron käyttivät kaupun-
ginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suo-
nenjoen seurakunnan kirkkoherra 
Ismo Haapanen ja  Suonenjoen 

ensimmäisen rakennustoimikunnan 
sihteeri Väinö Jyrkinen. 

Juhlassa luovutettiin Ikonipii-
rille arkkipiispa Leon myöntämä 
siunauskirja.

Uusittu kirkko odottaa nyt rukoi-
lijoita. Seurakunta pyrkii lisäämään 
jumalanpalvelus-tarjontaa uudessa 
kirkossa. Seinät ja rakenteet ovat 
kunnossa – on toiminnan ja sisällön 
tuottamisen aika.

Ikonipiiri sai piispallisen siunauskirjan urakastaan.



10

Jyväskylän seurakunta

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

Syyskuu aloittaa kirkossamme 
uuden kirkkovuoden ja seu-
rakunnassamme jollain tapaa 

uuden aikakauden. Tämän Solean 
ilmestyessä seurakuntamme on 
valinnut itselleen uuden paimenen, 
joka toivottavasti pääsee aloittamaan 
työnsä seurakunnassa niin pian kuin 
mahdollista.

Itselläni on nyt takana ensim-
mäinen vuosi Jyväskylässä ja seu-
rakuntapappina yleensä.  Haasteita 
on tänä vuonna riittänyt enemmän 
kuin itsekään osasin odottaa – vaikka 
maahanmuuttajana ja nuorena pap-
pina niitä tiesin tulevan.

Olen kuitenkin saanut seurakun-
nalta jatkuvasti apua ja tukea – isä 

Artolta ja muilta työntekijöiltä oh-
jausta työhön, luottamushenkilöiltä 
rohkaisua ja neuvoja, ja muiltakin 
seurakuntalaisilta kannustusta ja 
luottamusta.  Tästä kaikesta olen 
kiitollinen.

Kulunut vuosi oli koettelemusten 
ja haasteiden vuosi koko seurakun-
nallemme.  Ratkaisut olivat nopeita 
ja rajuja, mutta välttämättömiä, 
kaikkien etua ajatellen.

Surusta huolimatta seurakunta on 
pääosin osoittanut suurta kypsyyttä 
ja kuuliaisuutta näiden kuukausien 
aikana.

“Autuaita ovat rauhantekijät” 
– he rakentavat seurakuntamme tu-
levaisuutta varmalle perustalle.

Uuden alku ei ole välttämättä 
vanhan loppu.

Seurakunnan työntekijät voivat 
vaihtua, se saa uusia jäseniä ja 
menettää vanhoja, sen perinteitä 
sovelletaan uusin tavoin – mutta 
silti se pysyy.

Näin on kirkkomme säilynyt ja 
kehittynyt jo kahden vuosituhannen 
ajan. Toimikaamme itsekin niin, 
että tästä alkavasta kirkkovuodesta 
tulisi seurakuntamme rakentamisen 
ja yhteisön lujittamisen aikaa.

Tervetuloa mukaan!

alekSander roSzczenko

Jyväskylän ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherran vaalissa 26.8.2007 
eniten ääniä sai isä Timo Mäkirinta.
Hänen äänimääränsä oli 124 ääntä.  
Teo Merras sai 26 ääntä ja Tuomas 
Järvelin 13 ääntä. Äänioikeuttaan 
käyttii 164 seurakuntalaista.

Kirkkoherran valinta vahvistetaan 
asianmukaisen valitusajan kuluttua, 
ja valinnasta tiedotetaan seurakun-
nan yleisen käytännön mukaisesti 
vahvistamisen jälkeen.

Mäkirinnalle
eniten ääniä

Jyväskylän tiistaiseura
Pe 14.9. Pyhäkankaan leirikeskuksessa siunataan liturgian jälkeen 
tiistaiseuran lahjoittamat ikonit.

Tiistaiseuran iltoja 
18.9. klo 18   Nunna Kristodulin opetuspuhe
9.10. klo 18  Tiistaiseuran ilta

Diakoniatoimikunta
 
Ystävätoimintaa vanhuksille
Jos olet halukas saamaan apua sairaala-, terveyskeskus-, laboratorio- 
ym. vastaaville käynneille, tai kaipaat kirkko- tai ulkoiluseuraa, ota 
yhteys Hannele Järviseen, puh. 004 767 2608 tai hannele.jarvinen@
nic.fi

Samoin, jos olet kiinnostunut vapaaehtoiseksi ystävätoiminnan avus-
tajaksi, ota yhteys Hanneleen.

”Ukkopiiri”
Seurakunnan miesten yhdyssiteeksi puuhataan yhdessäolo- ja puuhapii-
riä ortodoksisessa hengessä. Elokuun hämärissä on tarkoitus kokoontua 
Pyhäkankaalle pohtimaan toimintamuotoja. Asiasta kiinnostuneet, 
soittakaa Risto Raskulle 0400 603 226.

Perinteinen pyhiinvaellusretki
Valamoon ja Lintulan luostareihin

10.–11.9.2007.
Hinta 70 € vierasmajassa, 90 € hotellissa. Lähtö maanantaina 10.9. 
Äänekosken mh klo 11.00, Suolahti mh klo 11.15, Jyväskylän 
kirkko klo 12.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut virastoon.

Isä Aleksander luovutti Marjatta 
Eronen-Huhtalalle Pyhän Karitsan 
ritarikunnan ritarimerkin ansioi-
tuneesta opetus- ja kasvatustyöstä 
sunnuntaina 12.8.2007.

Marjatta on toiminut uskon-
nonopettajana Jyväskylässä ja sen 
ympäristössä vuodesta 1973. Jyväs-
kylän kaupungin opettajana hän ehti 
työskennellä 23 vuoden ajan.

Hänelle työn ilo on syntynyt las-
ten oppimisen ilosta sekä yhteistyös-
tä vanhempien ja koulujen kanssa.

Seurakunta on toiminut hänelle 
hyvänä taustatukena muun muassa 
leirikoulujen järjestämisessä sekä 
kirkollisten tarvikkeiden ja materi-
aalien hankinnoissa. Hän haluaa toi-
vottaa lasten vanhemmille kärsivälli-
syyttä ja rakkautta, sillä kasvatustyö 
on nykypäivänä vaativaa. Hän kiittää 
kaikkia yhteistyöstä ja mainitsee 
vielä: rukousta älkää unohtako.

Marjatta Eronen-Huhtalalle luovutettiin pyhän karitsan ritarikunnan 
ritarimerkki sunnuntaina 12.8.07.

Ritarimerkki
opetustyöstä

Ylösnousemuksen kirkko,
Rajakatu 39, Jyväskylä

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

Muut palvelukset:
28.8. klo 18 vigilia, Johannes Kastajan mestaus
29.8. klo 9 liturgia, Johannes Kastajan mestaus (paastopäivä)
31.8. klo 18 akatistos luomakunnalle
13.9. klo 18 vigilia, Ristin ylentäminen (piispa Arseni)
30.9. klo 18 vigilia, Pokrova
1.10. klo 9 liturgia, Pokrova

Pyhäkankaan leirikeskus
14.9. klo 9 liturgia, ikonien siunaus, Ristin ylentäminen (piispa Ar-
seni)
15.9. klo 18 ehtoopalvelus (kristinoppikoulun jatkoleiri)
16.9. klo 10 liturgia (kristinoppikoulun jatkoleiri)

Karstulan tsasouna
7.9. klo 18 vigilia, Jumalansynnyttäjän syntymä; vigilian jälkeen 
ekumeeninen praasniekkailta ev.lut. seurakuntasalissa
8.9. klo 9 pieni vedenpyhitys ja liturgia, Jumalansynnyttäjän syntymä, 
praasniekka

Viitasaaren tsasouna
1.9. klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku

Äänekosken tsasouna
22.9. klo 9 liturgia

Suolahden tsasouna
29.9. klo 9 liturgia

Lievestuoreen rukoushuone
6.10. klo 9 liturgia

Muutoksista ja lisäyksistä osoitteessa www.ort.fi

KATEKUMEENIKURSSI
ortodoksiseen kirkkoon liittymistä harkitseville
joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen 19.92007

ORTODOKSIAKURSSI
kirkon perinteestä kiinnostuneille seurakuntalaisille
joka toinen torstai klo 17 alkaen 18.10.2007

Lisätietoja ja ilmoittautumiset seurakunnan virastoon!
014-332 9200

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan valtuuston vaali 
toimikaudelle 2008-2011 pidetään 04.11.2007 seuraa-
vasti: Jyväskylän Ylösnousemuksen kirkko klo 11.30 
-12.30, Äänekosken tsasouna klo 13.30 – 14.00 ja Vii-
tasaaren tsasouna klo 15.00 – 15.30.
Vaalin tulos julkaistaan samana päivänä Jyväskylän 
Ylösnousemuksen kirkossa klo 18.00 kirkkoherran vi-
rastossa alkavan ääntenlaskun jälkeen, ja tulos asetetaan 
nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle.
Seurakunnan valtuuston jäsenmäärä on kaksitoista (12) 
ja seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.(Laki ort.
kirkosta 985/2006 54§)  Valtuustoon valitaan vuosiksi 
2008-2011 kaksitoista (12) eniten ääniä saanutta henki-
löä. ( Ort.kirkon kirkkojärjestys 174/2007  81§ )
Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua 
koskevat asiakirjat tulee toimittaa Jyväskylän ortodok-
sisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Rajakatu 
39, 40200 Jyväskylä, viimeistään 20.9.2007 klo 12.00 
mennessä. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen 
nimi, syntymäaika ja kotikunta. Ehdotuksen tulee olla 
vähintään kahden (2) Jyväskylän ortodoksisen seura-
kunnan äänivaltaisen jäsenen allekirjoittama ja siinä 
saa ehdottaa enintään 12 ehdokasta. Vaalilautakunta 
laatii tehtyjen ehdotusten perusteella ehdokasluettelon, 
joka asetetaan nähtäväksi viimeistään 30 päivää ennen 
vaalitoimituksen alkamista. Vaalikelpoinen seurakun-

nan luottamustoimeen on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan pää-
toiminen työntekijä.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalissa 
on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seu-
rakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä 
vaalipäivänä (4.11.2007) on täyttänyt  18 vuotta. Ää-
nioikeutta käytetään seurakunnanvaltuuston vaalissa 
siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty 
seurakunnan jäseneksi 31.8.2007.
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen 
äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta vaali-
alueensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan 
valtuustoon jäseniä. (12) Valituiksi tulevat kaksitoista 
(12) eniten ääniä saanutta ehdokasta. 

Äänivaltaisten luettelo on nähtävillä 17.-24.9.2007 
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Ehdokasasettelua varten on kaavake yhteiseen käyttöön 
Solean takaosassa.
Jyväskylässä, 23.8.2007

alekSander roSzczenko

kirkkoHerran SiJainen

vaalilautakunnan PuHeenJoHtaJa

KUULUTUS

Jyväskylän seudun suojärveläiset järjestää
Ortodoksisella kirkolla seuraavaa ohjelmaa:

27.9 torstaina klo 18.00 Vanha sali. Tarinailta. ”Menneen kesän satoa”.
13-14.10 Helsingin matka. Tarkempi matkareitti ja ohjelma seuraavassa leh-
dessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Ari Peiponen 040 756 1241. Alustavasti 
olemme suunnitelleet, että bussi lähtisi lauantaina Viitasaarelta ja kulkisi 
Äänekosken kautta Jyväskylään, josta matkamme jatkuu Aira Samulinin 
luo ”Hyrsylän mutkaan”. Majoitumme Helsingissä. 
Sunnuntaina palvelus Uspenskin katedraalissa ja päiväjuhla Karjala talolla. 
Mukana matkassa oma sairaanhoitaja sekä hanuristi Keurulaisen Kari.
 Yhdistyksen jäsen Harri Nygreniltä ilmestyi keväällä omakustanteena kirja, 
’Sotaan Suojärveltä ErP 10:n taistelujen tie Talvisodassa 1939-40’. Teos 
kertoo päiväkirjanomaisesti eurooppalaisen kriisin kehittymisestä ja sen 
vaikutuksista Suomeen ja etenkin rajapitäjä Suojärveen. Kyseistä opusta 
voi tiedustella Harrilta suoraan 0400 738498. 
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Elokuinen  aamu toi muassaan suruviestin: Antero oli 
menehtynyt yöllä äkilliseen sairauskohtaukseen. 

Antero ”Antsu” Lukkarinen toimi monta vuotta 
seurakuntamme seurakuntamestarina. Hän ehti työs-
kennellä monitoimimiehenä sekä vanhoissa että uusissa 
seurakunnan tiloissa.

Jos olivat seurakuntamestarin tehtävät moninaiset, 
sitä olivat myös Anteron taidot: omassa verstaassaan 
autotallissa hän kehitteli monenmoisia vempaimia työ-
tehtäviinsä; korjasi vanhoja ja paranteli uusia. Aina oli 
joku projekti meneillään.

Tekniikka kiinnosti ja pellepeloton-tyyliset ideoinnit 
olivat Anterolle selvästi suuren mielihyvän lähde.

Antero toimi myös kirkon isännöitsijänä, minkä teh-
tävän kautta monet oppivat hänet tuntemaan.  Kerran hän 
tyhjässä kirkossa istuessamme kertoili omasta uskostaan: 
”Tässä penkillä minä aina istun. Katselen noita ikoneita 
ja juttelen yläkerran Isän kanssa.” 

Paitsi työn kautta Antero palveli seurakuntaamme 

myös vapaaehtoistoiminnassa diakoniatoimikunnan 
jäsenenä ja tiistaiseuralaisena. Monissa tapahtumissa ja 
leiripäivissä nautiskelimme Antsun paistamia herkullisia 
muurinpohjalettuja.

Lettujen höysteenä kuultiin paljon hauskoja juttuja 
ja kaskuja.

Äkillinen sairastuminen kuutisen vuotta sitten muutti 
monta asiaa Anteron elämässä. Tekniset harrastukset 
verstaassa piti jättää, kommunikointi vaatii vähän 
enemmän aikaa. Antero siirtyi eläkkeelle keväällä 2001.  
Kirkon kainalossa sijaitsevassa kodissa eläkepäivät täyt-
tyivät yhteisistä kävelylenkeistä Seija puolison kanssa 
, koiran ulkoiluttamisesta ja ahkerasta osallistumisesta 
jumalanpalveluksiin ja seurakunnan toimintaan. 

Suurella sydämellä elämää tarkastellutta Antsua jää-
vät puolison ja tyttären lisäksi kaipaamaan suuri joukko 
ystäviä ja tuttuja. 

Ollos iäti muistettu sinä autuuteen kutsuttu.

Arvo Eirola lahjoitti poisnukkuneen 
sisarensa Eeva Suokkaan (s. Eirola) 
toivomuksen mukaisesti Kristus Kai-
kkivaltias-ikonin Jyväskylän orto-
doksiselle seurakunnalle 8.8.2007.

Arvo Eirola kertoi ikonin tulleen 
perheen mukana Sortavalasta vuonna 
1944 pitkän evakkomatkan jälkeen. 
Ikonin luovutustilaisuuteen osallistui 
myös Jormakan sukuseuran edustaja 
Matti Jormakka. Isä Aleksander vas-
taanotti kauniin, puisen kotelon suo-
jaaman ikonin seurakunnan puolesta. 
Ikoni entistetään syksyn aikana ja 
asetetaan paikalleen alkuperäisen 
käyttötarkoituksensa mukaisesti.

tekSti Ja kuva: PirJo Härkönen

Литургия на 
церковно-

славянском, русском 
и финском языках

в Воскресенской 
церкви

г. Ювяскюля,
Rajakatu 39

по воскресеньям
в 10 ч.

Liturgia kirkkoslaavin, 
venäjän ja suomen kie-
lellä Jyväskylän Ylös-
nousemuksen kirkossa 

sunnuntaisin klo 10

30.9.
21.10.
18.11.
16.12.

Cвященник

о. АлексАндр 
рощенко

тел. 050-581 2362

Antsu siirtyi tuonilmaisiin

NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA

Lasten ja nuorten syksyn 2007 toiminta alkaa viikolla 36, 
maanantaina 3.9.2007 alkaen.
Kerhot kokoontuvat seurakuntakeskuksen kerhotilassa, 
osoitteessa Rajakatu 39, Jyväskylä.

Venäjänkielinen kerho 3-12-vuotiaille maanantaisin (joka 2. 
maanantai) klo 17.30–19

Nuorten ilta tiistaisin (joka 2. tiistai) klo 18–19.30

Lasten kerho 3-6-vuotiaille keskiviikkoisin klo 18–19.15

Päiväkerho 3-6-vuotiaille torstaisin klo 10–12

Kouluikäisten kerho (7-12-v.) torstaisin klo 18–19.15

Sunnuntaikerho klo 10 alkaen (joka 2. sunnuntai) 3-vuotiailla 
ja sitä vanhemmilla lapsilla on mahdollisuus tulla liturgian 
aikana kokoontuvaan kerhoon.

Ponomarikerho aloittaa jälleen toimintansa. Aloitusajankohta 
tarkentuu syyskuun aikana.

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

***

Pyhäkankaan kesän 2007 kriparilaiset huomio!
Kolmen kristinoppileirin yhteinen Jatkokripari järjestetään 
Pyhäkankaalla 14.–16.9.2007. Tule mukaan tapaamaan 
leiriläisiä eri kuutosseurakunnista ja viettämään tunnelmallinen 
viikonloppu mukavan yhdessäolon merkeissä! Jatkiksen 
hinta 15 euroa. Kysy lisää ja ilmoittaudu heti tai viimeistään 
perjantaina 7.9. mennessä Pirjolle.
 
Unohtuiko jotain Pyhäkankaalle? Kesän aikana 
leirikeskuksesta löytyneitä tavaroita voi tiedustella 
nuorisotoimistosta.

 Lähdetään Kuopioon!
Nuorten Pokrova yli 13-vuotiaille Kuopiossa

28.-30.9.2007.
Hinta 20 €, seurakunta järjestää kuljetuksen. 

Ilmoittautumiset 21.9. mennessä Pirjolle.
Lisätietoja ohjelmasta Kuopion seurakunnan sivuilla.

Lahja
seurakunnalle

Matti Jormakka, Arvo Eirola ja isä Aleksander ikonin 
luovutustilaisuudessa.

Nuorison kesä 07

Ilvekset kuin veljekset, vai miten päin se oli? Ethän kuitenkaan ruoki 
näitä?

Kunnon tuuletus.

Laulua kesäillassa.

Sirkka Jaamalainen-lönn
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Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

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

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

Markus Huovinen, Pielavesi
p. 0400 169 825

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 014-3329 230 tai 0500 991 621
pirjo.harkonen@ort.fi

Timo Mäkirinta, Rautalampi
p. 0500 371 057
timo.makirinta@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@dnainternet.net

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2007 viides 
Solea ilmestyy viikolla 41. 
Aineistopäivä on 28.9.2007.
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.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy, Kisapaino, Hovinpelto 3
74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi
Puh. (017) 770 7700
Fax (017) 770 7770

Radio ja tvTÄLLÄ KAAVAKKEELLA
EHDOKKAAKSI ILMOITTAMINEN

KÄY NÄPPÄRÄSTI:

Me allekirjoittaneet ......... ortodoksisen seurakunnan jäsenet eh-
dotamme vuoden 2007 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia 
ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:

Ehdokkaan nimi  Syntymäaika  Kotikunta

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Päivämäärä __/__2007

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

__________________________    ________________________

Tämä kaavake on palautettava oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon. Kaavakkeen viimeinen palautuspäivä käy 
ilmi kunkin seurakunnan omasta vaalikuulutuksesta.

Ehdokkaiden suostumus:

Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi ............... seurakunnan 
seurakunnankokouksessa valittaessa seurakunnan valtuuston 
jäseniä.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

О кресте Христовом и о кресте личном

Кресту Твоему поклоняемся, Владыка,
и святое воскресение Твое славим!

Закончилось лето и вместе с ним сменился церковный богослужебный 
цикл. С 1 сентября начался новый церковный год. Ровно год назад мы 
отмечали, что богослужебный круг, имеющий свою логику, начинается 
и заканчивается богородичными праздниками – соответственно Рож-
деством Богогродицы и Успением. Сейчас же хотелось бы коснуться 
второго великого, так наз. двунадесятого (одного из двенадцати) праз-
дника церковного календаря. 14 сентября мы празднуем Воздвижение 
Честного Животворящего Креста Господня.
Это празднование исторически опирается на два события. Первое 
произошло в IV в., точнее в 326 г., во время экспедиции в Палестину 
и в Иерусалим (который тогда носил имя Элия Капитолина), возглав-
ляемой св. Еленой, матерью св. императора Константина. Тогда было 
найдено древо, на котором был распят Господь, и патриарх Макарий 
торжественно «воздвиг», поднял святой Крест для поклонения перед 
ним народом. Второе событие – VII в., – когда то же самое древо было 
возвращено после захвата из Персии в Иерусалим.
Богослужебный церковный устав устроен так, что христиане могут 
вспоминать о кресте, орудии смерти нашего Господа, постоянно: по 
меньшей мере трижды за год – на Крестовоздвижение, в воскресенье 
Крестопоклонное, в Великую пятницу; каждую неделю – в среду и 
пятницу; каждый день – во время совершения Шестого часа, т.е. в 
полдень. Мы вспоминаем о кресте Христовом, поклоняемся ему, чтим 
его, и в его свете смотрим на свою жизнь. И это делать нелегко. Не 
только потому, что само по себе это орудие казни ставит нас перед 
лицом смерти, смерти Бого-Человека, а значит полной, окончательной 
победы зла в этом мире. Еще и потому, что эту смерть Он выбрал сам. 
Он сам себя отдал «за жизнь мира», Он умер, чтобы жили мы. Он дал 
смерти победить себя, для того чтобы она не владела больше нами. 
Поэтому Его смерть и Его крест мы чтим как полное свидетельство 
любви Божьей, совершенной любви, исцеляющей и воскрешающей 
человека, возрождающей его к Жизни. Принять же эту Жизнь, как и 
саму крестную жертву, человек может также только свобдно. «Если кто 
хочет за Мною идти, да отречется от самого себя и да берет крест свой 
всякий день, и следует за Мною. Ибо, кто хочет душу свою спасти, тот 
погубит ее; кто же погубит душу свою ради Меня, тот и спасет ее» (Лк 
9:23-24). Господь не принуждает идти за собой, никому не навязывает 
крест и никого не заманивает в Царство Небесное. Он лишь говорит 
каждому: если хочешь быть со Мною, если хочешь жить – живи как Я: 
откажись от себя и бери свой крест. И в этом парадоксальном призвании 
к Жизни через отречение души (т.е. жизни!), опирающемся только на 
свободу человека и на доверие его Христу, заключена спасающая сила 
креста. Нужно отдать душу Христу, вознести ее на крест вместе с Ним, 
и тогда Он сможет ее спасти.
Оказывается, что вопреки распространенному у нас мнению, основан-
ному на плохом знании духа и смысла Евангелия и превратившемуся в 
поговорку «у каждого свой крест», крест – не данность нашей жизни, 
но ее заданность. Крест – это не житейские трудности и тем более не 
личные грехи (и того и другого, действительно, у всех хватает). Крест 
– это свободное движение верующего сердца к Богу во Христе, соучас-
тие в Его жертве, сораспятие с Ним ради другого. Будем помнить об 
этом всякий раз, когда будем поклоняться образу креста нашего Господа 
Иисуса Христа и понесем «крест свой всякий день»!

священник виктор МАксиМовский

Ortodoksisten opettajain liitto
Syyspäivät Valamossa 21.-23.9.2007

“ÄÄNI TYÖVÄLINEENÄ”

OHJELMA: Perjantai 21.9.2007
Klo 16.00 alkaen majoittuminen
Klo 18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset
Klo 19.30 Iltapalan yhteydessä syyspäivien avaus pj Sirpa 
Okulov sekä KP arkkipiispa Leon tervehdys.
Klo 20.00 Ylitarkastaja Pekka Iivonen OPH vastaa opettajien 
kysymyksiin ja kertoo tämän hetken kuulumiset.
Klo 21.00-22.30 Ryhmärentoutus Valamon Kansanopistolla, 
vetäjänä taijiohjaaja/shiatsuhieroja Tarmo Hakkarainen.
Lauantai 22.9.2007
Klo 6.00 Aamupalvelus ja liturgia, Aamupala, Klo 10.00 HOIDOT 
(valintojen mukaan)/PATIKOINTI ja ULKOILU.
Klo 13.00 Lounas, Klo 14.00-15.30 Luento ja harjoitukset. 
Viestintäkouluttaja Ulla Pekkarinen, ”ääni työvälineenä”. 
Klo 15.30-18.00 HOIDOT(valintojen mukaan)/ PATIKOINTI ja 
ULKOILU.
Klo 18.00 Vigilia, Klo 20.00 VALAMOLAINEN ILTA 
Sunnuntai 10.9.2006
Klo 9.00 III hetki ja liturgia, jossa saattaa laulaa opettajien kuoro. 
Klo 10.30 Lounas ja lähtökahvi, syyspäivien päätös. 

Hinnat: 85,50 €/henkilö vierasmajamajoituksella 2-3 hh (ykköslisä 5 
€/yö) 130 €/henkilö hotellimajoituksella 2-3 hh (ykköslisä 20€/yö). Hinnat 
sisältävät majoituksen 2-3 hh huoneissa, aamiaiset, kaksi lounasta/päiväl-
listä ja iltapalan.
Lauantain ”valamolaisen illan” tarjoaa SOOLi jäsenilleen.
Menu sisältää erilaisia kylmiä salaatteja, savulohipiirakkaa ja juustorullaa, 
jälkiruokana teetä ja pipareita juuston kera.  Hoitohinnasto: Voice mas-
sage (1,5 h) 45 €, erikoishieronta (60 min) 30€. Kaksi kosmetologiopiskelijaa 
tekevät kevyttä kasvohoitoa, kulmien ja ripsien värjäystä sekä käsihoitoa 
edulliseen hintaan. Liiton tuki jäsenilleen selviää myöhemmin. Ilmoittautu-
miset viimeistään 06.09. 2007 mennessä sihteeri Marianne Kantoselle, s-
posti: marianne.kantonen@ort.fi tai  p 050 3318905.  Lisätietoja: Pj Sirpa 
Okulov, sirpa.okulov@ort.fi, p. 0500 946 601

Kesän 2007 perheleirin jatkotapahtuma 
Puroniemessä

pidetään 14.-16.9.2007.
Viikonlopun hinta aik.40 € ja lapset 4-14v. 20€. Alle 4v. ei 

maksua. Leiri alkaa pe klo 18 ruokailulla ja su päätämme n. 
klo 13. Ilmottautumiset PSHV:n toimistolle 31.8. mennessä 

013-316 855 tai sähköpostilla pshv@ort.fi

Ortodoksinen kirkko
radiossa:

Su 2.9. Liturgia, klo 11-12 
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Su 16.9. Liturgia, klo 11-12 
Lappeenranta, Jumalansynnyt-
täjän suojeluksen kirkko
Su 30.9. Liturgia, klo 11-12 
Turku, Pyhän marttyyrikeisa-
rinna Aleksandran kirkko
Su 14.10. Liturgia, klo 11-12 
Kuopio, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Su 28.10. Liturgia, klo 11-12 
Rautalampi, Pyhän Nikolaok-
sen kirkko

Radioitavat ortodoksiset aamu-
hartaudet joka kolmas lauantai 
YLE Radio 1 klo 6.15 ja 7.50
1.9. Metropoliitta Ambrosius, 
Helsinki
22.9. Rovasti Rauno Pietari-
nen, Joensuu
13.10. Pastori Teo Merras, 
Helsinki

Radiotavat ortodoksiset il-
tahartaudet lähetetään joka 
kuukauden kolmas tiistai Yle 
Radio 1-kanavalla kello 18.50     
18.9.  Pastori Aleksander
Roszczenko, Jyväskylä
16.10.  Pastori Mikko Sidoroff, 
Rovaniemi


