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5. vuosikerta N:o 6 - joulukuu 2007 Ortodoksinen seurakuntalehti

T
änä vuonna tuli 
kuluneeksi 40-
vuotta siitä, kun  
Mikkelin orto-
doksisen seura-
kunnan kirkko-

kuoro piti perustavan kokouksen 
ja järjestäytyi alaosastoksi Pyhäin 
Sergein ja Hermanin Veljeskunnan 
yhteyteen.

Perustava kokous pidettiin 
14.11.1967 kanttori Pauli Jouhkin 
aloitteesta. Samassa kokouksessa 
kuoro otti nimekseen Mikkelin or-
todoksinen kirkkokuoro.

Kuoron juhlavuoden ohjelmaan 
on kuulunut ennen pääsiäistä pidetty 
paastoaiheinen konsertti, opinto- ja 
virkistysmatka Samokselle, Pat-
mokselle ja Efesokseen sekä 25.11. 
varsinainen juhlakonsertti ja juhla.

Juhlakonsertin ohjelma oli kooste 
kuoron esittämiä sävelmiä vuosien 
varrelta, mutta myös uusia sävelmiä 
oli harjoiteltu ja saatu ohjelmaan. 

Sävelmistöltään ohjelma oli tietyllä 
tavalla läpileikkaus kirkon käyttä-
mästä lauluperinteestä sen pitkän 
historian ajalta, kuten bysanttilainen 
sävelmä ensimmäiseltä vuosituhan-
nelta, kiovalaiset sävelmät kirkon 
toisen vuosituhannen alkupuolelta 
sekä toisen vuosituhannen lopulla 
syntyneet sävelmät.

Konsertti sai innostuneen vastaan-
oton kirkon täyteiseltä yleisöltä.

Juhlakonsertin väliajalla isä Jo-
hannes Hätinen luki KP arkkipiispa 
Leon tilaisuuteen lähettämän terveh-
dyksen ja samassa yhteydessä hän 
luovutti arkkipiispa Leon myöntämät 
Pyhän Karitsan Ritarikunnan mitalit 
Lea Hirvoselle ja Pekka Jormalai-
selle sekä piispalliset siunauskirjat 
Henna Mertaselle ja Marja Mäki-
rinnalle.

Onnistuneen konsertin jälkeen 
juhla jatkui yhteisen juhla-ateri-
an merkeissä. Ruokailun jälkeen 
kanttori esitti lyhyen historiallisen 

yhteenvedon kuoron toiminnasta. 
Samassa yhteydessä muistettiin 
kuoron laulajia seuraavasti:

Kirjalahjan sai pitkäaikainen 
ja ansioitunut kuorolainen Kalevi 
Laitsaari.

PSHV:n viirin saivat Malcolm 
Hicks ja Jussi Piironen.

Kultaisen laulajamerkin saivat 
Hannele Heikanen, Rita Jäske, Aino 
Kratochvil, Marianne Saarela-Puuk-
ko, Sinikka Talvenkorpi, Pertti Jäske 
ja Kari Tiittanen.

Hopeisen laulajamerkin saivat 
Ritva Alanko, Anneli Huimasalo, 
Natalia Iivanainen, Anja Jääskeläi-
nen, Veijo Kare, Susanna Nurminen, 
Marja-Leena Nykänen, Esa Nykä-
nen, Elna Virolainen, Jyrki Vitikai-
nen ja Maidare Veneranta.

isä Pekka Hirvonen

Säveliä kautta
kirkkomusiikin

historian

Mikkelin ortodoksinen kirkkokuoro täytti 40 vuotta. Kuoro oli aluksi Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunnan alaosasto. Kuoron juhlavuosi huipentui juhlakonserttiin, joka 
oli samalla läpileikkaus kirkon käyttämästä lauluperinteestä - bysanttilaisista sävelmistä toisen vuosituhannen lopulla syntyneisiin sävelmiin. (Kuva: Pertti Punkamaa)

Kristus syntyy - kiittäkää!
Kuutosseurakunnat sekä Solea toivottavat lehden lukijoille Joululepoa!

Lue lisää sivun kolme silmäkulmasta.
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Esipaimenen
p a l s t a

Paimenmatkoja

S o l e a l t a

Kristus syntyy - kiittäkää! Näin kirkko on muistuttanut meitä 
Kristuksen syntymäjuhlan lähestymisestä jo Neitsyt Marian 
temppeliin käymisen juhlasta lähtien. Myös valmistautues-
samme tulevaan juhlaan on kirkko viisaudessaan antanut 

meille erityisen valmistautumisajan, -joulupaaston. 
Kirkko ei kuitenkaan ole yksin muistuttamassa joulun lähestymisestä. 

Maailma ja sen mainos- ja markkinamiehet ovat aloittaneet rummutuksen 
juhlaan liittyen jo kuukausia aikaisemmin kuin kirkko.

Mainokset, joita tulvii silmiemme eteen nähtäväksi ja korviemme kuul-
tavaksi kaikkialta ja kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, kutsuvat meitä 
etsimään ja löytämään, ostamaan ja kuluttamaan sekä juhlimaan ja kokemaan 
juhlan merkeissä jo etukäteen.

Joulun ajasta on tullut kulutusjuhla mitä suurimmassa määrin. Kassako-
neet laulavat ja ovat jo pitkään  laulannet omaa joulusävelmäänsä.

Maailman julistama joulu saa meidät ristiriitaiseen tilanteeseen. Moni 
meistä kokee ahdistuvansa, stressaantuvansa ja jopa masentuvansa kaupal-
lisuuden oravanpyörässä. Inhimilliset voimavarat ovat rajalliset.

Kirkon julistus on toinen. Kirkko julistuksessaan kehoittaa meitä pysäh-
tymään, miettimään, rauhoittumaan, auttamaan ja kuulemaan toista ihmistä 
sekä keskittymään siihen, mikä on elämässä olennaisinta.

Miten nämä kaksi niin erilaista arvomaailmaa voisi yhdistää? Olisiko 
se tahdon asia ja valinta? Ja miten sen ensimmäisen joulun sanoman voisi 
yhdistää tämän päivän tapaan valmitautuessamme  ja viettäessämme Vapah-
tajamme syntymäjuhlaa? Olisiko sekin valinta ja tahdon asia? Auttaisiko 
jaksamisessa se, että tiedostamme valmistelumme tähtäävän lähimmäis-
temme iloksi?

Vain muutama päivä, ja olemme taas kerran kokemassa joulun ihmeen. 
On suuren juhlan aika. Juhlan, joka on kaikkien juhlien äiti.

Juhlan, joka korottaa meidän ihmisyytemme uuteen arvoon. Siksi iloit-
kaamme siitä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen 
Poikansa, meidän kaltaiseksemme.

Iloitkaamme siitä, että Hän on luolassa Neitseesta syntynyt, meidän 
kaltaiseksemme.

Iloitkaamme  niinkuin paimenet pyhän ihmeen edessä. Iloitkaamme 
kuin tietäjät, tuoden lahjamme, oman itsemme, toinen toisemme ja koko 
elämämme Joulun Herran eteen. Vexi Salmen joululaulun sanoja lainaten: 
”Näin sydämeeni joulun teen, ja mieleen hiljaiseen taas Jeesuslapsi syntyy 
uudelleen.

Rakkautta ja rauhaa jouluusi!
Pekka Hirvonen

kanttori/diakoni

Älä ahdistu maallisen
joulun ristipaineessa

Arkkipiispa Leon paimenmat-
kat:
13.12. Joensuu, Kielen ja kulttuurin 
tapahtuma
14.12. Siilinjärvi, Toivalan metsä-
koulu, Joulunvalmistusjuhla
Kuopio, Partiolaistapaaminen
15.12. Joensuu, Ortodoksinen semi-
naari, syyslukukauden päättäjäiset, 
liturgia, johtokunnan kokous, luki-
jaksi vihkiminen
19.12.  Helsinki, Eduskunnan joulu-
hartaus; tapaaminen eduskunnassa ja 
virastoissa
21.12. Kuopio, jouluhartaus
Siilijärvi, Tuomaan tulet
24.12. Kuopio, suuri ehtoopalvelus 
katedraalissa
31.12. Kuopio, liturgia ja muistopal-
velus kotikirkossa
 

Piispa Arsenin paimenmatkat:
11.12. Lapinlahti, Rukouspalvelus 
tiistaiseurassa, 14.-15.12. Sevetti-
järvi, Vigilia ja liturgia
23.12. Alapitkä, Liturgia
24.12. Suonenjoki, Suuri ehtoopal-
velus, 25.12. Iisalmi, Liturgia
5.-6.1. Savonlinna, Teofanian  palve-
lukset, 12.-13.1. Joensuu, Vigilia ja 
liturgia, 16.1. Rautalampi, Kuutosten 
kokous, 20.1. Kuopion Tuomio-
kirkko, Ekumeenisen rukousviikon 
aloituspalvelus
30.1. Kuopio, Ehtoopalvelus
2.-3.2. Iisalmi, Vigilia ja liturgia
4.2.Lintula, Katumuskanoni
5.2. Valamo, Katumuskanoni
6.2. Salahmi, Katumuskanoni
8.2. Joensuu, Tutkijaseminaari
24.2.-2.3. Loma

O
lemme tulleet 
e l ä - m ä m m e 
vuosien kierros-
sa Kristuksen 
syntymäjuhlaan. 
Joulua nimite-

tään usein rauhan juhlaksi. Tämä 
on hyvin perusteltua, sillä meidän 
pelastuksemme tähden ihmiseksi 
syntynyt Kristus on rauhan Jumala.

Hänen maailmaan tulemistaan 
ennusti jo profeetta Jesaja, joka 
sanoi: ”Lapsi on syntynyt meille, 
poika on annettu meille. Hän kantaa 
valtaa harteillaan, hänen nimensä on 
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan 
Ruhtinas.” (Jes.9:5)

Kristus julisti rauhan sanomaa 
koko maanpäällisen elämänsä ajan 
sekä teoin että sanoin. Ylösnouse-
muksensa jälkeen Hän ilmestyi usei-
ta kertoja opetuslapsille ja läheisil-
leen. Hän tervehti heitä toivotuksella 
”Rauha teille”. Vapahtajan tervehdys 
herättää kysymyksen, minkälainen 
on Jumalan toivottama rauha? Vas-
taus siihen löytyy Kristuksen omista 
sanoista pääsiäisaterialla: ”Minä 
jätän teille rauhan. Oman rauhani 
minä annan teille, en sellaista jonka 
maailma antaa.” (Joh. 14:27) 

Inhimillisen mittapuun mukaan 
ymmärrämme ulkoisella, maailman 
suomalla rauhalla yleistä hyvää jär-
jestystä ja kohtuullista sopusoinnun 
tilaa. Täydellisyytenä tällaista tilaa 
emme ehkä voi kuvitellakaan. Sodan 
vastakohtana se merkitsee myös oi-
keudellisesti järjestettyä olosuhdetta, 
joka vallitsee valtioiden välillä ja 
yhteiskunnassa sen erilaisten osien 
kesken.

Tämän hyvin merkityksellisen 

Kristus syntyy - 
mutta mitä se

tarkoittaa?
ulkonaisen rauhantilan lisäksi me 
tarvitsemme myös toisenlaista ja 
pysyvämpää, syvempääkin, sisäistä 
rauhaa. Se merkitsee meille elämän 
täyteyttä, joka ilmenee eheänä suh-
teena Jumalaan ja kaikkiin lähim-
mäisiimme heidän kansallisuuteensa, 
uskontokuntaansa, vakaumukseensa 
tai muihin erilaisiin ominaisuuksiin-
sa katsomatta.

Kun Jumala syntyi ihmiseksi, tuli 
näkymätön jumalallinen maailma 
näkyväksi meidän keskuuteemme. 
Kristuksen syntymässä Jumalan 
läsnäolo tuli tuntuvaksi, koettavaksi 
todellisuudeksi. Tämä on meidän 
jokaisen mahdollista aistia tänäkin 
jouluna, jos uskolla otamme vastaan 
pelastavan sanoman Vapahtajan 
syntymästä. Maailman melskeitten 
keskelle on syntynyt Kristus, joka 
tuo tänäkin jouluna oman viestinsä 
kaikille kansoille. Sanoma Jeesus-
lapsen syntymästä on ikään kuin 
silta näkymättömän ja näkyvän 
maailman, Jumalan ja ihmisten, 
välillä. Ja jos niin tahdomme, voi 
Jumalan maailmaan tuoma rakkau-
den, totuuden, siunauksen ja rauhan 
sanoma rakentaa kauttamme yhä 
uusia, ehkä pieniä ja vaatimattomia, 
mutta kuitenkin hyvin todellisia ja 
merkityksellisiä siltoja ihmisten 
välille.

Kristuksen syntymän kautta on 
ennen muuta jumalallinen rauha 
tullut keskellemme. Me tarvitsemme 
välttämättä sekä ulkoista maailman 
rauhaa että sisäistä sielun rauhaa, 
hengellistä rauhaa.

Ihmisten aiheuttamaa epäoikeu-
denmukaisuutta ja sotaa on edel-
leen ympärillämme, mutta meidän 
kristittyjen erityisenä tehtävänä on 

tuoda Kristuksen rauhan sanoma 
tiettäväksi kaikkialle missä erimie-
lisyydet vallitsevat. Tämä sillan ra-
kentaminen on kaikkien kristittyjen 
velvollisuus. Tämä työ ei käy vain 
pelkin sanoin, vaan myös konkreet-
tisia tekoja tarvitaan.

Jokainen kohdallamme voimme 
pohtia, mitä se minulle merkitsee? 
Rauhan rakentamiseksi on jokaisen 
yksilön lähdettävä liikkeelle itses-
tään, omasta elämästään, omasta 
valinnastaan ja tahdostaan ottaa 
vastaan tuo siunaus. Meidän kaik-
kien yhdessä on annettava itsemme 
käytettäväksi rauhan rakennusele-
mentteinä. Vain siten voimme nähdä 
totena sen rauhan, johon Kristus 
Jumala kutsuu meitä kaikkia.

Enkelit ylistivät Kristuksen syn-
tymää: ”Jumalan on kunnia korke-
uksissa, maan päällä rauha ihmisillä, 
joita hän rakastaa.” Tulkoon tämä 
enkelien kuoron julistus myös mei-
dän julistukseksemme täällä Karja-
lan hiippakunnassa, koko maassa ja 
maailmassa.

Siunaten

arkkiPiisPa Leo

Apostolien teoissa (8:26-39) ker-
rotaan etiopialaisesta hoviherrasta, 
joka luki profeetta Jesajan kirjaa. 
Paikalle tuli apostoli Filippus, joka 
kysyi hoviherralta, ymmärtääkö 
tämä mitä lukee.

Tämä vastasi kysyen, kuinka 
ymmärtäisi, kun ei kukaan selitä. 
Alkaen Jesajan kirjasta apostoli 
Filippus johdatti hänet tuntemaan 
Kristuksen, jota itse kantoi sydä-
messään, ja eunukki uskoi ja hänet 
kastettiin.

Paikalla oli Raamattu eunukin 
kädessä sekä Traditio apostoli Filip-
puksen persoonassa. 

Mikä on Traditio, Kirkon perintö? 
Jumala antoi oman iankaikkisen 
Poikansa maailmalle, mutta Pojas-
saan Hän antoi itsensä: “Isä ja minä 
olemme yhtä.” Samoin Poika lähetti 
apostolit, mutta apostoleille hän oli 
antanut itsensä Pyhässä Hengessä: 

“Joka ottaa vastaan sen, jonka minä 
lähetän, se ottaa vastaan minut; 
mutta joka ottaa vastaan minut, se 
ottaa vastaan hänet, joka on minut 
lähettänyt” (Joh. 13:20).

Apostoli Paavali kuvaa Kirkon 
Traditiota: “Minä elän, en enää 
minä, vaan Kristus elää minussa” 
(Gal. 2:20). Tästä elämästä kumpu-
sivat myös apostolien kirjoitukset, 
ja niistä tuli Tradition ensisijainen 
kirjallinen todistus.

Kirkon Traditio on ihmispersoo-
nien osallistumista persoonallisen 
Jumalan, Pyhän Kolminaisuuden 
elämään Kristuksen kautta Pyhässä 
Hengessä.

Siitä julistaa Raamattu ja ikonit, 
siitä osallistutaan sakramenteissa, 
sitä viljellään askeettisessa elämässä 
ja lähimmäisen rakkaudessa ja se 
puhkeaa kukkaan elämän pyhyydes-

sä, ihmisen osallistumisessa Jumalan 
kirkkauteen

Pyhät ihmiset, joissa Tradition 
siemen on puhjennut kukkaan, ovat 
apostoleista saakka olleet Kirkossa 
“uskon ohjeina”. Heidän elämänsä 
on elävä Raamatun selitys Pyhien 
ihmisten elämäkerrat ovat suora 
jatke evankeliumeille ja apostolien 
teoille.

Jotta voi osallistua Kristuksen 
elämästä, täytyy kuolla omalle 
elämälle. Siksi Kirkon Traditio on 
askeettinen, Ristin muotoinen Joka 
kadottaa elämänsä, löytää sen, ja 
löytää ilon, jota kukaan ei voi ottaa 
pois.

Heikki aLex sauLamo

Teksti perustuu Saulamon pitämään 
alustukseen Kuopion Ksenia-piirissä 

marraskuussa 2007.

Traditiosta ja Raamatusta

Piispa Arsenia ja
nunna Kristodulia voi 

lukea myös netissä
Piispa Arseni ja nunna Kristoduli 
ovat perustaneet kumpainenkin 
oman bloginsa internetiin. Nun-
na Kristodulin ajatuksia pääsee 
seuraamaan osoitteesta: www.orto-
doksi.net/kristoduli/. Piispa Arsenin 
blogi löytyy osoitteesta www.orto-
doksi.net/arseni/.

Nunna Kristoduli kirjoittaa ne-
tissä esimerkiksi jumalanäidin kai-
puusta: ”Pari tuhatta suomalaista 
ryömi hindutemppeliksi muutetussa 
hallissa polvillaan äiti Amman halat-
taviksi. Uutinen vavahdutti. Niinkö 

syvä on äidillisen rakkauden kaipuu, 
niinkö paljon siitä on puutetta, että 
äidin piti tulla Intiasta ja sellainen 
määrä pääasiallisesti kaiketi kas-
tettuja kristittyjä osallistui näihin 
menoihin.”

”Tarkkaan ottaen osallistuminen 
hindulaisiin menoihin on tulkit-
tavissa Kristuksen kieltämiseksi, 
ja tällaisiin riitteihin osallistunut 
ortodoksikristitty pitäisi voidella 
uudestaan, jos hän haluaa palata 
kirkon piiriin. Kysymyksessä ei siis 
ole mikään pikkujuttu.”
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Kirkkokunnassa alkaa tapahtua

kuvat: Harri PeiPonen

uutisen www.ort.fi -sivuiLLa oLLeesta 
tiedotteesta muokkasi: Pia vaLkonen

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, 25.12.
Tropari, 4. säv.
Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, koitti maailmalle tiedon valkeus, sillä siitä tähtien palvelijat 
tähden kautta oppivat kumartamaan Sinua, vanhurskauden Aurinkoa, ja tuntemaan Sinut, Koiton korkeudesta. 
Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Kontakki, 3. säv.
Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää, ja maa tarjoaa luolan lähestymättömälle. Enkelit paimenten 
kanssa ylistystä veisaavat. Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä meidän tähtemme on syntynyt Lapsukainen 
- iankaikkinen Jumala.

Lue lisää internet-osoitteesta: http://www.ortodoksi.net/kirkkovuosi/kirkkovuosi.htm  

Suomen ortodoksisella kir-
kolla on nyt tekeillä pitkän 
tähtäyksen suunnitelma. 
Suunnitelman pääotsikko-
na on Etsivä kirkko ja se 

ulottuu aina vuoteen 2020 asti.
Etsivä kirkko –suunnitelmaluon-

nos oli esillä kirkolliskokouksessa. 
Kirkolliskokous kokoontui Valamon 
luostarissa marras-joulukuun vaih-
teessa ja se päätti lähettää suunnitel-
man laajalle lausuntokierrokselle.

Kokouksen päätöksessä koros-
tetaan, että mikäli kirkon jäsenet, 
seurakunnat ja muut kirkon piirissä 
toimivat tahot halutaan sitouttaa 
kirkon visioon, tulee näille tahoille 
antaa aidosti mahdollisuus vaikuttaa 
sen sisältöön.

Jatkossa kirkolliskokous kokoon-
tuu kerran vuodessa aikaisemman 
joka kolmannen vuoden sijaan. 
Näin asioihin saadaan vauhtia ja 
jäntevyyttä.

Kirkon eri tahoilta aiotaan jat-
kossa selvittää tarkemmin Etsivä 
kirkko –suunnitelmaan liittyen muun 
muassa sitä, mikä on paikallisyhtei-
söjen, seurakuntien, hiippakunnan ja 
kirkollishallituksen väliset suhteet, 
tehtävänjako sekä taloudellinen ja 
hallinnollinen päätöksenteko.

Kysymyksen alle tulevat myös 
keskusrahaston rooli talouden tasa-
usrahastona sekä se, miten kirkko 
aikoo selviytyä jatkossa siitä, että osa 
seurakunnista joutuu kipristelemään 
yhä pienenevien verotulojen turvin. 
Lisäksi epävarmuutta herättää se, että 
niin seurakuntalaiset kuin seurakun-
tien työntekijät ikääntyvät.

Suunnitelmakeskusteluissa tuo-
daan esille pyhäkkökeskeisyyden 
ideaa syrjäkulmien elvyttäjänä sekä 
sitä, mitkä ovat palvelujen tarjoami-
sen haasteet toisaalta ruuhka-Suo-
messa ja toisaalta syrjäseudulla.

Samalla tulee määritetyksi, mikä 
on kirkon koko-, osa-aikais- sekä 
vapaaehtoistyön asema ja kirkon 
muiden eri toimijoiden välinen 
työnjako – miten kirkon järjestöjen, 
kansanopiston sekä kulttuurikeskus-
ten tulee toimia.

Keskustelussa ovat esillä myös 
kirkon henkilöstön hyvinvointi, 
työntekijöiden perus- ja täydennys-
koulutustarpeet sekä rekrytoinnin 
ongelmat. Suunnitelma luotaa kirkon 
tiedotus- ja viestintästrategiaankin.

Laajan lausuntokierroksen jälkeen 
pitkän tähtäyksen suunnitelmassa 
pidetään laajapohjainen seminaari 
ennen seuraavaa kirkolliskokousta. 
Seminaariin kutsutaan seurakuntien, 
luostarien, ortodoksisten järjestöjen 
ja koulutuslaitosten edustajia sekä 
kirkolliskokouksen jäsenet.

Seuraava kirkolliskokous on mar-
raskuussa 2008.

“Mikäli kirkon jäsenet, seurakunnat ja muut kirkon piirissä
toimivat tahot halutaan sitouttaa kirkon visioon,

tulee näille tahoille antaa aidosti
mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön.”

Etsivä kirkko -suunnitelmaluonnos lähteekin
nyt laajalle lausuntokierrokselle.

Piispa Arseni ja Kuopion kirkko-
herra Mikko Kärki keskustelivat 

Etsivä kirkko -suunnitelmasta.

Leo Houtsonen ja isä Juha Lampinen tuumivat ankarasti Etsivää kirkkoa.
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Tänä vuonna olimme jo viidettä 
kertaa kuutosten yhteisellä vael-
lusmatkalla Lapissa. Matkasim-
me tällä kertaa Utsjoelle Kevon 
luonnonpuiston alueelle, joka on 
varmastikin yksi Suomen jylhim-
mistä paikoista.

Läksimme matkaan perjantai-
na 27.7 illalla, jo olimme lauan-
taiaamuna kahdeksalta Inarissa. 
Vaeltajia oli kaikkiaan 34 henkeä 
ja edustettuna oli melkein kaikki 
kuutosten seurakunnat.

Jakauduimme aamulla neljään 
eritasoiseen ryhmään ja siirryim-
me maastoon vaeltamaan. Omassa 
ryhmässäni oli 12 henkeä, joista 
neljä oli nuoria, loput aikuisia. 
Läksimme maastoon Tenon var-
resta noin 15 km Karigasniemeltä 
pohjoiseen. Kuljimme alun hyvin 
heiveröistä polkua Piesjoelle 
jossa olimme ensimmäisen yön. 
Siitä jatkoimme erämaa taival-
lusta Piestunturin yli Akujoelle, 
joka oli ryhmämme mielestä 
yksi reittimme kauneimmista 
leiripaikoista.

Nuoriso kalasteli kuohuvasta 
Akujoesta meille maistuvaa ilta-
pala-ainesta. Lapin tammukat ovat 
jalointa retkeilijän kalaevästä.

Hyvin nukutun yön jälkeen 
suuntasimme kohti Ruktajärveä ja 
siellä olevaa autiotupaa. Ilma oli 
kaunis, niinpä menimme läheisen 
Pyhäjärven rantaan yöksi.

Aamulla nuorisolla oli polvi- 
ja jalkavaivoja, jotka estivät heitä 

Kuutoset viidettä kertaa
taivaallisissa maisemissa

Sitkeimmän ja kovakuntoisimmat kuutosseurakuntalaiset kapusivat kanjonin päähän vaelluksellaan.

lähtemästä ryhmämme vaativam-
malle taipaleelle katsomaan Kevon 
kanjonia ja Fiellun putousta.

Tästä nuoret siirtyivät lepäile-
mään läheiselle autiotuvalle, ja me 
muut jatkoimme kohti kanjonia.

Saavuimme illalla kanjonin pään 
lähellä olevalle leiripaikalle, johon 
pystytimme teltat ja jätimme rinkat 
ja muun ylimääräisen varustuksen 
leiriin. Tästä lähdimme iltaretkelle 
katsomaan kanjonia. Kanjonin pää 
tulikin äkkiä yllättäen silmiemme 
eteen avautuen koko komeudessaan, 
kuin laajakangaselokuva konsa-
naan.

Joukkomme oli onnesta ylpeänä 
noin 100 metriä syvän kanjonin 
reunalla. Tästä jatkoimme iltalenk-
kiämme vielä katsomaan Fiellun 
putousta.

Koko iltalenkillemme tuli mittaa 
13 kilometriä, joten se kyllä tuntui 
jaloissa, varsinkin kun polku oli tääl-
lä kovin kivistä ja vaikeakulkuista. 
Täällä tapasimme sen vaellusryh-
mämme, joka oli lähtenyt Kevon 
kanjonin vaellukseen sen päästä 
päähän.

Levättyämme yön jatkoimme 
takaisin kohti Ruktajärveä. Välillä 
piti viettää kuitenkin toinen yö, 
koska edellinen päivä oli ollut tosi 
raskas. Kuljimme Luomusjärvien 
välistä harjannetta kyläyhdistyksen 
kodalle leiriin. Illalla saimme pai-
kalliselta kyläläiseltä luvan käyttää 
kyläyhdistyksen venettä ja kalastaa 
Luomusjärvestä kalaa.

Eipä tarvinnut kauan houkutella 
kummipoikaa ja sen isoveljeä ongel-
le. Olimme kaksi aikuista ja pojat 
ongella puolitoista tuntia ja saaliina 
suuri vadillinen tunturirautuja. Ky-
läyhdistyksen majalla oli onneksi 

savustuspönttö ja niinpä savustimme 
osan saaliista vielä iltamyöhällä.  
Toki savukalaa ja suolakalaa riitti 
vielä tulomatkallekin Rovaniemelle 
asti.

Perjantai-iltana kokoonnuimme 

kaikki ryhmät Muotkan ruoktulle 
saunomaan ja syömään poronkäris-
tystä. Lauantaiaamuna läksimme 
kotimatkalle.

Yrjö minkkinen

Lapin tammukat ovat jalointa retkeilijän kalaevästä.
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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.

Halataan jouluna
Vapahtajamme Jeesus Kristus 

syntyi maailmaan rakkauden 
lapsena. Jumala rakasti maa-

ilmaan niin, että hän antoi ainokaisen 
poikansa syntyä ihmisenä ihmisten 
keskelle ettei yksikään, joka häneen 
uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.

Maailma ei ole Jeesuksen ajoista 
juurikaan viisastunut. Kylmyys, 
rakkaudettomuus, kyynisyys, torai-
suus, panettelu ja fyysinen väkivalta 
rehottavat ihmisten keskellä.

Jeesus, rakkauden lähettiläs, 
itkee maailman tilaa. Me pidämme 
itseämme sivistyneenä kansana. 
Luokittelemme itsemme maailman 
kansojen joukossa ykkösluokkaan. 
Äänioikeus on ollut kaikilla 100 
vuotta, lukutaitokin suurella osalla 
saman aikaa.

Ongelma kuitenkin näyttää ole-
van luetun ja kuullun ymmärtämi-
sessä. Pahoinvointi kasvaa.

Mitä kirkko voisi tehdä rak-
kauden sanoman edistämiseksi? 
Olisiko kirkolla uskottavia eväitä 
annettavaksi ihmiselle tämän kasvan 
ongelman keskelle?

Kirkko julistaa sanomaa Kris-
tuksesta maailmaan syntyvästä rak-
kauden lapsesta. Julistaako kirkko 

sitä kuuroille korville, jäätyneille 
sydämille? Vai julistaako kirkko 
sanomaansa siellä, missä ihmiset 
eivät ole kuulemassa vai julistaako 
kirkko sanomaansa niin, etteivät 
ihmiset sitä ymmärrä?

Voisiko syy olla siitä, että kirk-
ko ei ole uskottava, vai onko sen 
toiminta tavat sellaisia, jotka eivät 
kiinnosta tämän päivän ihmisiä?

Miksi kirkon ydinsanoma ei 
tavoita ihmisiä - rakastakaa toi-
sianne niin kuin Kristus on teitä 
rakastanut?

Voisitko sinä, Solean lukija, ker-
toa kirkolle, mitä kirkko voisi tehdä, 
että sinä kokisit kirkon sanoman 
tärkeäksi elämässäsi tai miten joku 
toisenlaisessa elämän tilanteessa 
oleva voisi löytää kirkon rakkauden 
sanomasta lohdun sielullensa?

Minä tahtoisin tänä jouluna antaa 
yhden rakkauden vihjeen sinulle ja 
kanssasi eläville, sinun läheisillesi. 
Yleensähän me suomalaiset tunne-
taan ihmisinä, jotka eivät halaa, puhu 
eivätkä pussaa. Me olemme juroja, 
sisäänpäin kääntyneitä jurputtajia. 
Mieluusti me murahdamme, jurnu-
tamme, mykkäkoulua pidämme, pä-
lyilemme, tuskamme puukon kanssa 
lähimmäisiimme puramme.

Mutta nyt tahtoisin kannustaa 
sinua muutokseen. Rupeapa ha-
laamaan. Laitetaan perhesuhteet 
halaamalla kuntoon. Rakennetaan 
halaamalla aivan uudenlainen maa-
ilma ystäviemme ja läheistemme 
keskelle. 

Nyt ajattelet, hullujako tuo pappi 
puhuu, minäkö halaamaan ryhtyisin, 
minäkö asioistani ja sydämeni tun-
temuksista toiselle puhuisin ja vielä 
päälle pussaisin. Tällainenko on 
lääke, jota kirkon mies pahoinvoivan 
maailman ihmiselle tarjoaa.

Vaan tarjoanpa kuitenkin, vasiten 
tarjoan. Rupeapa uhallasikin, lähi-
piirisi ihmetykseksi halaamaan, ru-
peapa puhumaan ja päälle päätteeksi 
pussaamaan.  Katso sitten mitä 
tapahtuu.  Katso ja kerro vuoden 
kuluttua, jouluna 2008, miten se on 
muuttanut sinun ja läheistesi elämää, 
sitä ihan tavallista elämääsi.

Toivotan sinulle ja läheisillesi valoi-
saa Kristuksen syntymäjuhlaa 
Halataan, puhutaan ja päälle pus-
sataan

Jumalanpalvelukset
Iisalmi:
Joulukuu: la 15.12. klo 18 vigilia, la 22.12. klo 18 vigilia, ma 24.12. klo 15 
ehtoopalvelus, ma 24.12. klo 16.15 litania Iisalmen hautausmaa, ti 25.12. 
klo 8 I joulupäivän liturgia toim. KS piispa Arseni, la 29.12. klo 18 vigilia 
ma 31.12. klo 23 Uuden Vuoden rukouspalvelus 
Tammikuu: ti 1.1. klo 9 liturgia , la 12.1. klo 18 vigilia, la 19.1. klo 
18 vigilia
Helmikuu: pe 1.2. klo 18 vigilia , la 2.2. klo 9 liturgia, la 2.2. klo 18 
vigilia, su 3.2. klo 18 ehtoopalvelus, paastoon laskeutuminen, toim. 
KS piispa Arseni, ma 4.2. klo 18 katumuskanoni, pe 8.2. klo 18 
paastoliturgia, la 9.2. klo 18 vigilia, la 16.2. klo 18 vigilia, pe 22.2. 
klo 18 parastasis

Lapinlahti
Joulukuu: ke 26.12. klo 9 II joulupäivän liturgia
Tammikuu: la 5.1. klo 18 ehtoopalvelus, su 6.1. klo 9 liturgia ja suuri 
vedenpyhitys, la 26.1. klo 18 vigilia, su 27.1. klo 9 liturgia, tuomi-
osunnuntai
Helmikuu: to 7.2. klo 18 katumuskanoni, pe 15.2. klo 18 parastasis, 
la 23.2. klo 18 vigilia, su 24.2. klo 9 liturgia, ristinkumartamisen 
sunnuntai
 
Alapitkä
Joulukuu: su 23.12. klo 9 liturgia toim. KS piispa Arseni, Helmikuu: 
su 10.2. klo 9 liturgia, ortodoksisuuden sunnuntai, ke 20.2. klo 18 
paastoliturgia

Sonkajärvi
Joulukuu: su 16.12. klo 9 liturgia,
Tammikuu: su 20.1. klo 9 liturgia, tuhlaajapojan sunnuntai,
Helmikuu: ti 5.2. klo 18 katumuskanoni, ke 13.2. klo 18 paastoliturgia 
Maaliskuu: ke 5.3. klo 18 paastoliturgia, toim. KS piispa Arseni

Sukeva
Joulukuu:su 30.12. klo 9 liturgia
Helmikuu: su 3.2. klo 9 liturgia, sovintosunnuntai, toim. KS piispa
Arseni, ke 27.2. klo 18 paastoliturgia
Maaliskuu: su 9.3. klo 9 liturgia

Salahmi
Tammikuu: su 13.1. klo 9 liturgia, publikaanin ja fariseuksen sunnuntai 
Helmikuu: ke 6.2. klo 18 katumuskanoni, toim. KS piispa Arseni,
su 17.2. klo 9 liturgia, Gregorios Palamaksen sunnuntai

isä eLias

Eskelinen Hannele, 47 v.,  yrittäjä, Sonkajärvi, p. 050 527 8157
Huhtaniska Kaarina,  49 v., toiminnanjohtaja, Iisalmi, p. 040 543 3581
Jelkänen Toivo, 67 v.,  mv. eläkkeellä, Vieremä, p. 040 539 1344
Mantsinen Erkki, 57 v., mv, Lapinlahti, p. 0400 926 436
Rissanen Mirja, 52 v.,  parturi-kampaaja,  Iisalmi, p. 050 573 7340
Ruutala Jyrki, 45 v., aliupseeri , Iisalmi, p. 0400 139 470
Saloranta Aimo, 60 v. , rakennusinsinööri, Iisalmi, p. 0400 673 493
Suli Jaana, 45 v., luokanopettaja/rehtori, Lapinlahti, p. 040 575 2658
Törönen Lauri, 64 v.,  dipl.insinööri, eläkkeellä, Iisalmi, p. 040 588 9004

Oma seurakunta tutuksi
La 15.12.
klo 11 - 14 

joulumyyjäiset 
Mäntyrinteellä

        

SUOSITUT
PYHIINVAELLUSMATKAT

2008

VALAMO

Olemme kaksi yötä Valamon saarella. Tutustumme luostarin histori-
aan ja sen elämään sekä osallistumme luostarin jumalanpalveluksiin 
Luostarin igumeni, piispa Pankrati toivottaa pyhiinvaeltajamme 
tervetulleeksi luostariin. Matkalle oppaana on isä Elias.
Matka aika:   I  13.-15.6.   II  30.6-2.7.    III  15.-17.7.  IV   15.-17.8.
Matkan hinta:  alk  295 eur
hinta sis. bussimatkat, laivamatkat, viisumi, ruokailut, hotelli ma-
joitus 2-4 hh, opastus

SOLOVETSK

Solovetsk on saari jossakin, Jumalan selän takana. Matkalla tutus-
tumme Vienan Karjalan ja Solovetskin luostarin ja saaren historiaan 
ja elämään. Luostarin johtaja, arkkimandriitta Joosef toivottaa 
pyhiinvaeltajamme tervetulleeksi Solovetskin luostarisaarelle Op-
paana matkalla isä Elias.
Matka aika:  23.-25.7.
Matkan hinta : alk 310 eur
hinta sis bussikuljetukset, laivamatkat, viisumi, hotelli 2 hh , opas-
tus

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

PÄÄSIÄINEN
Konstantinopoli 

2008

Tervetuloa pääsiäismatkal-
le Konstantinopoliin. Mat-
kan aikana osallistumme 
suuren viikon ja pääsiäisen 
palveluksiin patriarkaa-
tissa, tapaamme Hänen 
Pyhyytensä Patriarkka Bar-
tolomeoksen, tutustumme 
luostareihin ja kirkon ja 
Istanbulin historiaan.

Aika:  22.-29.4.2008
Hinta: 980 eur , hinta sis. 
lennot Hki-Ist, retket, puolihoi-
to , opastukset
Ilm. puh 017-816441
e-mail iisalmi@ort.fi
Matkatoimisto Artos
www.matkatoimistoartos.fi

NUORISOKUORON
KONSERTTI

Iisalmessa 2.2.2008
ks. ilmoitukset s. 12,

sivulla muitakin ilmoituksia

Iisalmen tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu joka toinen tiistai Evakkokeskuksessa,  tiis-
taiseuralaisten kodeissa tai kirkon alasalissa
ti 15.1. klo 13 kirkon alasalissa
Lapinlahden  tiistaiseura
la 29.12. retki piispan vieraaksi Mäntyrinteelle, lähtö klo 13.30 
kirkon edestä
Alkuvuoden tiistaiseuroista ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä

Kuoroharjoitukset:
Iisalmessa keskiviikkoisin klo 18.00 9.1., 16.1., 23.1. ja 30.1. Muis-
tathan laululeirin 22.−24.2.!
Lapinlahdella tiistaisin klo 18.00 8.1., 15.1., 22.1. ja 29.1.
Lauluilta profeetta Elian kirkon alasalissa 17.1. klo 17.30. Tervetuloa 
laulamaan, hyräilemään tai vaikka kuuntelemaan kirkkoveisuja ja 
hengellisiä lauluja!

Nuorten illat Iisalmi:
to 3.1.08 klo 18 uudenvuoden aloitus 
to 17.1.08 klo 18 leffa ilta
to 7.2.08 paloskille mäen laskuun
Nuorten illat Lapinlahti:
to 24.1.08 klo 18 peli-ilta

Lastenkerhot:
Puuhakerho Alapitkän koululla: 
la 5.1.08 klo 12 askartelua
la 19.1.08 klo 12 mennään ulkoilemaan ja laskemaan mäkeä
la 2.2.08 klo 12 oma lelu

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !
toivottavat seurakunnan tontut Markku ja Kirsi-Maria

Lasten päiväkerho aloittaa toimintansa to 10.1 Iisalmessa Elian 
kirkon alasalissa. Kerho on tarkoitettu 3−6-vuotiaille lapsille ja se 
kokoontuu joka toinen torstai klo 10−11.30. Kuljetuksessa voidaan 
tarvittaessa avustaa. Ilmoittautumiset Kirsi-Maria-kanttorille puh. 
050 401 4798 viimeistään 8.1. 

Kuutosten perheretki Ouluun 12. −13.1. Katso ilmoitus seurakun-
tien yhteiseltä ilmoitussivulta.

Lasten ja nuorten laskiaistapahtuma 2.2. klo 12−15 Iisalmessa, 
profeetta Elian kirkolla. Leikkejä, lauluja, kasvomaalausta, pa-
loauto ym. ohjelmaa. Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalin 
nuorisokuoron konsertti kirkossa klo 15.00.

Valtuutettujen yhteystiedot:
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Kuopion seurakunta

Moni seikka muutoksen tuulissa
Me elämme nyt vuoden 

pimeintä aikaa. Se saa mei-
dät sytyttämään kynttilöitä 

kotimme ikkunoille ja pihapiiriinkin. 
Nythän on saatavissa kaiken värisiä 
pieniä valonauhoja ja valokoristeita 
ilahduttamaan silmää ja valaisemaan 
ympäristöä. Me kaipaamme valoa 
pimeyteen.

Joulun läheisyys tuo myös monia 
keräyksiä, joilla pyritään viemään 
iloa ja valoa myös heille, joilla 
aineelliset edellytykset ovat ole-
mattomat. Kirkkomme oma paasto-
keräys pyrkii viemään toivon tekoja 
Venäjän Karjalan ja Pietarin alueiden 
diakoniatyön hyväksi.

Siihen voimme osallistua ennen 
joulua kerättävällä kolehdilla seu-
rakuntamme kirkoissa. Keräyksen 
tili on OP, 548005-223308. Tiliä 
voi kartuttaa joulukuun loppuun 
saakka.

Marraskuun lopun kirkolliskoko-
us pani liikkeelle monia asioita. Ne 

ennakoivat kirkkomme hallinnon 
kehityksen uusia piirteitä.

Kirkolliskokous kokoontuu jat-
kossa joka vuosi ja se antaa asioiden 
etenemiselle ja seuraamiselle aivan 
toisenlaisen pohjan kun oli aikaisem-
min. Prosessit etenevät nopeammin 
ja asioiden seuranta on tehokkaam-
paa. Uskon, että moni asia muuttuu 
hiljalleen kirkkomme piirissä.

Pyhäkkökeskeisyys tulee merkit-
täväksi asiaksi koko kirkon piirissä. 
Meillähän sitä on jo harjoiteltu 
muutaman vuoden ajan.

Seurakunnan työntekijöiden 
piirissä alkaa myös tapahtua muu-
toksia. Pitkään virastossa työtä 
tehnyt talous- ja hallintosihteeri 
Lahja Lökschy siirtyy kirkon pal-
velutoimistoon. Hän vie mukanaan 
kirjanpidon, jota meillä on pidetty 
useammankin seurakunnan osalta.

Tämä tehtävä siis siirtyy ko-
konaan pois seurakunnan töistä. 
Palvelutoimisto laajentaa palveluaan 

jäsenrekisterin puolelle vuoden ku-
luttua. Valmisteluja aletaan tehdä jo 
kevään kuluessa. Tämäkin tehtävä 
siirtyy vuoden kuluttua palvelutoi-
miston hoitoon. Se tietää seurakun-
nan osalta pientä helpotusta viraston 
töihin.

Tosin virkatodistukset eivät ole 
enää työllistäneet virastoa kovin-
kaan suuresti. Työ kertyy monista 
muista seurakuntalaisten palveluun 
liittyvistä asioista enemmän kun 
virkatodistuksista.

Tähän seurakuntalaisten palve-
lemiseen virastojen työn pitääkin 
suuntautua. Siihen pitää pyrkiä ja 
suunnata resursseja entistä enem-
män. Mitä kaikkea tuo suuntautu-
minen voikaan tuoda tullessaan sen 
aika sitten näyttää.

Tosin palveluahan annetaan jo 
nytkin kaikessa ja palvellaan asiak-
kaita niiden kysymysten ratkaise-
misessa mitä viraston väelle eteen 
tuodaan. Palveluhenkisyys on aina 

ollut seurakuntien virastojen lähtö-
kohta ihmisten kohtaamisessa.

Vuoden vaihteen jälkeen astuvat 
uudet valtuutetut tehtäväänsä. Hei-
dän ensimmäinen asiansa on koota 
seurakunnan hallinto seuraavaksi 
nelivuotiskaudeksi. Tammikuun 
lopulla valtuusto kokoontuu valitse-
maan neuvoston, kiinteistölautakun-
nan, vaalilautakunnan ja pyhäkköjen 
isännät.

Valtuusto sitten ensimmäisessä 
kokouksessaan valitsee toimikunnat 
avukseen seurakunnan toimintaa 
toteuttamaan. Näin sitten osittain 
uusin kasvoin ja varmaan myös 
hiukan uusin ajatuksin aloitamme 
neljän vuoden jakson seurakunnan 
elämää.

Toivotan kaikki uudet ihmiset ter-
vetulleiksi mukaan hallintotehtäviin. 
Seurakunta on mielenkiintoinen ja 
haastava ympäristö niin henkisesti 
kun taloudellisestikin hoidettavaksi. 
Uudet tuulahdukset kirkolliskokouk-

sesta vaikuttavat myös seurakuntien 
tasolla.

Mitä siitä kasvaa on hallinnon 
suuntaviivojen mukaan toteutuvaa 
toimintaa ihmisten hyväksi. Päätök-
set vievät asioita eteenpäin. Noita 
päätöksiä hallinto on valittu pohti-
maan. tekemään ja toteuttamaan.

Jouluvalot palavat jo katujen 
yllä ja katujen varsilla. Joululaulut 
kaikuvat myymälöiden kaiuttimista 
kaikkien korvaan.

Toivottavasti löydämme joulun 
odotuksesta myös Kristuksen syn-
tymän odotuksen. Vapahtaja tuli 
maailmaan meidän vuoksemme. 
Jospa mekin pystyisimme nyt teke-
mään jotain toistemme vuoksi tänä 
vuonna.

Toivotan teille rakkaat seura-
kuntalaiset rauhallista Kristuksen 
syntymäjuhlaa.

isä mikko kärki

Приход Куопио
по адресу Sepänkatu 7

70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на 
церковнославянском языке 
будет совершено в Свято-Ни-
кольском соборе Куопио, по 
адресу Sepänkatu 7:
в субботу 12.1.2008 г., в 10 
часов  
в субботу 9.2.2008 г., в 10 часов   
С 9.15 ч. Будет возможность 
исповедоваться.

ВЕЧЕРНАЯ на финско-церков-
нославянском языке в Свято-
Никольском соборе Куопио:
в среду 30.1.2008 г., в 18 ча-
сов 
в среду 27.2.2008 г., в 18 ча-
сов

“Группа Мария”
Группа Мария придлашает вас, 
которые хотите знать больше 
о нашей вере на наши встре-
чи в нижнем зале по адресу 
Snellmaninkatu 8.
Предстаящие встречи: 30. 01.  
в 18.30
2.02. в 18.30

Добро пожаловать все!
отец Андрей

Тел 020 610 0303

Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanvaltuuston kokouksen 
8.11.2007 päätöksiä:

Vuoden viimeisen lakisääteisen 
seurakunnanvaltuuston kokouksen 
tehtävänä oli vahvistaa toiminta- ja 
talousuunnitelma vuosille 2008-
2010 sekä vahvistaa talousarvio 
vuodelle 2008 ja päättää seurakun-
nan tuloveroprosentista.

Seurakunnan visio vuosille 2008-
2011 on yhteisöllisyyttä vahvistava 
seurakunta. Valtuusto vahvisti vision 
pohjalta laaditun toiminta- ja talous-
suunnitelman.

Talousarvion loppusumma on
1 055 684 euroa.  Tuloveroprosen-
tiksi vahvistettiin kaksi prosenttia. 
Tämän lisäksi investointeihin vuo-
delle 2008 varattiin 535 900 euroa.

Vuoden 2008 aikana toteutetaan 

Pielaveden kirkon mittava perus-
korjaus. Lainan lyhennys jatkuu 
aikaisemmin tehdyn suunnitelman 
mukaisena. 

Henkilöstön määrässä tapahtuu 
yhden henkilön vähennys vuoden 
2008 alussa. Ennuste verotuloista 
vuodelle 2008 on edelliseen vuo-
teen verrattuna on 3,3 prosenttia 
suurempi.

Vuoden 2008 talousarviossa 
suurimman menoerän muodostavat 
henkilöstökulut, jotka ovat 42,5 
prosenttia. Kiinteistöjen hoito on 
24,3 prosenttia.

Seurakunnan talous on ollut va-
kaa vaikkakin selkeää kiristymistä 
talouden kehityksessä on pidem-
mällä aikavälillä nähtävissä. Tämä 
tarkoittaa tarkkaa kulujen hallintaa 
ja investointien suunnittelua.

Pielaveden kirkko
korjataan vuonna 2008

Teologi ja terapeutti 
Tommy Hellsten miet-
tii, ettei elämää voi 
hallita, vaan elämää 
tulee elää; ja elämä 
synnyttää aina uusia 

kysymyksiä – eikä vastauksia niihin 
aina löydy, mutta kysymykset saatta-
vat olla vastauksiakin tärkeämpiä.

Mikä on TÄYTYY ELÄÄ -kerhon 
tarkoitus. Se on heitä varten, jotka 
miettivät elämää ja olemista; jotka 
kyselevät vaikka eivät vastauksia 
saisikaan, jotka etsivät vaikka eivät 
mitään löytäisikään. Kysyvä ei tieltä 
eksy ja etsivä löytää – mutta onko 
aina näin?

Itse kysyn nyt itseltäni, olisiko 
ryhmätyöskentely tällaisen aiheen 
ympärillä mahdollista? Olisiko 
tarvetta jakaa tunteita, ajatuksia ja 
kysymyksiä toisten etsivien kans-
sa? Tarvetta varmasti löytyy, mutta 
löytyykö uskallusta? Onko elämä 
liian vaativa mietittäväksi näin pie-
nissä puitteissa ilman syvällisemmin 
asiaan perehtynyttä ohjaajaa? Nämä 
ovat kysymyksiä, jotka mieltäni 
askarruttavat. Mutta vastaus, jos 
sellainen löytyy, löytyy vasta kun 
olemme yrittäneet, uskaltautuneet 
kohtaamaan toinen toistmme näissä 
puitteissa.

Ajatukseni on, että voisimme yhdes-
sä pohtia ja ihmetellä näitä asioita. 
Vaikka emme vastauksia saisikaan, 
saamme kuitenkin kokea, ettemme 
ole kysymystemme ja vaikeuk-
siemme kanssa yksin. Ja niin on 
tarkoituskin; olemme yksin mutta 
meidän ei tarvitse tuntea itseämme 
yksinäisiksi, vaan voimme saada tu-
kea toinen toiseltamme. Täytyy elää, 
mutta voimme jakaa elämämme 
toistemme kanssa. Yksin joudumme 

tekemään omat ratkaisumme, mutta 
yhdessä voimme tulla vakuuttuneik-
si siitä, miten meidän tulee ratkaista 
eri elämänvaiheitamme.

Kun Anton Tjechovin näytelmässä 
Kolme Sisarta sotilaat ovat poistu-
massa varuskunnasta, Irina-sisaren 
tuleva aviomies on siirtynyt tuon-
puoleiseen ja Irina itse on menossa 
töihin ja muuttaa pois kotoa, elämä 
kaupungissa hiljenee hiljenemistään, 
Masja tuumii: ”Me jäämme yksin, 
jotta alkaisimme elämän alusta. 
Täytyy elää…TÄYTYY ELÄÄ”. Ja 
vanhempi sisar Olga ajatuksissaan 
miettii: ”Rakkaat sisaret, ei meidän 
elämämme ole vielä päättynyt. 
ELÄKÄÄMME! Musiikki soi niin 
hilpeästi, riemukkaasti, ja tuntuu, 
että jo kohta saamme tietää miksi 
elämme, miksi kärsimme…Jos sen 
tietäisi, jos sen tietäisi!”

Masja on oikeassa siinä, että jäämme 
aina yksin – valitettavasti vai on-
neksi - itsemme ja kysymystemme 
kanssa, ja silti meidän TÄYTYY 
ELÄÄ. Mutta oikeassa on Olgakin, 
sillä kuitenkin elämässä aina tuntuu 
siltä, että vielä jos vähäisen yritäm-
me, jos vielä vähäisen etsisimme, 
me ehkä löytäisimme vastauksen 
kysymyksiimme. Sillä ihmisellä 
on tarve kysyä, etsiä ja hän haluaa 
aina vaan lisää tietoa – JOS SEN 
TIETÄISI…

Etsitäänkö? Yritämmekö yhdessä? 
Jos haluat kokeilla, niin tule osal-
listumaan, keskustelemaan, vaihta-
maan ajatuksia ja kokemuksia. Ja 
näin saamme tietää, miten tässä käy. 
Kokoonnumme ensimmäisen kerran 
suunnittelemaan kerhon toimintaa 
tiistaina 15.1.2008 klo 18.00 seura-
kuntasalilla Kuopiossa.

TÄYTYY ELÄÄ -kerho

isä andreas

Suurta paastoa 
edeltävällä 

laskiaisviikolla 
eli karjalaisittain 

pyhälaskunedälillä

Kuopiossa
ke 30.1.

Blini-ilta eli 
Maslenitsa

klo 18 ehtoopalvelus 
katedraalissa
Sen jälkeen nautitaan 
ohjelmasta blinien kera.
KS piispa Arseni ja Rauni 
Väinämö johdattavat 
ymmärtämään paaston 
sisäistä ja ulkonaista 
puolta. Järjestelyistä 
vastaavat seurakunnan 
venäjänkielisten 
toimikunta ja Gruppa 
Maria sekä Kuopion 
Venäjä-klubi.

Kristus syntyy, kiittäkää!
Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa 
esipaimenillemme, seurakuntamme 

sielunpaimenille, sekä muille 
työntekijöille, luostariemme kilvoittelijoille 

ja kaikille tiistaiseuran työssä mukana 
olleille.

”Kanssamme on Jumala”.
Kuopion tiistaiseura

Kiitos! 
 

Seurakunnanvaltuuston vaaleissa 
äänestäjiäni luottamuksesta 

kiittäen,
Auli Hassinen

Sydämelliset kiitokset vaaleissa 
vaikuttaneille. 

Veijo Martikainen 
Nilsiä 

KRISTUS SYNTYY KIITTÄKÄÄ!

Tarjoan kaikille soppaa ja 
kakkukahvit 

Kuopion srk-salilla teofanian 
liturgian jälkeen 6.1. 

 
Sirpa
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JUMALANPALVELUKSET 
18.12.2007 – 10.2.2008

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan
torstain Savon Sanomissa

ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Ethän unohda, että on

Joulumyyjäiset
Kuopion ortodoksisen 

srk:n 
seurakuntasalissa
Snellmaninkatu 8

la 15.12.2007 
klo 11 alkaen 

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot

HUOM!
UUDET

PUHELINNUMEROT

Kuopion ortodoksinen
seurakunta, 

Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 020 610 0300,
avoinna ma-pe klo 9-12 tai arki-
päiville sattuvina ortodoksisen 
kirkon suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 020 610 0301, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: www.
ort.fi/kuopio.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi. 
Papiston ja kanttorien matka- ja 
kotipuhelimet: 
Keskinen alue: Khra rovasti Mik-
ko Kärki  p. 020 610 0302.
Kanttori Anita Lintu 
p. 020 610 0305.
Itäinen alue: II pappi rovasti An-
dreas Hjertberg p. 020 610 0303.
II kanttori Jarmo Huttu  
p. 020 610 0306.
Läntinen alue: III pappi pastori 
Timo Honkaselkä p. 020 610 
0304.
III kanttori Eija Honkaselkä 
p. 020 610 0307.
Muu henkilökunta: Kanslisti Jaana 
Kuismin p. 020 610 0313.
Virastoapulainen Anna-Liisa 
Vainiomäki  p. 020 610 0310. 
Uskonnonopettaja Sirpa Okulov 
p. 020 610 0308.
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Antti 
Räsänen p. 020 610 0309.
Lasten- ja nuorten ohjaaja Annii-
na Jauhiainen p. 020 610 0309. 
Vahtimestari Eero Hyvärinen p. 
020 610 0311.
Vahtimestari Anna-Liisa Hassinen 
p. 020 610 0312.

Seurakunnan papisto ja 
työntekijät toivottavat 

siunattua
Kristuksen syntymäjuhlaa

Solean lukijoille.
Kristus syntyy 
– kiittäkää!

KESKINEN ALUE:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali: Sään-
nölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin 
klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia. Jou-
lukuu: 19.12. klo 18 yleinen panihida. 21.12. klo 9 
liturgia, koululaiset. 24.12. klo 16.55 suuri ehtoo-
palvelus, toimittaa KP arkkipiispa Leo, radiointi. 
25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syn-
tymä. 26.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 31.12. klo 
22 uuden vuoden rukoushetki.
Tammikuu: 1.1. klo 10 Basileios Suuren liturgia. 2.1. 
klo 18 ehtoopalvelus. 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys, Teofania. 9.1. klo 18 akatistos. 12.1. klo 
10 slaavinkielinen liturgia. 16.1. klo 18 ehtoopalvelus. 
20.1. klo 10 liturgia, laulaa Veljeskuoro. 23.1. klo 18 
yleinen panihida. 25.1. klo 18 parastasis. 26.1. klo 9 
liturgia, vainajien muistelupäivä. 30.1. klo 18 ehtoo-
palvelus.
Helmikuu: 1.2. klo 18 vigilia. 2.2. klo 9 liturgia, Herran 
temppeliin tuominen. 3.2. klo 18 sovintosunnuntain eh-
toopalvelus. 4.2. klo 18 katumuskanoni. 5.2. klo 18 ka-
tumuskanoni, laulaa Veljeskuoro. 6.2. klo 17 katumus-
kanoni. 7.2. klo 18 katumuskanoni. 9.2. klo 10 slaavin-
kielinen liturgia. 10.2. klo 10 Basileios Suuren liturgia. 

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio: Maa-
nantaisin klo 8:45 kirkollishallituksen työviikon alkuru-
koushetki, palvelukseen ovat kaikki tervetulleita.
Tammikuu: 9.1. klo 7 liturgia. 23.1. klo 7 liturgia. Hel-
mikuu: 8.2. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus katu-
muksen sakramenttiin klo 15 alkaen, isä Leo Tuutti.

LÄNTINEN ALUE:

Siilinjärven kirkko: Joulukuu: 24.12. klo 14 suuri 
ehtoopalvelus. 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia. 
31.12. klo 18 uudenvuoden aaton rukouspalvelus. 
Tammikuu: 1.1. klo 10 liturgia. 20.1. klo 10 liturgia. 
Helmikuu: 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliintuo-
minen. 3.2. klo 10 liturgia, laskiaistapahtuma. 7.2. klo 
18 katumuskanoni.

Maaningan kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Joulukuu: 
24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. 26.12. klo 10 liturgia. 
Tammikuu: 25.1. klo 18 ekumeenisen rukousviikon ta-
pahtuma, Maaningan ev.lut kirkko. 27.1. klo 10 liturgia. 
Helmikuu: 5.2. klo 18 katumuskanoni.
Pielaveden kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Joulukuu: 
23.12. klo 10 liturgia. 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus. 
25.12. klo 7 aamupalvelus ja liturgia. 31.12. klo 23.30 
uudenvuoden rukouspalvelus. Tammikuu: 6.1. klo 10 
liturgia ja suuri vedenpyhitys, Teofania. Helmikuu: 3.2. 
klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus. 6.2. klo 18 
katumuskanoni. 8.2. klo 18 paastoliturgia.

Keiteleen kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Joulukuu: 
18.12. klo 18 ehtoopalvelus, tiistaiseura. 24.12. klo 13 
suuri ehtoopalvelus. Tammikuu: 13.1. klo 10 liturgia. 
Helmikuu: 4.2. klo 18 katumuskanoni. 10.2. klo 10 
liturgia.

Toivalan tsasouna: Joulukuu: 24.12. klo 15 suuri 
ehtoopalvelus.

ITÄINEN ALUE:

Nilsiän kirkko: Joulukuu: 23.12. klo 10 liturgia. 
Tammikuu: 1.1 klo 10 hetkipalvelus. 26.1 klo 10 li-
turgia, vainajien muistelupäivä. Helmikuu: 4.2 klo 17 
katumuskanoni.

Tuusniemen kirkko: Joulukuu: 24.12 klo 13 eh-
toopalvelus. Tammikuu: 6.1. klo 10 liturgia ja suuri 
vedenpyhitys. 3.2. klo 10 liturgia. Helmikuu: 7.2. klo 
17 katumuskanoni.

Juankosken kirkko: Joulukuu: 25.12. klo 10 liturgia. 
Tammikuu: 20.1 klo 10 liturgia. 2.2. klo 10 liturgia, 
Kristuksen temppeliintuominen. Helmikuu: 6.2. klo 
17 katumuskanoni.

Luikonlahden tsasouna: Joulukuu: 24.12 klo 14.30 
ehtoopalvelus. Tammikuu: 13.1 klo 10 liturgia.
Helmikuu: 5.2. klo 17 katumuskanoni.

Muuruveden tsasouna: Joulukuu: 30.12. klo 10 litur-
gia. Tammikuu: 27.1. klo 10 liturgia. Helmikuu:
3.2. klo 17 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai. 10.2. klo 
10 hetkipalvelus.

TIISTAISEURAT:

Kuopion tiistaiseura: kevätkauden aloitus 15.01.klo 
14 rukoushetki katedraalissa, kahvit srk-salilla.

Itäinen alue:
Nilsiän tiistaiseura klo 13: 17.1. ja 31.1 Tuusniemen 
tiistaiseura klo 18: 17.1. ja 31.1. 
Kaavin tiistaiseura klo 13: 9.1. ja 22.1. 
Muuruveden tiistaiseura klo 13: 10.1. ja 24.1.

Läntinen alue:
Kehvo-Väänälänrannan tiistaiseura klo 13: 15.1., 
29.1. ja 12.2.
Siilinjärven tiistaiseura klo 13 srk-salilla, kokoontumi-
set 2 viikon välein, koko kevään ohjelma:  8.1. aloitus; 
klo 12 johtokunta, klo 13 tiistaiseura.  22.1. ja 5.2. 
tiistaiseura.  19.2. klo 12 johtokunta, klo 13 vuosiko-
kous. 4.3. tiistaiseura. 14.3. klo 8 talkoot. 15.3. klo 10 
myyjäiset. 18.3., 1.4. ja 15.4. tiistaiseura. 22.4. klo 8 pii-
rakkatalkoot. 23.4. tiistaiseura 60 v juhla? 6.5. ja 20.5. 
tiistaiseura. 22.5. hautausmaan siivous klo 8, vaihtoehto 
29.5. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan.

KIRKKOKAHVIT
KUOPION SEURAKUNTASALILLA

13.1. Konevitsan ystävät.  20.1. Puijonsarven tiistai-
seura. 27.1. diakoniatoimikunta. 3.2. venäjänkielisten 
toimikunta. 10.2. lähetyslounas.

PUIJONSARVEN JA VUORELAN
TIISTAISEURAT TOIMIVAT

8.1.; 22.1.; 5.2.; 19.2.; 4.3.; 18.3.; 1.4.; 15.4.; 29.4.; 
6.5.; 20.5.
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu klo 14 jäsenten 
kodeissa. Lisätietoja toiminnasta antaa Kirsti Pisto p. 
044 364 2009.
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu Osuuspankin kerho-
huoneella klo 18.30. Lisätietoja antaa Leo Tuutti puh. 
0503437249

Sinua tarvitaan!

Tule joukkoomme lähimmäispalveluun
diakonian ja lähetyksen merkeissä.

Tarvitsemme  toimikunnissa ja vapaaehtoistyössä 
koko suuren seurakuntamme alueella

lisää auttavia käsiä ja rinnalla kulkijoita,
miehiä ja naisia seuraavalle kaudelle 2008-2011.

Ota rohkeasti yhteyttä.
Lisätietoja antavat Raija p. 050 336 4910 

Faina p. 040 535 2624.
Ilm. Kuopion ortodoksinen seurakunta

p. 020 610 0300 

Oma seurakunta tutuksi
VALTUUSTOON VALITUT:

1. Makarios Lehtimäki, 54 v, uskonnonopettaja, 
Kuopio
2. Auli Hassinen, 24 v , opiskelija, Kuopio, UUSI
3. Kirsti Houtsonen, 49 v, englanninkielen opettaja, 
Kuopio, UUSI 
4. Raimo Issakainen, 62 v, kauppias, Keitele
5. Taisto Poimaa, 59 v, maalari, Siilinjärvi
6. Raimo Vepsä, 62 v, opettaja, eläkkeellä, Juankoski
7. Siiri Raukola, 53 v, toimistovirkailija, Maaninka
8. Radovan Bigovic, 35 v, jalometallityöntekijä, 
Kuopio, UUSI
9. Olavi Petsalo, 65 v, eläkeläinen, Kuopio
10. Veijo Martikainen, 51 v, metsäkoneen kulj/
maanvilj. Nilsiä, UUSI
11. Lea Houtsonen, 39 v, lastentarhanopettaja, Kuo-
pio
12.  Olavi Savonsalmi, 59 v, yrittäjä, Pielavesi, 
UUSI
13. Hannu Tarnanen, 62 V,Pohjois-Savon pelastusliiton 
hal, puhj. Kuopio
14. Arja Kalaitsidis, 52 v, verovalmistelija, Siilin-
järvi, UUSI
15. Martti Kähkönen, 55 v, hallintojohtaja, Tuusnie-
mi

Terveisiä Kuopion
ortodoksisen seurakunnan kirjastosta:

Kirjasto kaipailee palauttamatta jätettyjä kirjoja 
takaisin! Voit palauttaa kirjat kirjastoon
aukioloaikana maanantaisin klo 16-17

tai seurakunnan kansliaan ma-pe klo 9-12.
Emme peri viivästyssakkoa.
Kiitos – lukijoiden puolesta! 

Muista myös
Kuopion Pyhän 

Nikolaoksen 
katedraalin 

nuorisokuoron 
konsertti 

Iisalmessa 2.2.08
ILMOITUS S. 12

ПО  ИМЕНИ  И  ЖИТИЕ
ТВОЕ  ДА  БУДЕТ

« Имя есть первая собственность, 
собственность неотьемлемая, которую 
человек получает здесь, на земле, и 
которую уносит с собою в загробный 
мир. Творец всемогущий, сотворив 
свет, нарек его днём, тьму – ночью, все 
звёзды называет Он именами их... Имя 
есть символ власти над тем, кому оно 
даётся. На всём пространстве Ветхого 
Завета, от первозданного Адама и Евы 
до праведных родителей Предтечи 
Госдодня, право давать имена принадле-
жало родителям. На имя смотрели как 
на нечто священное, с уважением. Имя 
не есть номер, под которым разумеется 
тот или другой экземпляр, та или другая 
особь: имя может принадлежать только 
человеку, как разумнонравственному 
существу. Этот взгляд на значение имени 
можно усматривать еще в Ветхом Завете; 
в Новом Завете у христиан, особенно в 
Православной Церкви, оно получило еще 
большее значение. Вошло в священный 
обычай при Крещении давать младен-
цам и взрослым имена святых, Богом 
прославленных. Угодник Божий, имя 
коего я ношу, пишет архиепископ Никон 
( Рождественский ), мой наставник в 
моем земном странствовании, мой вто-
рой Ангел – хранитель. Вот почему для 
нас, праваславных христиан, особенно 
дороги те имена, которые мы носим. Это 
– священные символы нашего духовного 
родства с небесною Церковью, нашего 
постоянного с нею общения ».
Каждому христианину следует знать 
житие своего святого и быть достойным 
носителем своего имени.
Очень часто примером своей жизни 
святые помогают нам достичь спасения 
и следует подражать тем подвигам, кото-
рыми отличались наши небесные заступ-
ники. Но можно ли мирянину подражать 
подвигам, например, преподобного, то 
есть монаха? Или подвигам исповедника, 
мученика или святителя?
Подражание преподобному состоит для 
мирянина не в удалении от мира, но в 
сомоотвержении.Спаситель заповедал 
всем: Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя.( Мк.8,34 ). Инок для угож-
дения Богу подвигами самоотвержения 
налагает на себя обеты безбрачия, нестя-
жательности и послушания; мирянин 
не дает этих обетов, но то, что лежит в 
основании их, и для него обязательно: 
хранить чистоту помыслов, чувств и 
поступков, не привязываться к земным 
благам, а искать благ душевных, пови-
новаться закону и властям.
Носящий имя исповедника или мученика 
может явить сходные подвиги: безбояз-
ненно исповедовать свои христианские 
убеждения, поступать по-христиански 
всегда и во всякое время, угождая Богу, 
а не людям,хотя бы за то ожидали его 
насмешки, нарекания, угрозы и пресле-
дования.
Носящие имена святителей могут подра-
жать их ревности в обличении заблуж-
дений и пороков и в распространении 
истинного учения Церкви.
Поступая так, мы приблизимся к под-
вигам святых наших и покажем себя 
достойными тех славных имён, которые 
нарекла нам Святая Церковь при Кре-
щении.( Из Православного женского 
журнала « Славянка » ).
В библиотеку прихода Святителя Ни-
колая поступили духовные творения на 
русском языке.
Святитель Феофан Затворник Вышен-
ский « Что есть духовная жизнь и как 
на нее настроиться? », « Откровенные 
рассказы странника », « Добротолюбие.
Избранные поучения », составленные по 
пятитомному « Добротолюбию »,издан-
ному в русском переводе «иждивением 
Русского на Афоне Пантелеимонова 
монастыря ».

Venäjänkielisten toimikunta
toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja

onnea Uudelle Vuodelle!
    

Наталия Корте                                       
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Mikkelin seurakunta

Papit jalkautuvat
kansan pariin jo nyt

MIKKELI 
Su 20.1. klo 10 Liturgia ylienkeli 
Mikaelin kirkossa. Liturgian jälkeen 
srk-talossa kirkkokahveilla ev.- lut. 
kirkosta rovasti Marja Kososen 
alustus ”Paasto luterilaisessa kir-
kossa”.

HAUKIVUORI
Su 20.1. klo 18 Haukivuoren ev.lut. 
srk-talossa isä Johannes Hätisen 
alustus ”Ekumeeninen yhteistyö 
kristittyjen kesken”.

MIKKELI 
Ma 21.1. klo 18 Tuomiokirkkoseu-
rakunnan Ristimäki-salissa Suomen 
ekumeenisen neuvoston pääsihteeri, 
isä Heikki Huttusen alustus: ”Ru-
koilkaa lakkaamatta”:

ANTTOLA
Ke 23.1. klo 18 Anttolan ev.lut. kir-
kossa isä Johannes Hätinen alustaa 
aiheesta ”Ekumeeninen yhteistyö 
kristittyjen kesken”.

PIEKSÄMÄKI
To 24.1 klo 8.30 Vapaakirkossa isä 
Johannes Hätinen toimittaa aamuru-
kouspalveluksen.

MIKKELI 
Pe 25.1. klo 18 Kirkkovaellus ja 
ristisaatto alkaa Adventtikirkolta 
(Rouhialankatu 2) muiden kirkkojen 
kautta ylienkeli Mikaelin kirkolle. 
Noin klo 20 ort. srk-talossa yhteinen 
teeilta. 

Syntymäpäivälahja

Heräsin aamuyöstä rintakehän 
vasemmalla puolella tuntu-
neeseen kipuun. Lepo ei vienyt 
sitä pois. Äitini oli kuollut 
infarktiin samassa iässä. Hä-
tänumerosta ohjattiin paikalle 
ambulanssi sydänfilmiä otta-
maan. Syntymäpäivän ohjelma 

oli alkanut.
Terveyskeskuksessa uusi filmi, verikokeita, li-

sähappea, kipulääkitystä.. Osallistuminen tärkeään 
työkokoukseen piti perua, sopia sijainen – en siis 
olekaan korvaamaton. Näköala arkeen voipuneena 
sängyssä maaten on erilainen.

Ainoa ilmaisu kuvaamaan terveyskeskuksen rouvi-
en hoitoa oli äidillisen hellä. Inhimillinen huolenpito 
parhaimmillaan. 

Kivun syytä piti selvittää lisää. Taksi vei keskus-
sairaalan päivystyspolille. Siellä oli tuntikaupalla 
odotusta. Kukin sänky oli työnnetty sivuilta verhoilla 
erotettuun tilaan, edessä aukeni sairaalan käytävä.

Oli aikaa nähdä ja kuulla päivystysosaston arkea. 
Kiireinen hoitohenkilökunta työssään, potilaiden 
äänet vaihtuvana virtana. Sitä ei tarvinnut erikseen 
kuunnella, se täytti koko tajunnan.

Vieressä levoton vanha mies ponnisteli ylös sän-
gystä. Infarktit olivat vieneet selkeän puheen. Hänen 
vaimonsa rauhoitteli, muistutti jatkuvasti, että hap-
pinaamaria ei saa ottaa pois, se auttaa hengittämään. 
Hiljaa ja kärsivällisellä äänellä, yhä uudestaan.

Vähän kauempana joku mies ähki. Hoitaja tuli 
sitten noutamaan hänet eristysosastolle.

Vieressä vanha rouva oli maannut jo kauan eikä 
saanut liikkua. Nälkäkin oli jo, mutta piti vain olla 
paikallaan.

Kauempana kuului rehevä karjalaismurre. Mies 

selosti tuttavalleen kuinka sirkkelissä oli kalikka 
yllättäen lentänyt, telonut sormen. Että näin kävi, 
vaikka oli erityisesti varonut!

Nuori mies kulki ohi, hoitaja tuli mukana sän-
kyä vetäen. Lääkärin kysymykset kuuluivat kohta. 
Paniikkihäiriö oli iskenyt, ja muutakin vaivaa oli. 
Tyttöystävä oli lähtenyt matkalle ulkomaille. Ei, ei 
heillä ollut mitään eroa tullut, se oli vain tavallinen 
matka .---

Huudahdukset, keskustelun palaset, kännyköiden 
pirinät muodostivat tilassa lainehtivan äänimaiseman. 
Välillä kulki siivooja ohi hurisevaa konetta työntäen. 
Toisinaan jokin kello soi. 

Tässä olivat läsnä heikkous, sairaus ja vanhenemi-
nen, eriasteiset vaivat ja kivut. Ainaisen nuoruuden 
ja vahvuuden tehokkaasti markkinoitu käsitys jää 
haaveeksi. On hyväksyttävä ihmisen pohjimmainen 
katoavaisuus, ruohonkorsimaisuus, kun tuuli puhal-
taa.

Samalla oli läsnä yritys selvittää mistä vaivat 
johtuivat, hoitaminen ja parhaassa tapauksessa 
parantaminen. Välittäminen lähimmäisestä, oli hän 
sitten kuka tahansa. Kosketus, johon kuului myös 
vaipanvaihto ja virtsapussin tyhjentäminen.

Illalla pääsin kotiin hyvien uutisten kanssa. Sydä-
meni oli kunnossa. Tyttäreni tuli kotiin.

Olin kokenut äidillisen huolenpidon lämmön ja 
saanut selkeän muistutuksen kaikkien haavoittu-
vuudesta, oli sitten kyseessä sairaus tai ikä. Siitä, 
että ihmisyys on kahden heikon avointa kohtaamista 
hyvää tarkoittaen.

Edellisenä päivänä en olisi arvannut kuinka arvo-
kas syntymäpäivälahjani olisikaan.

Kristus syntyy - kiittäkää!
Luojan siunaama vuosi 2007 
on kulumassa loppuun. Koko 

Suomen ortodoksinen kirkko on 
elänyt muutoksen aikaa. Vuoden 
alussa tuli voimaan uusi lainsäädän-
tö, jota olemme yrittäneet noudattaa 
ja opetella niin hyvin kuin on ollut 
mahdollista.

Uuden Valamon luostarissa hiljat-
tain pidetty kirkolliskokous onnistui 
mielestäni erittäin hyvin. Kirkollis-
kokous päätti tehdä ”Etsivä kirkko” 
-suunnitelman vuoteen 2020 saakka. 
Demokratia on suunnitelman avain-
sana, koska mielipiteensä saavat il-
maista kaikki kirkon organisaatiot.

Iloitsen siitä, että kirkolliskokous 
palautti seurakunnille myönnettävät 
avustukset uskonnonopetukseen. 
Näin turvaamme haja-asutusalueilla 
olevien lasten ja nuorten yhteyden 
omaan kirkkoomme.

KP Helsingin metropoliitta Am-
brosius on kysynyt Helsingin Sano-
mien haastattelussa (25.11.2007): 

”Tekevätkö papit oikeita töitä vai 
oheispalveluja?” Metropoliitan 
mukaan kirkko pitäisi laittaa täys-
remonttiin ja papit pitäisi jalkauttaa 
seurakuntalaisten pariin.

Mietin metropoliitta Ambrosiuk-
sen sanojen pohjalta kulunutta työ-
viikkoani, johon on kuulunut neljä 
jumalanpalvelusta, yksi sairaanripi-
tys, yksi rukouspalvelus kuoleman 
hetkellä, yksi panihida ja kaksi 
vierailua seurakuntalaisten kotona. 
Mielestäni olen jalkautunut seura-
kuntalaisten pariin. Työviikkooni 
on liittynyt kahden saarnan ja yhden 
esitelmän teko sekä jumalanpalve-
lusaikataulujen tekoa, ekumeenisen 
rukousviikon suunnittelua, mukana 
olo kahdessa kirkkokonsertissa, 
laskujen maksuja ja monenlaisia 
virastotöitä.

Ihan kaikkia töitä ei voida ul-
koistaa, sillä ei jokin palveluvirasto 
voisi tehdä vaikkapa jumalanpalve-
lusaikatauluja. 

Kuluvan vuoden aikana maas-

samme on tapahtunut hyvin paljon 
murheellisia asioita. On tullut epäi-
lyjä niin sanotuista insuliinisurmista, 
joiden kohteena on ollut kehitysvam-
maisia. Viimeisin murheellinen jär-
kytys oli Tuusulan Jokelan koulussa 
tapahtunut surmatyö. Mielissämme 
on tuhansia kysymyksiä, mutta ei yh-
tään oikeaa vastausta, miksi kaikkea 
pahaa tapahtuu.

Työntäyteisen vuoden loppu-
puolella sekä murheen että ilon 
keskellä kohottakaamme taivaalle, 
jossa loistaa kirkas Beetlehemin 
tähti, jonka johdattamina lausu-
kaamme: ”Tänä päivänä Neitsyt 
saapuu synnyttääkseen luolassa sa-
noin kuvaamattomasti iankaikkisen 
Sanan. Riemuitse tästä, maailma, ja 
ylistä enkelein ja paimenten kanssa 
Häntä, joka ilmestyy, Lapsukaista, 
iankaikkista Jumalaa.”

isä joHannes Hätinen

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

HUOM!  KATSOKAA MUUTTUNEET PUHELINNUMEROT!
Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
puh. 0206 100 353
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset
Kuopiosta, puh. (017) 288 2300,
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Joulukuu
La 22.12. klo 18 Vigilia
Su 23.12. klo 9.30 Kolmas hetki
Su 23.12. klo 9.50 Liturgia, radiointi
Ma 24.12. klo 13 Suuri ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia
Ti 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä
Tammikuu
La 5.1. klo 18 Vigilia
Su 6.1. klo 10 Liturgia ja Suuri Vedenpyhitys, Teofania
La 12.1. klo 18 Vigilia
Su 13.1. klo 10 Liturgia
La 19.1. klo 18 Vigilia
Su 20.1. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen kirkkokahveilla ekumeenisen 
rukousviikon alustuksen ”Paasto luterilaisessa kirkossa” pitää rovasti 
Marja Kosonen
Ke 23.1. klo 9 Liturgia, jonka jälkeen Eläkeikäisten kerho srk-talossa 
alustaa dir. cant. Viktor Jetsu aiheesta ”Ortodoksisuus Karjalassa”.
Helmikuu
La 2.2. klo 18 Vigilia
Su 3.2. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen srk-talossa ruokailu ja Petja 
Pyykkönen alustus ”Suuri Paasto”
Su 3.2. klo 15 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 4.2. klo 18 Katumuskanoni
To 7.2. klo 18 Katumuskanoni
Pe 8.2. klo 18 Paastoliturgia
Su 10.2. klo 10 Venäjänkielinen liturgia
Pe 15.2. klo 18 Paastoliturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Joulukuu
Ke 26.12. klo 10 Liturgia
Tammikuu
Ti 1.1. klo 10 Liturgia,
Basileioksen päivä
La 26.1. klo 18 Vigilia
Su 27.1. klo 10 Liturgia
Helmikuu
La 2.2. klo 10 Liturgia,
Herran Temppeliin tuominen
Ti 5.2. klo 18 Katumuskanoni
La 16.2. klo 18 Vigilia
Su 17.2. klo 10 Liturgia

JUVA
Ev.- lut. srk-talon takkahuone
Su 30.12. klo 10 Liturgia
Su 10.2. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
OP:n kerhohuone
Su 16.12. klo 10 Liturgia
Ke 6.2. klo 18 Katumuskanoni
Marjatta Tapiolan koti,
Pihlajamäentie 5

VUOSILOMA
Kirkkoherra Johannes Hätinen
on vuosilomalla 7.- 11.1
Sijaisena toimii rovasti Martti
Päivinen, puh.  050 599 2692

LASTEN KERHOT MIKKELISSÄ 
Ma 7.1. klo 17.30 alkaa Musiikkikerho
Ma 7.1. klo 18.00 alkaa Sinapinsiemenkerho

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu srk-talossa

La 12.1, 26.1.,
9.2., 23.2., 8.3. klo 10.

MIKKELIN
TIISTAISEURA

kokoontuu srk-talossa
Ma 18.2., 3.3.
ja 17.3. klo 12.

PIEKSÄMÄEN
TIISTAISEURA

kokoontuu kirkossa 
Ti 15.1. klo 13. Talven ja 

kevätkauden kokoontumi-
sen ajat ja paikat sovi-
taan ko. tapaamisessa.

EKUMEENINEN RUKOUSVIIKKO

Leena orro

Mikkelin
seurakunnanvaltuuston 
jäsenet vv. 2008 – 2011

1. maatalouslomittaja, kielen-
kääntäjä Vladimir Airikainen, 
Juva
2. työterveydenhoitaja Arja 
Häyrinen, Virtasalmi/Piek-
sämäki
3. luokanopettaja Tanja 
Kuismala, Mikkeli
4. yrittäjä Ilkka Lappi, Mik-
keli
5. erityisluokanopettaja Mar-
ja Mäkirinta, Mikkeli
6. sairaanhoitaja Helena Möl-
känen, Mikkeli
7. rehtori Hannu Pyykkönen, 
Mikkeli
8. opettaja Petja Pyykkönen, 
Mikkeli
9. opettaja Jari Tuononen, 
Mikkeli

Oma seurakunta
tutuksi

MIKKELIN
SRK-TALO

To 20.12. klo 17.30 
Kukka-asetelma –ta-
pahtuma, jonka aluksi 

isä Johannes pitää 
rukouspalveluksen ja 
sen jälkeen Ilkka Lap-
pi aloittaa Kukka-ase-
telma -tapahtuman. 

Teetarjoilu.

LASTEN KONSERTTI 
MIKKELISSÄ 

ylienkeli Mikaelin kirkossa
To 13.12. klo 18 

Lucianpäivän/lasten 
konsertti, jota johtaa Tanja 

Kuismala.
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Rautalammin seurakunta

Oma pyhäkkö -
yhdessäolon paikka?

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 Jyrki Ojapelto
p. 0500 371 057, 050 591 0418
kanttori Oili 0500 909 198
kotipuh. (017) 2882 382
Virkatod. ja sukuselvitykset
ma-pe klo 9 – 12, (017) 2882 300

Tässä aluksi on hyvä tilaisuus 
lausua isä Timolle lämmin 
kiitos hyvän paimenen työstä. 

Sille pohjalle on määräaikaisen pai-
menen hyvä rakentaa. Mukavaa kun 
jätit Oilin tänne Rautalammille, niin 
pysyy kirkkolaulu osaavissa ja läm-
pimissä käsissä ja määräaikaisella 
paimenella pysyy jalat maassa.

Kirkolliskokouksessa esille tul-
leeseen pts-suunnitelmaan, mahdol-
lisiin kuntaliitoksiin ja seurakunnan 
hallinnon rakennemuutoksiin sekä 
tuleviin taloudellisiin näkymiin pe-
rustuen rakensin tuon otsikon. 

Tulevaisuuden mahdollisuu-
temme ja vahvuuteemme on siinä, 
että se todella toimiva ”seurakunta” 
on oman pyhäkön ympärillä elävä 
ihmisten joukko, joka kokoontuu 
pyhäkköönsä ”joka  sunnuntaki ja 
väliin viikollaki ” kuuntelemaan 
evankeliumien ilosanomaa ja vä-
littämään toinen toisistaan. Vii-
meaikaisiin tapahtumiin viitaten, 
tarvitsemme paikan, jossa ei ole kän-
nyköitä, televisioita, kotiteattereita 
ja tietokoneita, vaan on ihmisten 
yhdessäoloa, yhdessä tekemistä ja 
toisen kohtaamista silmästä silmään 
kosketusetäisyydellä.

Tämä paikka voisi hyvin olla oma 

pyhäkköni.
Tässä markkinatalouden iha-

nassa olotilassa tarvitaan kuitenkin 
rahalliset resurssit. Otetaan eräästä 
pyhäköstämme käytännön esimerk-
ki: vuosikulut ovat 3 220 euroa. 
Summasta sähkö tekee 1 000 euroa 
Pyhäkön vuositulot ovat 450 euroa, 
kolehdit 150 euroa, tuohukset 250 
euroa ja pikkutavaroiden myynti 
50 euroa. 

Vielä nyt seurakuntamme ve-
rotuloilla juuri ja juuri katamme 
tulojen ja menojen erotuksen. Tu-
levaisuudessa tarvitsemme keinoja, 
jolla pyhäkkömme tuottaa sen mitä 
kuluttaa. Siinä meille iloisen yhdes-
sä tekemisen haaste.

Tarvitaan yhteisiä tekoja ja in-
nostusta. Kirkon isäntä, tiistaiseuran 
puheenjohtaja, pyhäkön alueella 
oleva valtuuston ja neuvoston jä-
sen ja jokainen seurakuntalainen 
ratkaisee omalla panoksellaan työn 
onnistumisen.

Tavoite kannattaa asettaa tarpeek-
si korkealle, mutta pyrkiä siihen pie-
ni askel kerrallaan esimerkiksi: tänä 
vuonna pyhäkössämme toimitetaan 
säännöllisesti maallikkopalveluksia, 
nostamme pyhäkössämme kävijöi-
den määrää ja kolehti-, tuohus- ja 

muiden myyntitarvikkeiden tuloja.
Lisäksi järjestämme pyhäkköilto-

ja laulun, askartelun ja keskustelun 
merkeissä ja yritämme näin nostaa 
toimintaan osallistuvien seurakunta-
laisten määrää ja lisätä yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Toivotamme myös 
muut kuin ortodoksit tervetulleeksi 
pyhäkkömme jumalanpalveluksiin, 
järjestämme ekumeenisen illan syk-
syllä ja keväällä ja otamme vastaan 
vierailuita. 

Esimerkkini on varmasti vajavai-
nen, koska kirjoitan sen ulkopuoli-
sena ja väitän, että vain pyhäkön ih-
miset itse pystyvät laatimaan oikeat 
tavoitteet. Tähän oikeiden tavoittei-
den laatimiseen ja oikeiden tekojen 
tekemiseen teidät haastan ja annan 
oman osaamiseni käyttöönne.  

Tehdään yhdessä kysymysmerkki 
tarpeettomaksi tämän jutun otsikos-
sa ja todetaan jo tänä Kristuksen 
syntymän juhlan odotuksen aikana 
ja sitten itse juhlana:    

Minun pyhäkköni on iloisen 
yhdessäolon paikka!

Kristus syntyy – kiittäkää! 

isä jYrki

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko
La 15.12. klo 18 vigilia. La 22.12. klo 18 vigilia , diakonian kirkkokah-
vit. Ma 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus. Ti 25.12.klo 9 aamupalvelus 
ja liturgia. La 5.1 klo 18 vigilia.  Su 6.1 klo 10 liturgia ja suuri veden-
pyhitys.  La 19.1 klo 18 vigilia.   
La 26.1 klo 10 liturgia (vainajien muistelu ) ja klo 18 vigilia. La 2.2 
klo 18 vigilia.  Su 3.2 klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus.  Ke 6.2 
klo 18 katumuskanoni ( radiointi ).  La 9.2 klo 18 vigilia. Su 10.2 klo 
10 liturgia ( BS ).  La 16.2 klo 18 vigilia.  Ke 20.2 klo 18 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
Ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. Ke 26.12. klo 10 liturgia ja dia-
konian kirkkokahvit.  La 12.1 klo 18 vigilia.  Su 13.1 klo 10 liturgia. 
Pe 25.1 klo 18 parastaasi. Ma 4.2 klo 18 katumuskanoni. Pe 8.2 klo 
18 ennen pyhitettyjen lahjain liturgia.  La 23.2 klo 18 vigilia.  Su 24.2 
klo10 liturgia ( BS )

Syvänniemi, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Su 23.12. klo 10 liturgia, diakonian kirkkokahvit.
Su 20.1 klo 10 liturgia.  Ti 5.2 klo 18 katumuskanoni.  Pe 22.2 klo 18 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

Tervo, profeetta Eliaan tsasouna
Ti 1.1 klo 10 liturgia ( BS ). Ti 29.1 klo 10 liturgia To 7.2 klo 18 katu-
muskanoni. Su 17.2 klo 10 liturgia ( BS ).  Pe 29.2 klo 18 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia.

Vesanto, Johannes Kastajan tsasouna
Su 16.12. klo 10 liturgia ja diakonian kirkkokahvit.
La 5.1 klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys.  Pe 1.2 klo 18 vigilia.  La 
2.2 klo 10 liturgia ( Herran Temppeliintuominen ).  Ke 13.2 klo 18 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

Hankasalmi, Aseman srk.koti
Su 30.12. klo 10 liturgia. Su 3.2 klo 10 liturgia. Ke 27.2 klo 18 ennen-
pyhitettyjen lahjain liturgia.

Konnevesi, srk.talon ryhmätila
La 15.12. klo 10 liturgia, pt. Trifon Petsamolainen.
Su 27.1 klo 10 liturgia.  Pe 15.2 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia.

Ekumeenisen rukousviikon 18.1 – 25.1 tapahtumista ilmoitetaan pai-
kallislehdissä

Nikolaos-kuoron harjoitukset Syvänniemen tsasounalla klo 18
keskiviikkoisin 9.1,  16.1,  23.1 ja 30.1
torstaisin 14.2,  21.2,  28.2 ja 13.3

Ikonipiiri kokoontuu  ti 8.1 klo 17

Tiistaiseurojen ja kerhojen kokoontumisista ilmoitetaan paikallisleh-
dissä.

Isä Jyrki on tavattavissa vuoden 2008 alusta lähtien kaikenlaisissa 
asioissa katumuksesta kalastukseen Rautalammin virastossa torstaisin 
klo 9-12 ja iltaisin siinä pyhäkössä missä jumalanpalvelus pidetään klo 
16-18.  Ja tietysti aina kun niin sovitaan. 

Tämä joukko-  uusi seurakunnanvaltuusto – järjestäytyy kokouksessaan 
24.1.2008 klo18. Silloin nimetään uusi seurakunnanneuvosto ja otetaan 
kantaa kirkkomme pts-suunnitelmaan. Valtuuston jäsenille voipi soitella 
evästyksiä.
Esko Huovinen, alkionsiirtosemiologi, 57 v Karttula,  040 961 4968 
Helena Jaamalainen, lähihoitaja/opiskelija, 41 v Rautalampi, 
040 568 5840
Kalevi Jetsonen, maanviljelijä, 63 v Rautalampi,  0400 203 069
Erja Kotta, myymäläpäällikkö, 42 v Rautalampi,  040 507 9186
Pirjo Laitinen, esikoululuokanopettaja, 46 v Rautalampi,
040 732 4296
Mikael Mensonen, yrittäjä ( eläk. ), 57 v Rautalampi, 0400 670 799
Sauli Miskala, korjaamoyrittäjä, 36 v Rautalampi, 0400 896 432
Brita Pystynen, taiteilija, 57 v Vesanto, 040 718 6949
Juhani Tähtivaara, maanviljelijä ( mm. ), Tervo, 040 579 4875 

Omasta pyhäköstä voisi tulla yhteisöelämän todellinen keskus. Kuvassa Kristuksen kirkastumisen kirkko 
Suonenjoella. 

Oma seurakunta
tutuksi

Rautalammin ort. srk:n Nikolaos-
kuoro konsertoi hiljattain vihityssä 
Suonenjoen kirkossa sunnuntaina 
18.11. kanttori Oili Mäkirinnan 
johdolla. Monipuolinen ohjelmisto 
sisälsi lauluja eri jumalanpalveluk-
sista, vigiliasta, liturgiasta ja kirkon 
vihkimisestä. Sävelmistö vaihteli yk-
sinkertaisesta, nykybysanttilaisesta 
laulusta uusiin kirkkolauluihin.
Konsertin loppuun kuorolaiset olivat 
valinneet omia rakkaimpia laulujaan, 
joihin liittyi usein jokin omakoh-
tainen muisto. ”Oi puhtahin äiti”, 
harras rukous Jumalansynnyttäjälle, 
oli yksi näistä toivelauluista.
Runsaslukuinen yleisö sai kokea va-
loa tuovan ja mieltä virkistävän lepo-
hetken sävelten soljuessa kauniissa 
kirkkosalissa illan jo hämärtyessä 
ikkunoiden takana. 

”Kiittäkää Herran nimeä”
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Jyväskylän seurakunta
JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. (014) 332 92 00
Sähköposti: jyvaskyla@ort.
fi
Virasto avoinna ma-pe klo 
9-12

JUMALANPALVELUKSET

Jyväskylä, Kristuksen ylösnousemisen kirkko: La 29.12 klo 18 
ehtoopalvelus. Su 30.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia. Ma 31.12. 
klo 21 rukoushetki. Ti 1.1. klo 10 liturgia. La 5.1. klo 9 ehtoopalvelus 
ja liturgia. La 5.1. klo 18 vigilia. Su 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
suuri vedenpyhitys Tuomiojärvellä. Ke 9.1. klo 17.30 ehtoopalvelus. 
La 12.1. klo 10 liturgia, klo 18 vigilia. Su 13.1. klo 10 liturgia. Ke 16.1. 
klo 17.30 ehtoopalvelus. La 19.1. klo 18 vigilia. Su 20.1. klo 10  liturgia 
(kirkkoslaav./suomi). Ti 22.1. klo 18 ehtoopalvelus ja ekumeeninen ilta 
juhlasalissa. Isä Heikki Huttunen vieraana.  Pe 25.1. klo 18 parastaasi. 
La 26.1. klo 18 vigilia. Su 27.1. klo 10 liturgia. Ke 30.1. klo 17.30 
ehtoopalvelus. Pe 1.2. klo 18 vigilia. La 2.2. klo 10 liturgia. La 2.2. 
klo 18 vigilia. Su 3.2. klo 10 liturgia. Su 3.2. klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus. Ma 4.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Ti 5.2. klo 18 suuri 
katumuskanoni. Ke 6.2. klo 18 suuri katumuskanoni. To 7.2. klo 18 
suuri katumuskanoni. Pe 8.2. klo 18 paastoliturgia. La 9.2. klo 18.00 
vigilia. Su 10.2. klo 10 liturgia. Ke 13.2. klo 18 paastoliturgia. Pe 15.2. 
klo 18 paastoliturgia. La 16.2. 18 vigilia. Su  17.2. klo 10 liturgia. Ke 
20.2. klo 18 paastoliturgia. Pe 22.2. klo 18 paastoliturgia. La 23.2. klo 
18 vigilia. Su 24.2. klo 10 liturgia. Ke 27.2. klo 18 paastoliturgia. Pe 
29.2. klo 18 paastoliturgia. 

Äänekoski, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasou-
na:  Su 27.1. klo 10 liturgia. Pe 15.2. klo 18 paastoliturgia

Suolahti, ylienkeli Mikaelin tsasouna: La 2.2. klo 9 liturgia. To 7.2. 
klo 18 katumuskanoni. Ke 20.2. klo 18 paastoliturgia.

Viitasaari, Kristuksen kirkastumisen tsasouna: La 19.1. klo 9 
liturgia. Ke 6.2. klo 18 katumuskanoni. La 9.2. klo 9 liturgia. Pe 22.2. 
klo 18 paastoliturgia.

Saarijärvi, pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasouna: La 5.1. klo 
9 ehtoopalvelus ja liturgia. Su 20.1. klo 10 liturgia. Su 10.2. klo 10 
liturgia. Su 24.2. klo 10 liturgia.

Lievestuore, pyhän Nikolaoksen tsasouna: La 26.1.klo 9 liturgia. Su 
3.2. klo 10 liturgia. Ke 13.2. klo 18 paastoliturgia.

Karstula, Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna: La 26.1. klo 9 
liturgia. Ti 5.2. klo 18 katumuskanoni. La 16.2. klo 9 liturgia. Ke 27.2. 
klo 18 paastoliturgia.

Pihtipudas, Valorinne: Su 17.2. klo 10 liturgia.

Me olemme kovaa joukkoa 
odottamaan. Nyttemmin 
me odotamme joulua ja 

pohdimme kodeissamme kuinka me 
juhlaa viettäisimme. Onhan se ihan 
mukavaa pohtia joulunviettoa, sen 
rikasta tapaperinnettä ja miten juhlaa 
valmistaisi.

Toisaalta olisi myös hyvä antaa 
muutama ajatus sille, miksi me juh-
laa vietämme tai miksi Jumala syn-
tyy ihmiseksi. Nyt jo vuosisataiset 
perinteet ja tavat ovat haudanneet al-
leen juhlan keskeisimmän viestin.

Valitettavan monet joulun ym-
pärille liittyvät tapahtumat elävät 
jo omaa elämäänsä. On suunnaton 
määrä pikkujouluja, puurojuhlia tai 

kaikenlaisia joulunavauksia, jotka 
varmuudella jatkuisivat vaikka oike-
aa joulu ei enää kukaan muistaisi.

Kristus syntyy Jumalan suuren 
rakkauden tähden. Jumala haluaa 
edelleenkin pitää huolta maail-
masta ja antaa pienelle ihmiselle 
mahdollisuuden pelastukseen. Me 
voisimme kai sanoa, että joulu 
on meidän oman pelastuksemme 
syntymäpäivä. Joulun suuri pyy-
teettömyys ja epäitsekkyys saavat 
oman elämämme näyttämään kovin 
pieneltä ja mitättömältä. Väistämättä 
mieleen nousevat omat laiminlyön-
nit ihmissuhteissa, unohdukset, vä-
linpitämättömyys ja oma suunnaton 
itsekkyys. Joulu kuitenkin kehottaa 

meitä rakastamaan toinen toistamme 
Jumalan meille antamalla suurella 
rakkaudella ja tuomaan joulun uuden 
elämän kaikkien ulottuville.

Joulu ei ole kirkkaita juhlavaloja, 
kaikkialla pauhaavaa uuvuttavaa 
joulumusiikkia ja loputonta kii-
rettä. Joulu on luomattoman valon 
löytämistä, mielen hiljaisuutta ja 
loputonta rauhaa. Se on se suuri 
oivallus rakkauden ja välittämisen 
sanomasta. Pieniä sanoja hiljaisuu-
dessa, lämpöä ja läheisyyttä – tätä 
jouluusi toivon.

Tarjolla uusi elämä

isä timo

TIISTAISEURASSA TAPAHTUU

6.1.2008 Teofaniajuhla liturgian jälkeen juhlasalissa.
Vuosikokous helmikuussa

Helmikuun tiistaiseuraillassa 12.2.08 klo 18 Outi Piiroinen-Back-
man esittelee maailmanlaajuista naisten kristillistä
Pienimmän lantin yhteisöä, ja Aloe Vera –juomaa.  

4.-6.4.2008 Mirhantuojien viikonloppuna on Jyväskylässä PSHV:
n, OOL:n ja ONL:n yhteinen vuosijuhla. Tiistaiseura yhdessä 
muiden toimikuntien kanssa pitää kanttiinia ja Reilun Kaupan 

yökahvilaa

Tervetuloa!
Johtokunta

DIAKONIATOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ

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.jarvi-
nen@nic.fi

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

”Ukkopiiri”
Seurakunnan miesten yhdessäolo- ja puuhapiiri ortodoksisessa 
hengessä. Asiasta kiinnostuneet, soittakaa Risto Raskulle 0400 
603 226.

Anna-Maija Keurulainen 54 v., 
erityisluokanopettaja, Jyväskylä, 
osoite: Esankatu 14, 40700 Jyväs-
kylä, p: 040 528 2413, s-posti: anna-
maija.keurulainen@jklmlk.fi

Pekka Tuppurainen 66 v., psy-
kologi, Jyväskylä, yhteystiedot: p. 
(014) 211 906, 040 738 7115,  pekka.
tuppurainen@kolumbus.fi
”Sydämellinen kiitos äänestäjille 
heidän osoittamastaan luottamuk-
sesta!”

Natalia Nenonen 37 v., ekonomisti 
(kirjanpitäjä/palkanlaskija), yhteys-
tiedot: Haapalahdentie 14, 40950 
Muurame, gsm 040 5881088, puh. 
(014) 3731514, s-posti: natalia.
nenonen@kolumbus.fi 

Risto Päivinen 40 v., opettaja, Jy-
väskylä, p. 044 547 1227

Hannele Järvinen 59 v., opettaja, 
Jyväskylä, p. 040 767 2608

Yrjö Tapani Iltola 60 v., osa-aika 
eläk. (postinkäsittelijä), Jyväskylän 
mlk, yhteystiedot: tapani.iltola@
pp.inet.fi p. 050 491 4271
”Eläkeaikojani vietän taidetta te-
kemällä (öljyväri sekä grafiikka), 
kitaraa ja bassoa soitellen, niin kuin 
Teemu poikanikin, sekä tietenkin 
perhokalastaen kesäisin ja pilkkien 
talvella, unohtamatta tietenkään Ju-
malanpalveluksiin osallistumista.”

Porvali Martti 58 v., johtava kih-
lakunnansyyttäjä, Jyväskylä, yhte-
ystiedot: kivirikko@elisa.fi, p. 050 
590 1051

Leena Mutanen 58 v., erikoissai-
raanhoitaja, Jyväskylä, yhteystiedot: 
leena.mutanen@elisanet.fi
p. 050 467 8965
 
Leevi Blinnikka 64 v., vuoden 
vanha eläkeläinen, Jyväskylä, p. 
040 704 0467

Minna Rasku 38 v., 2. YTT, politii-
kan tutkija, Jyväskylä, yhteistiedot: 
minna.rasku@yfi.jyu.fi

Tarja Hakala 56 v., atk-kouluttaja, 
tp kanslisti  Hankasalmella, Vaaja-
koski, p.  050 300 1691

Seppo Riikonen 59 v., päihdetyön-
tekijä, Palokka, Jyväskylän mlk, yh-
teystiedot: p. 040-590 8692, s-posti: 
seppo.riikonen@elisanet.fi

Oma seurakunta tutuksi
Seurakunnan valtuuston jäsenet:

Kerhot alkavat jälleen kevätkaudella 2008 viikolla 2 
(7.1.2008 alkaen). Kerhot kokoontuvat seurakunta-
keskuksen kerhotilassa seuraavasti:
Maanantaisin (joka toinen maanantai) Venäjänkielinen 
lasten kerho 3-12-vuotiaille klo 17.30–19.00
Tiistaisin (joka toinen tiistai)
Nuorten ilta klo 18–19.30
Keskiviikkoisin 
Ponomarikerho klo 17-18.00 ja
Lasten kerho 3-6-vuotiaille klo 18–19.15
Torstaisin 
Päiväkerho 3-6-vuotiaille klo 10–12.00 ja
Kouluikäisten kerho (7-12-v.) klo 18–19.15
Sunnuntaikerho (joka toinen sunnuntai) 3-vuotiailla ja 
sitä vanhemmilla lapsilla on mahdollisuus tulla liturgian 
aikana kokoontuvaan kerhoon klo 10 alkaen.
Myös uudet kerholaiset tervetuloa mukaan!

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

Suojärveläisten tarinailta 
Torstaina 17.1.2008 klo 18.00 

vanhassa salissa. 
Tervetuloa!

Nuoria kokoontui 16.-18.11.2007 Valamoon pyhiinvaellukselle. (Kuva: Pirjo Härkönen)

Nuoriso-
toimisto
tiedottaa
Lisää 
nuorisoilmoituksia 
sivulla 12...
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Ortodoksiakurssit
keväällä 2008

Torstaisin klo 18-19:45
vanhassa salissa

 
10.1. Kasteen ja mirhallavoi-
telun sakramentit. Kirkollisia 
tapoja.
24.1. Pappeuden ja sairaan-
voitelun sakramentit. Suuren 
paaston valmistussunnun-
tait.
31.1. Suuri paasto. Paastosun-
nuntaiden teemat.
21.2. Katumuksen sakrament-
ti. Risti kristityn elämässä. 
28.2. Ehtoo- ja aamupalvelus.  
Muita jumalanpalveluksia. 
13.3. Suuri viikko. Pääsiäinen. 
Kirkkovuoden suuret juhlat III. 
3.4. Sakramentit: Avioliitto.  
Luostarilaitos, pyhiinvaellus. 
24.4. Kirkkovuoden suuret 
juhlat IV. Pyhien muisto ja 
pyhyys aikanamme.
8.5. Kirkkorakennus- ja esi-
neistö. 
Kirkko organisaationa ja sen   
tehtävä maailmassa.
22.5. Toiveaihe / kyselytunti.

Kurssia vetää
TM Maria Takala-Roszczenko

Vuosijuhliin etsitään
talkoolaisia!

Jyväskylässä järjestetään 4.-
6.4.2008 kolmen ortodoksisen 
järjestön, Ortodoksisten Nuorten 
Liiton ONL:n, Pyhien Sergein 
ja Hermanin Veljeskunnan 
PSHV:n sekä Ortodoksisen 
Opiskelijaliiton OOL:n, yhteiset 
vuosijuhlat. Tapahtumaan odo-
tetaan 400-500 osallistujaa, 
ja toimintaa viikonlopun aikana 
on kaikenikäisille.
Jyväskylän ortodoksinen seur-
akunta on tiiviisti mukana tap-
ahtuman järjestelyissä, ja nyt 
seurakuntalaisten, toimikuntien 
ja muiden seurakunnassamme 
toimivien tahojen joukosta 
etsitäänkin TALKOOLAISIA 
erilaisiin tehtäviin tapahtuman 
ajaksi.
Ota yhteyttä seurakuntamme 
virastoon tai nuorisotoimistoon, 
ja tule mukaan! Jokaiselle 
tekijälle löytyy varmasti myös 
sopivasti tekemistä! 

Jyväskylän ortodoksinen seur-
akunta puh. (014) 3329 
200, jyvaskyla@ort.fi tai
nuorisotoimenohjaaja Pirjo 
Härkönen GSM 0500 991 
621, pirjo.harkonen@ort.fi

Jyväskylän 
seurakunta
jatkuu... Kuvasatoa

kuutosseurakunnista

Iisalmen ortodoksinen seurakunta juhli Profeetta Eliaan kirkon 50-vuotisia näyttävästi. Juhlapalveluksen toimittivat arkkipiispa Leo, piispa 
Arseni, piispa Panteleimon sekä kirkkoherra Elias Huurinainen. Palvelukseen osallistui runsaasti papistoa  Suomesta ja Venäjältä.  Kirkon 
juhlaohjelma oli myös muhkea; juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla Karjalaan jääneiden muistopaadella. Pääjuhlapuheen piti professori Tapio 
Hämynen, valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi eduskunnan varapuhemies ja keskustan legendarinen kansanedustaja Seppo Kääriäinen ja 
Veikko Vennamon, asutuksen isän tervehdyksen esitti perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Tasavallan presidentti Tarja Halonen lähetti 
tilaisuuteen henkilökohtaisen tervehdyksensä.

Kuopion seurakunnassa valtuustovaalien ääntenlaskennassa kävi 
tällainen suhina. Mukana Paavo Perola, Mirja Paulo, Päivi Tiainen, 
Anna-Liisa Vainionpää sekä Lahja Lökschy.

Jyväskylän seurakunnassa tapahtuu taas. Kirkkoherra Timo 
Mäkirinta aloitti työnsä. Seurakunnan puolesta isä Timoa tervehti 
Anna-Katriina Salmikangas ja kukat ojensi Anna Salmikangas 
(kuva ylimpänä).
Jyväskyläläiset ortodoksilapset kävivät retkellä Keskisuomalaisen 
toimituksessa ja painossa (kuva oik. yllä).
Lokakuisessa naisten liikuntailtapäivässä käveltiin, saunottiin 
ja juotiin kahvit sekä rupateltiin. Mukana tällä kertaa Minja 
Myyryläinen, Aino Liljenback, Riitta Penttinen ja Minna Rasku. 
(kuva yllä).
Jyväskylän kuvat: Pirjo Härkönen.
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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

JOULUKUU   
La. 15.12. klo 18. Vigilia; Su. 16. 12. klo. 15. Eri toimintapiirien yhteinen 
syyskauden päätös ja jouluun valmistautumisen juhla Srk – salissa. Ma. 
24.12. klo. 16. Suuri Ehtoopalvelus; Ti. 25.12. klo. 8. Aamupalvelus ja Li-
turgia ( Kristuksen syntymäjuhla); La. 29. 12. klo. 18. Vigilia;  Su. 30. 12. 
klo. 10. Liturgia; Ma. 31.12. klo. 22. Uudenvuoden rukouspalvelus.

TAMMIKUU  2008     
Ti.  1.1. klo 10 Liturgia; La. 12. 1. klo. 18. Vigilia; La. 19.1. klo. 18. 
Vigilia; Su. 20.1. klo. 10. Liturgia

HELMIKUU  2008
Pe. 1. 2. klo. 18. Vigilia; La. 2. 2. klo. 9. Liturgia, ja klo. 18. Ehtoopal-
velus;  Su. 3.2. klo. 10. Liturgia ja klo. 18. Sovintosunnuntain Suuri 
Ehtoopalvelus; 4.2. klo. 18. Andreas Kreetalaisen Suuri Katumus-kanoni. 
7.2. klo. 18. Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni. Pe.8.2.  klo 
18. Paaston Ehtoopal-velus; La. 9.2. klo 18. Vigilia; Ke. 13.2. klo 17. 
Paastoliturgia (= EPL);  16.2. klo 18. Vigilia;  17.2. klo 10. Liturgia. 

MAALISKUU  2008
 La. 1. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 2.3. klo. 10. Liturgia; La. 8.3. klo. 18. 
Vigilia; 12.3. klo 17. Paasto-liturgia (= EPL);

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE
Rinnetie 9

JOULUKUU
Su 16.12. klo 10 Liturgia, ja klo. 15. Eri toimintapiirien yhteinen syys-
kauden päätös ja jouluun valmistautumisen juhla Varkaudessa  ort. Srk 
– salissa.; Ma. 24.12. klo 14. Suuri Ehtoopalvelus; Ke. 26.12. klo. 10.  
Liturgia.  

TAMMIKUU  2008     
Su. 13.1. klo. 10. Liturgia

HELMIKUU  2008
5.2. klo. 18. Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni;  Su. 10.2. 
klo.10. Liturgia; Pe. 15.2. klo 17. Paastoliturgia (= EPL); 

MAALISKUU  2008
Su. 9.3. klo. 10. Liturgia

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE
Erkonkatu 11

JOULUKUU   
 Su 16.12. klo. 15. Eri toimintapiirien yhteinen syyskauden päätös ja 
jouluun valmistautumisen juhla Varkaudessa  ort. Srk – salissa.  La. 
22.12. klo. 18. Vigilia; Su. 23.12. klo. 10. Liturgia;  Ti. 25. 12. klo. 9. 
Aamupalvelus ja Liturgia.

TAMMIKUU  2008    
 La. 5.1. klo. 18. Vigilia, (Herran kasteen juhla);  Su. 6.1. klo. 9. Litur-
gia rukoushuoneessa (Herran kasteen juhlan palvelukset toimittaa KS. 
Joensuun piispa Arseni), ja  klo. 12. Ristisaatto Tallisaaresta, Suuri ve-
denpyhitys, Ristisaatto Olavinlinnaan, jossa veden vihmominen Linnan 
kirkkomuseossa, sekä  klo. 13.15 ortod. rukouspalvelus kongressisalissa. 
La. 26. 1. klo. 18. Vigilia; Su. 27. 1. klo. 10. Liturgia  

HELMIKUU 2008
Ke. 6.2. klo.18. Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni; Pe. 22.2. 
klo. 17. Paastoliturgia (= EPL);
La. 23.2. klo. 18. Vigilia;  Su. 24.2. klo. 10. Liturgia.
 
MAALISKUU  2008
Pe. 14. 3. klo. 18. Vigilia; La. 16.3. klo 9. Liturgia (Lasaruksen lauan-
tai).

MUUALLA SRK:N ALUEELLA

HELMIKUU  2008
 SORSAKOSKI:  Ke. 20. 2. klo. 17. Paastoliturgia (= EPL) Sorsakosken 
ev.lut srk-sali

RANTASALMI:
Pe 27.2. klo 17. Paastoliturgia (= EPL) Kirkkorinne, ev.lut. srk-salin 
kahvio;

HEINÄVESI:  
Ke. 29. 2. klo. 18. Paastoliturgia (= EPL) OP:n kerhohuoneessa

Saako Jumalan poika
asettua sydämesi seimeen?
Kristuksen syntymä juhla on 

pian edessämme.  Pyhät isät 
ja suuret kirkon opettajat oh-

jaavat meitä kohtaamaan maailmaan 
syntyvän Vapahtajan nöyryyden ja 
rakkauden hengessä.

Muutamien kuukausien ajan olen 
hyvin läheltä saanut seurata, kuinka 
vaikeaa eräille on lähimmäisemme 
hyväksyminen.

Sen vielä ymmärtäisi, jos ky-
seessä olisi täysikasvuinen kans-
sapalvelijamme, mutta kokemus 
on osoittanut, kuinka tällaisilla 
hyökkäyksillä ja sanan säilällä sival-
letaan puolustuskyvyttömiä lapsia ja 
heidän vanhempiaan.

Herää väistämättä kysymyksiä:  
Miksi?  Miksi ja miksi?

Miksi lapsia ei saisi tuoda ju-
malanpalveluksiin?  Miksi täysin 
vieraat ihmiset komentelevat heitä? 
Miksi lasten ei anneta rukoilla yh-
dessä meidän kanssamme?  Miksi 
lapsi temppelissä on näille ihmisille 
kuin punainen vaate?

Vastauksia on pyritty keinotekoi-
sesti etsimään mm. siitä, että lapset 
häiritsevät heidän keskittymistään 
rukoukseen;  tai kun he ovat oikeassa 
hengessä uteliaita omaksumaan lap-

senuskollaan uusia asioita ja toteut-
tamaan niitä omassa elämässä. 

Mutta miksi heidän uteliaisuu-
tensa tukahdutetaan?  Vain kieltäjät 
voivat sen tietää, pyrkien samalla 
”paikkaamaan”  huonoa omaatunto-
aan ja tyynnyttelemään näennäiseltä 
kasvojensa menettämiseltä.

Tällä asenteella  me aikuisina 
vahingoitamme omaa sieluamme.  
Rukouksemme ei ole keskittymistä 
rukoukseen, vaan lasten käyttäyty-
misten tarkkailuun. pahuus valtaa 
olemuksemme, ja lapsi aistii sen mo-
nin verroin herkemmin, ettei heistä 
pidetä eivätkä  he ole tervetulleita 
jumalanpalveluksiin.

Vihamielisyydellä karkotetaan 
- ei vain lapset, vaan myös – hei-
dän vanhempansa. Tämän jälkeen 
ihmettelemme, miksi perheiden 
vanhemmat lapsineen eivät käy 
jumalanpalveluksissa, ja samalla 
pyritään tyynnyttelemään oman 
sielumme mielen rauhaa ja etsimään 
syitä muualta.

Oletteko unohtaneet Kristuk-
sen?  Oletteko unohtaneet  Hänen 
opetuksensa: ” … Sallikaa lasten 
tulla Minun luokseni, älkääkä es-
täkö heitä. Heidän kaltaistensa on 

Jumalan valtakunta.  Totisesti, joka 
ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan 
niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” 
(Mark. 10: 14 – 15; vertaa: Luuk. 
18: 16 – 17.) 

Sama asenne estää jokaista, joka 
näin menettelee kirkossa, ja joka ei 
tunnista tässä itseään ,   ei voi myös-
kään  tehdä  tilaa omaan sydämensä 
seimeen maailmaan syntyvälle 
Vapahtajalle.

Joulupaasto on annettu meille kas-
vatukseksi ja itsehillinnän välineeksi 
valmistautuessamme Kristuksen 
syntymäjuhlan vastaanottamiseen.  
Se ei ole meille mikään ”pak-
kopulla”, jonka kirkko meille an-
taa, vaan sen tulisi olla meille 
vapautumisen väline, pahuuden , 
rakkaudettomuuden  ja orjuuden 
ikeen murskaamisessa.  Sen tu-
lisi kasvattaa meitä hyväksymään 
lähimmäisemme Jumalan kuvana ja  
Jumalan kaltaisena.

”Kristus Syntyy
– Kiittäkää!” 

isä martti

VARKAUS,  VIRIKE:
puh.johtaja  Jouko Parviai-
nen,
puh. työ:  017 – 2 882 360, 
koti: 017 – 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viikko 
tiistaisin klo 13. srk.-salissa seu-
raavasti:
Su 16.12. klo 15. tiistaiseurojen ja 
eri toimintapiirien yhteinen joulun 
esijuhla, ja syystoimintakauden 
päätös.
Ti. 8. 1. klo. 13. ;  Ti.  22. 1. klo. 
13. ;
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden kir-
kollisissa ilmoituksissa
Ti. 5. 2. klo. 13. ;  Ti.  19. 2. klo. 
13. ;
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden kir-
kollisissa ilmoituksissa
Ti. 4. 3. klo. 13. 
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden kir-
kollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEU-
RA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. 
Varkaudessa  16.12.  klo 15. Tiis-
taiseurojen ja  eri toimintapiirien 
yhteinen joulun esijuhla, ja syystoi-
mintakauden päätös. 
Muista kokoontumisista ilmoitetaan 
Soisalon Seutu- Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 
– 5 543 493
Varkaudessa  16.12.  klo 15. Tiis-
taiseurojen ja  eri toimintapiirien 
yhteinen joulun esijuhla, ja syystoi-
mintakauden päätös. 
Muista kokoontumisista ilmoitetaan 
Soisalon Seutu- Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA

kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, 
Varkaudessa  16.12.  klo 15. Tiis-
taiseurojen ja  eri toimintapiirien 
yhteinen joulun esijuhla, ja syystoi-
mintakauden päätös. 
Muista kokoontumisista ilmoitetaan 
Warkauden Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  
050 – 3 682 212
Kokoontuu joka toinen viikko klo 
18. srk.-salissa 
Ti. 11.12.  klo 18. Tiistaiseuran 
syyskauden päätösrukouspalvelus, 
i. Martti
Varkaudessa  16.12.  klo 15. Tiis-
taiseurojen ja  eri toimintapiirien 
yhteinen joulun esijuhla, ja syystoi-
mintakauden päätös. 
Muista kokoontumisista ilmoitetaan 
ITÄ-SAVO – lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa, sekä Varkauden ortod. 
seurakunnan  nettisivuilla.

TIISTAISEURAT

VARKAUDEN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiis-
taisin klo 18. srk-salissa 
seuraavasti:    
Su.   16. 12. klo. 15. Eri 
toimintapiirien yhteinen 
syyskauden päätös ja jou-
luun valmistautumisen juh-
la Srk – salissa.;  Ti.  18.12. 
klo. 18.
Ti.  8.1. klo 18 ;  Ti. 22. 1. 
klo. 18. ; Ti. 29.1. klo. 18. 
Ti. 19. 2. klo. 18. 
Ti. 4. 3. klo. 18.; Ti.  11.3. 
klo. 18. 
Harjoitusten lisäksi kuoro-
laiset osallistuvat toimitet-
taviin jumalanpalveluksiin 
Varkaudessa ja Leppävir-
ralla.

SAVONLINNAN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  pää-
asiallisesti keskiviikkoisin  
klo 17.00. srk-salissa  seu-
raavasti: 
Ke.   12. 12. klo. 17. ; 
Su.   16. 12. klo. 15.  Eri 
toimintapiirien yhteinen 
syyskauden päätös ja jou-
luun valmistautumisen juh-
la Srk – salissa.;   Ke.  2.1. 
klo 17 ;  Ke. 16. 1. klo. 17. 
; Ke. 30.1. klo. 17. 
Ti. 12. 2. klo. 17.; Ti. 26. 
2. klo. 17. 
Ti.  11.3. klo. 17. 

Harjoitusten lisäksi kuoro-
laiset osallistuvat toimitet-
taviin jumalanpalveluksiin 
Savonlinnassa 
Muista kuoroharjoituksista 
ja muutoksista ilmoitetaan 
myöhemmin ITÄ – SAVON  
paikallisissa lehdissä

KIRKKOKUOROT

Kolmen Linnan Loppiainen
Hämeenlinna, Olavinlinna, Turun linna
Savonlinnassa su 6. 1. 2008
Vedenpyhitys Tallisaaren rannassa,

jonka jälkeen ristisaatossa
menemme Olavinlinnan Kirkkomuseoon, 

vihmomaan kirkolliset
esineet ja jatkamme Kongressisaliin,

jossa klo 13.15 alkaa
Ortodoksinen rukouspalvelus
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В конце мая, матушка Марина и я 
совершили с группой из прихода 
паломничество в Санкт Петер-
бург. С нами из Нашей Группы 
была и Анна.

Рано утром, в четверг, мы 
выехали на автобусе из Куопио 
и прибыли на место во второй 
половине дня. Мы остановились 
в маленькой гостинице, по назва-
нию Невский Гранд,  на Ьольшой 
Конюшенной не долеко от Невс-
кого Проспекта. Поскольку мы 
прибили рано в Санкт Петербург, 
у нас  было свободное время и 
каждый из нас мог делать что 
хотел.

В субботу утром, после за-
втрака, началась наша программа 
– т.е. нашей первой целю был 
Кронштадт. В Кронштадте мы, 
во-первых, побывали на кладби-
ще, где находится могила матери 
Святого Иоанна Кронштадтского. 
(Святый ИоаннКронштадиский, 
в миру Иоанн Ильич Сергиев, 

жил с 1829-ого 
года до 1908-ого года.) На моги-
ле его матери сейчас маленькая 
часовня. Здесь на клалбище 
похоронено еще много людей и 
их могилы были сбольшой за-
ботой украшены, потому-что на 
следующий день была Родитель-
ская Суббота. После посещения 
кладбища, мы познакомились с 
мемориальной квартирой самого 
Святого Иоанна Кронштадтско-
го. Отец Иоанн был настоятелем 
прихода на острове в втором 
половине 19-ого века. Всем нам 
знакомый отец Геннади Украин-
ский встретил нас в доме отца 
Иоанна. Отслужили в квартире 
молебен, и потом мы посетили 
место, где раньше находился 
храм Апостола Андрея Пер-
возванного. Храм разрушен и 
сегодня от него осталась только 
мемориальная доска,  которая 
свидетельствует о том, что зднсь 
раньше был храм.

Потом на очереди был храм 

И к о н ы 
Владимирской Богоматери, где 
нас ожидал обед. Наш принцип 
в том, что хотя мы останавли-
ваемся в гостинице, мы всегда 
обедаем в разных приходах, и 
таким образом оказываем их 
деятельности поддержку. Затем 
оставалось еще экскурсия по 
городу и посещение Морского 
Храма. В Морском храме теперь 
действует маленькая часовня. В 
добавок мы побывали в том зале, 
который раньше был главным 
церковным залом, но во время 
коммунизма здесь был концер-
тный зал.  Потом нам пришло 
время уезжать, была пора ехать.

Настал новый день. В субботу, 
в первой половине дня у нас было 
свободное время и кто хотел, по-
шел за покупками. В час мы сели 
в автобус, и держали путь к хра-
му Ьогоявлении. Там шел ремонт. 
Тоже в этом приходе мы обедали. 
И потом было время пойти, так 
сказать, в мой храм т.е. в тот 

приход, где я служу, когда я в 
Петере. Вместе с оцом Алексан-
дром, настояателем прихода, мы 
служили всеночное бдение, и 
после того мы вместе с прихожа-
нами пили чай и обшались друг с 
другом, каждый как мог. И отец 
Александре рассказал нам  исто-
рию церкви. Церковь построена в 
честь 300-летия Дома Романовых 
на троне. Церковь действовала 
лет 20 и потом вследствие  ре-
волюции стал молокозаводом. 
Сейчас в данный момент идет 
реставрация. Освящение храма 
будет в 2013-ом году когда будут 
отмечать 400-летие Дома Рома-
новых.

В воскресенье мы отправи-
лись в обратный путь и уехали 
домой через Зеленогорск, где мы 
тоже заходили в церковь. Утром 
мы приехали в Куопио, доволь-
ные своей поездкой.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В САНКТ 
ПЕТЕРБУРГ

24 – 27 мая 2007 года

отец аНдрей

Varkauden ja
Kuopion

seurakuntien
yhteinen 

pyhiinvaellusmatka
PIETARIIN

15.-18.05.2008

Nyt 8. kerran.

Lähtö torstaina varhain aamulla 
Kuopiosta Jääskeläisen Auto Oy:
n bussilla, Varkauden kautta, ja 
paluu sunnuntaina illalla Kuopi-
oon. Bussi on käytössämme koko 
matkan ajan.

Asumme minihotelli NEVSKY EX-
PRESSissa, joka sijaitsee lähellä 
Moskovan rautatieasemaa, aivan 
Pietarin keskustassa. Matkan 
hinta n. 440 euroa, sisältäen 
aamiaisen hotellissa ja ryhmä-
viisumin. Muut ateriat nautitaan 
seurakunnissa ja rahat niitä var-
ten kerätään erikseen bussissa 
(n. 40 euroa). Lähdemme n. 30 
hengen ryhmällä.
Lauantaina 17.05. osallistumme 
vigiliaan Venäjän Uusmarttyyrien 
ja Tunnustajien kirkossa. Vigilian 
jälkeen iltatee seurakuntalaisten 
kanssa.
Lisäksi vierailemme Pietarin 
pyhillä paikoilla (kirkoissa ja luos-
tareissa); perjantai-ilta on vapaa, 
jolloin voi vaikka käydä teatterissa 
tai harrastaa muuta kulttuuria. 
Vapaa-aikana mahdollisuus myös 
ostoksiin.
Lopullinen ohjelma varmistuu 
kevään aikana.
Käytännön asioista vastaa Ky-
menmatkat Oy/Group sales, jossa 
meitä palvelee Hanne Huuskonen. 
Ohjelmasta on vastuussa isä 
Andreas.

TERVETULOA MUKAAN!

Ilmoittautumisia ja lisätietoja: 
isä Andreas tai 
Hanne Huuskonen
puh 0206 100 303 
puh. 05-211 1600
e-mail: hanne.huuskonen@
kymenmatkat.net

Onko aika naisten astua esiin?

Sirpa Okulov

Nunna Kristoduli

Nunna Kristoduli sanoo, että 
karismaattisessa hierarkias-
sa nainen voi kohota vaikka 

piispaksi.
Hänen suomentamansa Filokalia-te-
ossarjan mukaan hän, joka valmen-
taa mieltään pyhiin kilvoituksiin ja 
karkottaa siitä himolliset ajatukset, 
on verrattavissa diakoniin.
”Ja se, joka valaisee mielensä to-
dellisella tiedolla luomakunnasta 
ja siten karkottaa tiedon nimellä 
kulkevan valhetiedon, toimii papin 
tavoin. Piispaan puolestaan voidaan 
verrata sitä, joka voitelee mielensä 
täydellisyyteen Pyhän Kolminai-
suuden tuntemisen ja kumartamisen 

pyhällä mirhalla.”
Kuopiolaisen ortodoksinaisten Kse-
nia-piiri sai jälleen syksyllä kuul-
lakseen mielenkiintoisen luennon. 
Ksenioiden koollekutsuja, ortodok-
siuskonnon opettaja Sirpa Okulov 
luennoi aiheesta nainen ortodoksisen 
tradition siirtäjänä.
- Suomen ortodoksisen kirkon pe-
rinteessä ja Itä-Euroopan kom-
munistisen maiden ortodoksisissa 
käytänteissä on jotain yhteistä: 
Monien yllätykseksi kirkollisen 
perinteen säilyttäminen on monin 
paikoin ollut naisten varassa, Sirpa 
Okulov sanoo.
Etenkin ennen Suomen itsenäisty-

mistä ortodoksisten alueiden syrjäi-
nen asema kirkollisiin keskuksiin 
nähden loi naisten aktiivisuudelle 
maaperää. Pappeja ja jumalanpal-
veluksia oli vähän. Lisäksi papisto 

oli vieraskielistä.
Myös kommunistisissa maissa van-
hat naiset saattoivat vapaasti har-
joittaa ortodoksiuskontoa – heillä 
ei tavallaan ollut menetettävänään 
yhteiskunnallista uraa tai asemaa.
Koska monenkaan nuoren miehen 
unelmana ei nykypäivän Suomessa 
taida olla ortodoksipapiksi ryhtymi-
nen ja jo virassa olevat papit ovat 
uupuneita, eikö nyt olisi aika naisten 
tulla esiin? Ihan virallisestikin ja 
tunnustettuna.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2008 
ensimmäinen Solea ilmestyy 
viikolla 6. Aineistopäivä on 
22.1.2008.
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./
ppm. 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

Radio ja tvKuutosseurakuntien
kristinoppileirit kesällä 2008

Ensi kesänä järjestetään yhteensä kolme kristin-
oppileiriä Pyhäkankaan leirikeskuksessa, Nilsiän 
Lastulahdessa ja viikonloppukripari Kuopiossa. 

Pyhäkankaan kristinoppileirit järjestetään seu-
raavasti:
I-kripari 7.-14.6. ja
II-kripari 5.-12.7. 
Ilmoittautumisaika leireille on 1.12.2007 - 
29.2.2008.

Lastulahden kristinoppileirin ajankohta on 5.-
12.7.2008. 
Ilmoittautumisaika leirille on 29.2.2008 saak-
ka.

Pyhäkankaan ja Lastulahden leireille voidaan 
ottaa enintään 30 leiriläistä/leiri, ja leiripaikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Viikonloppukripari kokoontuu helmikuusta 2008 
lähtien kerran kuussa perjantai-illasta lauantai-
iltaan Kuopion seurakunnan tiloissa. 
Yhteiset kokoontumiset ovat seuraavasti: 15.-
16.2.,14.-15.3.,11.-12.4. sekä  9.-11.5.2008
Viikonloppukriparille ilmoittautuminen on 
31.12.2007 saakka.

Kristinoppileireille ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset kaikille kristinoppileireille

ottaa vastaan
Kuopion ortodoksinen seurakunta/

lapsi- ja nuorisotyöntekijä Antti Räsänen,
Puh. 0206 100 309 tai
kuopio.kerhot@ort.fi. 

Muissa leireihin liittyvissä
kysymyksissä voit ottaa yhteyttä 

myös omaan seurakuntaasi.

Aikuiskasvatus seurakunnassa – 
seminaari Valamossa 24.–26.1.2008

Päivillä perehdytään kirkollishallituksen vahvistamaan 
kirkollisen kasvatuksen opetussuunnitelmaan ja olemassa 
oleviin seurakuntien aikuisopetuksen käytänteisiin ja 
keskustellaan yleisesti aikuiskasvatuksesta.
Lisätietoa kirkkokunnan web-sivuilla. Päivien hinta 45 €/hlö 
sisältäen majoituksen ja ruokailut. Muista kustannuksista 
vastaavat seurakunnat itse. Ilmoittautumiset viimeistään 
9.1.2008 puh. (017) 5701 810.

Järjestäjänä
Valamon kansanopisto ja kirkollishallituksen uskonnonopetuksen neuvottelukunta.

Lähde mukaan 
koko perheen retkelle! 

Kuutosseurakuntien yhteinen perheretki Ouluun
12. – 13.1.2008

Tiedekeskus Tietomaahan

Tiedekeskus Tietomaa on seikkailu
lapsille ja aikuisille!

Tietomaan teemanäyttelyt ja yli 150 kohdetta varmistavat sen,
että nähtävää ja koettavaa riittää vaikka koko päiväksi. 

Jättielokuvateatterissa katsojat temmataan mukaan
valkokankaan tapahtumiin. Siitä pitää huolen

Suomen suurin valkokangas. 
Tietomaassa on lisäksi tiedekauppa Sirius, kahvila-ravintola Saturnus 

ja näköalatorni, jonka huipulle noustaan lasihissillä.

Retken ohjelma sekä hinta kuljetuksineen, majoituksineen
ja ruokailuineen varmistuvat myöhemmin.

Lähde mukaan 
Tieteen ihmeelliseen Maahan!

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 4.1.2008
Retkeen liittyvät tarkemmat tiedustelut:

Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

GSM 0500 991 621, pirjo.harkonen@ort.fi

Ensi kesän leireille tarvitaan jälleen rohkeita,
oma-aloitteisia ja innokkaita ohjaajia!

Kesällä 2008 järjestetään viisi kuutosseurakuntien yhteistä leiriä, joille tällä ilm-
oituksella haetaan kristinoppileireille osallistuneita, lasten ja nuorten ohjaamisesta 
kiinnostuneita nuoria.

Leirien ajankohdat kesällä 2008 ovat: 
Pyhäkankaalla 1. kripari 7.-14.6., lasten leiri 17.-20.6., varhaisnuorten leiri 24.-27.6. 
ja 
2. kripari  5.-12.7. sekä Lastulahden kripari Nilsiässä 5.-12.7.

Kirjoita siis vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot mm. seuraavista 
asioista:
* nimesi ja ikäsi
* yhteystietosi
* harrastuksistasi, 
* mahdollisista koulutuksistasi sekä
* harjoittelu-/ työkokemuksistasi
* mitä odotuksia Sinulla on leireihin liittyen ja
* mille leireille toivot ensisijaisesti pääseväsi ohjaajaksi. 

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla tai kirjeitse allaoleviin osoitteisiin. 
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään perjantaina 29.2.2008.

Voit kysyä leireistä, ohjaajakoulutuksesta ja muista nuorisotyöhön liittyvistä asio-
ista myös tarkemmin, joten ota yhteyttä!

Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

Rajakatu 39
40200 JYVÄSKYLÄ
pirjo.harkonen@ort.fi

Puh. (014) 3329 230, 0500 991 621

Radion Ylen Ykköskanavalla:
Su 23.12. Liturgia, klo 11-12 Mik-
keli, Ylienkeli Mikaelin kirkko, Ma 
24.12. Jouluaaton hartaushetki, klo 
18-19 Kuopio, Pyhän Nikoaoksen 
katedraali, Ti 25.12. Joulupäivän 
liturgia, klo 8-9 Vaasa, Pyhän Nikola-
oksen katedraali, Ma 31.12. Uuden-
vuoden rukoushetki, klo 18-18.40, 
Kouvola, Ristin ylentämisen kirkko, 
Su 13.1. klo 11-12 Liturgia Joensuu, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko, Su 27.1. 
klo 11-12 Liturgia, Kouvola, Ristin 
ylentämisen kirkko, Su 3.2. klo 18-
19 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus 
Ilomantsi, Profeetta Elian kirkko, ke 
6.2. klo 18-19 Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni Rautalampi, Pyhän 
Nikolaoksen kirkko, su 10.2. klo 
11-12 Liturgia Lappeenranta, Juma-
lansynnyttäjän suojeluksen kirkko

Aamuhartaudet 2008
lauantai klo 6:15 ja 7:50
22.12.  Metropoliitta Panteleimon, 
Oulu, 12.1. Kirkkoherra Pentti Hak-
karainen, Kajaani, 2.2. Rovasti 
Rauno Pietarinen, Joensuu, 23.2. TM 
Teemu Smalin, Helsinki

Iltahartaudet 2008
tiistai klo 18:50
18.12.  Lehtori Pekka Metso, Joen-
suu, 15.1. Pastori Heikki Huttunen, 
Helsinki, 19.2. Rovasti Jarmo Hak-
karainen, Joensuu

Ortodoksinen kirkko
televisiossa:

26.12. Toisen joulupäivän 
liturgia Oulusta


