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Rautalammin ortodoksisen seurakunnan nuorisotyötoimikunta järjesti koko 
perheen liikuntatapahtuman lauantaina 26.4 Matti Lohen koululla.

Mukana oli noin 30 innokasta liikkujaa vauvoista mummoihin. Aloitim-
me pienempien (ja isompienkin) temppuradalla ja nuorison sählypelillä. 
Sen jälkeen pääsimme uimaan ja saunomaan. Rämäkän pitsat ja lihapullat 
maistuivat ahkeran liikkumisen jälkeen. Mukava päivä päätettiin kokoontu-
malla yhteiseen vigiliapalvelukseen Suonenjoen Kristuksen Kirkastumisen 
kirkkoon.

teKsti ja Kuvat: Pirjo laitinen

Rautalammilla rämäkästi

Rautalammin perhepäivänä mukana oli noin 30 innokasta liikkujaa vauvoista mummoihin. 
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Muutoksen tuulet

arKKiPiisPa leo

Jumalan-
palveluksen
kauneus ja
harmonia

Ortodoksisissa jumalan-
palveluksissa ensim-
mäistä kertaa käyneet 
kertovat usein koke-
neensa itsensä epä-

varmaksi, kun eivät tienneet, miten 
kirkossa kuului käyttäytyä. 

Miksi ortodoksisessa jumalan-
palveluksessa on niin paljon liikettä, 
värejä ja tuoksuja, ja mikä on tuon 
kaiken merkitys?

Bysantin teologit kutsuivat jo 
keskiajalla ortodoksista kirkko-
rakennusta ja siinä toimitettavaa 
jumalanpalvelusta ”taivaallisen 
jumalanpalveluksen ikoniksi”. Kaik-
ki kirkkorakennuksessa ja juma-
lanpalveluksessa tähtää edelleen 
siihen, että se pystyisi kuvaamaan 
meille mahdollisimman paljon 
taivasten valtakunnan harmoniaa ja 
kauneutta. 

Tämän takia ennen vanhaan 
kirkkoon oli tapana tulla juhlavaat-
teissa.

Laulu, ikonit, rukousten lukemi-
nen, puvut ja suitsutus ovat kaikki 
yhtä tärkeitä elementtejä harmoniaan 
ja kauneuteen pyrkiessämme. Juma-
lanpalvelus on kokonaisuus, joka 
ruokkii meissä sekä järkeämme että 
sydäntämme.

Kirkkorakennus poikkeaa muista 
rakennuksista sillä, että kirkon kes-
kipiste on alttari. Se on sekä Kris-
tuksen syntymäluolan, haudan että 
ylösnousemuksen symboli. Tämän 
vuoksi kaikki ovat jumalanpalveluk-
sessa kääntyneinä kohti alttaria.

Ikoni on ovi pyhien maailmaan. 
Kirkon ikoneissa pyhät ihmiset ovat 
läsnä jumalanpalveluksissa ja rukoi-
levat kanssamme. Tapahtumaikonit 
puolestaan kertaavat meille kuvien 
kautta kaiken sen, minkä kuulemme 
jumalanpalveluksessa luettavan ja 
laulettavan. 

Ikonien suitsuttaminen ja niiden 
kunnioitus luovat meille yhteyden 
Jumalaan ja Hänen pyhiinsä. Juma-
lanpalveluslaulu ja rukousten laulava 
lukutapa auttavat meitä unohtamaan 
maalliset huolet ja keskittymään 
kuulemaan, miten sanat laulavat ja 
musiikki ylistää.   

Jumalanpalveluksen harmoniaa 
ja kauneutta ei luo kuitenkaan vain 
papisto. Siihen osallistuvat kaikki 
kirkossakävijät. 

Mutta kuten kirkkorakennuksessa 
ikoneilla, lukemisella ja suitsutuk-
sella on oma paikkansa, niin myös 
jumalanpalveluksessa kaikilla osal-
listujilla on omat tehtävänsä. 

Alttariin menevät papiston ohella 
vain ne henkilöt, jotka on kutsuttu 
avustamaan jumalanpalveluksen 
toimittamisessa. Alttarissa olevat 
palvelevat siellä koko kirkkokansan 
edustajina. Tämän vuoksi juma-
lanpalveluksissa on hetkiä, jolloin 
piispa, pappi tai diakoni edustaa 
kaikkia kirkkoon kokoontuneita. 
Näin esimerkiksi papiston istumi-
nen, seisominen tai kumarrukset 
tapahtuvat välillä eri aikaan kun 
kirkkokansalla.

Myös Raamatun lukujaksoja lu-
ettaessa on hyvä muistaa vanhat or-
todoksiset tavat. Vanhan testamentin 
lukujaksojen aikana kaikki istuvat 
lukijaa lukuun ottamatta. Uuden 
testamentin lähetyskirjeitä luettaessa 
vain papisto istuu ja evankeliumia 
luettaessa kaikki seisovat.

Jumalanpalveluksen ei ole tar-
koitus ohjata kaikkia käyttäytymään 
samalla tavalla. Vuosituhansien 
aikana muotoutuneiden tapojen nou-
dattaminen on pikemminkin kunni-
oitusta meitä ennen eläneiden pyhien 
ihmisten kokemusta kohtaan. Näin 
me elämme tradition virrassa.

Kaksikymmentä vuotta sitten kesäkuussa oli Neuvostoliitossa suuret 
ja monipäiväiset kirkolliset juhlat. Itsekin sain olla mukana juhlin-
nassa tulkin ominaisuudessa Kiovassa, Moskovassa ja lopuksi vielä 

Leningradissa. Näin jälkikäteen voin sanoa olleeni todistamassa suurten 
muutosten alkua. Berliinin muuri murtui ja Neuvostoliitto hajosi 1990-
luvun alussa.

Itäblokki mureni pala palalta eri maiden itsenäistyttyä Neuvostoliitosta ja 
naapurimaiden vaihdettua leiriä sosialismista kapitalismiin. Kirkon näkökul-
masta muutokset ovat myös olleet huimia. Ortodoksisen kirkon asema on 
muuttunut ratkaisevasti ja siihen ei ole osattu riittävässä määrin varautua.

Kirkon ja valtion tiiviin yhteistyön seurauksena puhutaan taas ”Pyhästä 
Venäjästä”. Kirkko entisöi vanhoja käyttöön palautettuja pyhäkköjä ja rak-
entaa uusia. Eräs näkyvin ja symbolisessa mielessä merkittävin esimerkki 
tästä on vuonna 1931 räjäytetyn Kristus Vapahtaja -kirkon uudelleen rak-
entaminen Moskovan keskustaan.  

Mitä Venäjän nousu ja Moskovan patriarkaatin vaikutusvallan kasvu on 
vaikuttanut länteen?

Moskovan patriarkaatin suhteet Neuvostoliitosta itsenäistyneiden maiden 
ortodoksisiin kirkkoihin ovat heikentyneet. Toisaalta patriarkaatin valtapyr-
kimys sen hengelliseen valtaan kuulumattomiin maihin on kasvanut.

Suomessa se näkyy siinä, että kirkon johdolle annetuista lupauksista välit-
tämättä maahamme on perustettu uusia seurakuntia. Moskovan patriarkaatin 
internet-sivuilla mainitaan viisi seurakuntaa, joista kaksi vanhaa sijaitsee 
Helsingissä ja uusia ovat Turun, Porin ja Vammalan Stormin seurakunnat.

Määrästään huolimatta niillä on maamme uskonnollista kenttää ajatellen 
kuitenkin vain vähäinen merkitys. 

Edellä kirjoitetusta voimme havaita, että elämme murrosten ja muutosten 
aikaa. Tässä suhteessa emme voi olla vain ulkopuolisina tarkkailijoina, vaan 
meidän on ajateltava myös oman kirkkomme toimintaa ja toimintatehoa.

Viime vuoden kirkolliskokouksessa tarkastelussa ollut Kirkon tu-
levaisuuteen tähtäävä pitkän tähtäimen suunnitelman luonnos osoittaa, että 
muutokseen on tarvetta.

Suurin osa Karjalan hiippakunnan seurakunnista kärsii muuttotappio-
sta ja kuntaliitokset voivat osaltaan pakottaa seurakuntarajojen uudelleen 
arviointiin. Palvelut on kuitenkin välttämätöntä taata seurakuntalaisille 
laadukkaina yhteisöjen kokoon katsomatta.

Ei voida ajatella, että jos liturgiassa on läsnä esimerkiksi vain alle kymm-
enen henkeä, niin papin ei tarvitse valmistella tai pitää silloin opetuspuhetta. 
Pieni joukko tarvitsee yhtä lailla opetusta ja lyhentämättöminä toimitettuja 
palveluksia kuin suuret massatkin.

Kuntaliitosten seurauksena syntyy jatkossa varmasti tarvetta uuden 
kirkkolain mahdollistamien kappeliseurakuntien perustamiseen ja entistä 
suuremmassa määrin myös seurakuntien väliseen yhteistyöhön.

Näitä tarpeita ja muitakin hiippakunnallisesti merkittäviä uudistustar-
peita olisi paikallaan suunnitella laajassa mitassa hiippakuntaneuvoston 
kokouksissa.

Muussa tapauksessa saattavat hiippakuntaneuvoston toimintaan mukaan 
saadut lahjakkaat maallikot turhautua ja jättää hampaattomaksi kokemansa 
organisaation. Papisto sinne kyllä jää – ehkä pitkin hampain - ihan vain 
toimensa edustamisen pakosta.

PiisPa arseni

Arkkipiispa Leon
paimenmatkat:
10.5. Lintula: helluntain vigilia Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa
11.5.Lintula: helluntain liturgia Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa
Kuopio, hiippakuntasäätiön hallitus 
ja hallintoneuvosto
13.5.  Helsinki, uskontojohtajien 
foorumi
14.5. Kuopio: liturgia pyhän Johan-
nes Teologin ja Karjalan valistajien 
kirkossa;  kehityskeskusteluja
15.5. Juuka: kivikylän Fabergé-näyt-
telyn avajaiset:
Kuopio, kehityskeskusteluja
16.5. Helsinki, äänikirjaevanke-
liumin julkistaminen
17.5. Joensuu, liturgia, ortodoksisen 
seminaarin päättäjäiset
18.5. Joensuu, Ekumeeninen Raa-
mattujuhla   
30.5. Joensuu, karjalankielisen psal-
mien äänikirjan julkistaminen 
Kesäkuu:
4.6. Pielavesi: tsasounan vihkiminen 
6.6. Kuopio: arkkipiispa Leon 60-
vuotisjuhlan liturgia pyhän Johannes 
Teologin ja Karjalan valistajien 
kirkossa
8.6. Kuopio: arkkipiispa Leon 60-vuo-
tisjuhlan liturgia pyhän Nikolaoksen 
katedraalissa
10.6. Pielavesi: puhe ortodoksisen 
kamarikuoron konsertissa

14.6. Helsinki: puhe Joensuun or-
todoksisen mieskuoron konsertissa 
29.6. Rautalampi: Pyhien apostolien 
Pietarin ja Paavalin päivän liturgia 
Puroniemen leir ikeskuksessa 
Heinäkuu:
13.7. Lieksa: vedenpyhitys ja liturgia 
19.7. Iisalmi: ehtoopalvelus profeet-
ta Eliaan kirkossa
20.7. Iisalmi: liturgia profeetta Eli-
aan kirkossa
26.7. Pielavesi: ehtoopalvelus
27.7. Pielavesi: liturgia
28.-31.7. Kuopio, Valamo, Joensuu: 
Petroskoin arkkipiispan Manuilin 
vierailu
Elokuu:
6.-11.8.Venäjä: pyhiinvaellus Dive-
jevon luostariin
20.8. Lintula: liturgia Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa

Piispa Arsenin
paimenmatkat
17.-18.5. Lapinlahti, Vigilia ja 
liturgia
28.5. Jyväskylä, Kuutosten kokous 
Kesäkuu
6.6. Kuopio, Arkkipiispan 60-vuo-
tijuhla
8.6. Kuopio, Arkkipiispan 60-vuo-
tisjuhlan liturgia
23.-24.6. Elomäki, Vigilia ja liturgia 
Heinäkuu 
7.7.-4.8. Loma

Paimenmatkat
Jumalanpalvelukset
Pyhän Johannes Teologin 
ja Karjalan valistajien 
kirkossa 
Kuopiossa  
 
keskiviikkona 14.5. klo 
7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttorina Viktor Jetsu
 
keskiviikkona 28.5. klo 
7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttorina Anssi 
Savolainen
 
perjantaina 6.6. klo 9 
liturgia: arkkipiispa Leo ja 
papisto, kanttori avoinna
 
keskiviikkona 18.6. klo 
7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttorina Anssi Savolainen
 
keskiviikkona 16.7. klo 
7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttorina Jyrki Härkönen
 
keskiviikkona 20.8. klo 
7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttorina Anssi Savolainen
 
keskiviikkona 17.9. klo 
7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttori avoinna
 
perjantaina 26.9. klo 9 
vedenpyhitys ja liturgia:
isä Leo Tuutti, kanttori 
avoinna

Kannen ikoni on Pyhän Hengen 
vuodattaminen. Se on piispa Ar-
senin maalaama ja P&M Image 
Oy:n kuvaama. Edellisen Solean 
kannessa oli väärä ikoni. Jeru-
salemiin ratsastus näyttää tältä 
(kuva oikealla)
Jerusalemiin ratsastuksen kuva-
us P&M Image).
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J
yväskylän ortodoksista 
seurakuntaa on jo vuoden 
ajan riepoteltu edellisen 
kirkkoherran työsuhteen 
purkamista koskevassa 
asiassa. Seurakunta on 

noudattanut niukkaa ja asiallista 
tiedotuslinjaa ja niinpä julkisuu-
dessa annettu kuva ei täysin vastaa 
todellisuutta. Valtaosin tiedotusta 
on ruokkinut käsitys ajojahdista 
ja vääristä työsuhteen purun pe-
rusteista.

Asialla on toinenkin puoli. 
Tapahtumaketjun rinnalla on kul-
kenut joukko salattua tietoa kan-
taneita työtovereita ja seurakunnan 
päättäjiä.

Koko työyhteisö on kantanut 
vuosien ajan raskasta taakkaa julki-
suuskuvan ja todellisuuden ristiaal-
lokossa. Pitkän aikavälin valossa 
asiassa on ollut paljon enemmän 
vaikenemista, peittelyä ja suojelua 
kuin syytettyä ajojahtia.

Entinen kirkkoherra Arto Les-
kinen on käynnistänyt asiasta 
oikeusprosessin.

Lähtökohtana on seurakun-
nanneuvoston 26.4.2007 tekemä 
yksimielinen päätös työsuhteen 
purkamisesta. Neuvosto katsoi 
Leskisen rikkoneen työsuhteeseen 
liittyviä velvoitteita ja kirkkokun-
nasta annetun lain mukaisia yleisiä 
velvollisuuksia.

Seurakunnanneuvoston päätök-
seen ovat vaikuttaneet aiemmat 
piispalliset nuhtelut, toimituskielto 
ja sopimusrikkomukset.

Arkkipiispa Leo on antanut 
suostumuksensa työsuhteen päät-
tämiseen. Jyväskylän käräjäoikeus 
on antanut asiassa yksimielisen 
tuomionsa 28.3.2008.

Käräjäoikeus on katsonut, että 
seurakunnalla on ollut oikeus 
päättää Leskisen työsuhde. Oikeus 
on katsonut, että seurakunnalla on 
ollut erittäin painava syy purkaa 
työsopimus.

Seurakunnalta ei työnantajana 
ole voitu kohtuudella edellyttää 

sopimussuhteen jatkamista edes 
irtisanomisajan pituista aikaa. 
Samalla hylättiin Leskisen yli 115 
000 euron vaatimukset ja hänet 
määrättiin maksamaan myös seura-
kunnan oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeuden päätös oli seu-
rakunnan kannalta huojentava. 
Päätös oli mielestämme oikeutettu 
ja poisti paljon vääriä ja turhia 
epäilyjä. Nyt ei työntekijöiden tai 
hallinnon tarvitse kantaa syyllisty-
misen ja väärän kohtelun taakkaa.

Vapautuksen kokemusta him-
mentää kuitenkin tieto siitä, että 
Leskinen on ilmoittanut tyytymät-
tömyytensä tuomioon. Alustavan 
ilmoituksen mukaan asia viedään 
hovioikeuteen ja niiltä osin seura-
kunnan piina jatkuu.

Seurakunta ei missään yhtey-
dessä ole tahtonut mustamaalata 
Arto Leskistä tai mitätöidä hä-
nen työtään seurakunnassa. Me 
ymmärrämme hyvin monien ih-
misten huolen ja sympatiat häntä 
kohtaan.

Valinnat oikeudenkäynnin suh-
teen eivät kuitenkaan ole olleet 
seurakunnan valintoja. Piispain-
kokous on Kuopiossa 22.4.2008 
kokouksessa päättänyt edelleen 
jatkaa Arto Leskiselle määrättyä 
papillisten tehtävien toimituskiel-
toa vuoden 2009 loppuun saakka.

Näitä rivejä kirjoittaessani en 
tunne vähäisintäkään vahingon- tai 
voitoniloa. Olen edelleenkin tavat-
toman pahoillani siitä, että olemme 
tähän tilanteeseen joutuneet. Oi-
keudenkäynti on ollut hallinnolle ja 
työtekijöille uuvuttava kokemus.

Olisimme jo toivoneet, että 
tilanne olisi voitu päättää ja työ-
rauha palauttaa. Olisi viimein 
eheytymisen ja uuden alun aika. 
Seurakunnan kokonaisuuden kan-
nalta me tarvitsemme nyt aikaa 
eheytymiselle ja uskottavuuden 
palauttamiselle. 

Kolikon
toinen puoli

Äiti Kristoduli kertoi suurelle 
Kseniapiirin joukolle muuta-

mista ortodoksisista naisluostareista. 
Luostarikilvoittelijoiden joukossa on 
ollut kiinnostavia persoonia. Eräillä 
heistä oli armolahjoja, muun muassa 
selvännäkemistä. Äiti Kristoduli toi 
esimerkkinsä Lintulan luostarista, 
Kreikan luostareista sekä Venäjän 
Divejevosta.

Lintulan luostarin skeemanunna 
Serafima kuoli 85 vuoden iässä 
vuonna 1986. Moni suomalainen 
ortodoksi on tavannut tämän karis-
maattisen aatelistaustaisen nunnan. 
Äiti Pelagea kirjoitti muistiin Se-
rafiman elämänkertatietoja, joista 
paljastuu monia murheita, traagisia 
tapahtumia, mutta myös ihmeitä. 

Serafima, maallikkonimeltään 
Maria, syntyi Moskovassa vuonna 
1901 ja kävi aatelistyttöjen koulua 
Pietarissa. Suomeen paettuaan hän 
avioitui ja synnytti tyttären.

Elättääkseen tyttärensä Maria 
soitteli mykkäelokuvien taustamu-
siikkia pianolla. Hiukan myöhem-
min Maria oli Kuopiossa lehdenja-
kajana voidakseen maksaa tyttärensä 
oppikouluopinnot. Hän työskenteli 
myös kanttorina sekä Ranskan suur-
lähettilään lastenhoitajana.

Maria sairastui vakavasti, mutta 
parani ihmeellisellä tavalla pyhit-
täjä Serafim Sarovilaisen kuvan 
avulla. Kuvassa Serafim on ilman 
sädekehää. Maalaus lienee vanhin 
Serafimia esittävä kuva ennen hänen 
pyhäksi julistamistaan. 

Marian avioliitto ei ollut onnel-
linen ja hän kaipasi luostarin ruko-
uksellista ilmapiiriä. Hän vieraili 
Vanhassa Valamossa yli 20 kertaa. 
Kaiken murheen keskellä hän mai-

nitsi parhaaksi elämänkokemuksek-
seen kerran kesällä näkemänsä va-
loilmiön. Hänen rippi-isänsä tulkitsi 
näyn armoksi ja antoi Marialle luvan 
hakea avioeroa, koska avioelämä 
ei sujunut. Neljänkymmen vuoden 
iässä hänet vihittiin Valamossa salaa 
nunnaksi ja vuonna 1961 hän palasi 
Lintulaan.  

Lintulassa skeemanunna rukoili 
paljon ja nukkui vähän. Jo ennen 
skeemavihkimystään Serafima sai-
rasteli paljon. Hän luki Raamattua 
jatkuvasti vaikka terveys oli heikko.  
Äiti Kristoduli muisteli kuinka hän 
ei nähnyt Serafimaa koskaan nuk-
kumassa.

Yöuni lienee rajoittunut muuta-
maan tuntiin. Serafima koki näh-
neensä Jumalanäidin ja tunsi ruko-
uksessa ollessaan tietoja tulevista 
tapahtumista.

Nunnat näkivat nälkää
Kreikassa oli Turkin vallan aikana 
vaarallista olla naisluostareissa. 
Luostareita oli lakkautettu ja niiden 
maat olivat vaivihkaa siirtyneet 
paikallisten käyttömaaksi. Luostari-
toiminnan alettua kilvoittelijat jou-
tuivat ympäristön vihan kohteeksi. 
Myös äiti Kristodulin Bytouma 
joutui tällaisten maariitojen polt-
topisteeseen. 

Bytouman luostarissa oli alku-
vuosina köyhyyttä ja sisaret näkivät 
nälkää talvisin. Joskus lumi saartoi 
luostarin ja sen saartamina sisaristo 
eli pelkillä sipuleilla.

He saivat voimaa rakastetulta 
karismaattiselta igumenialtaan, 
jolla oli tapana huokaista Jumalan 
Äidille: ”auta minua auttamaan tätä 

sielua/näitä sieluja”.
Vuonna 1985 kuolleella igume-

nialla oli läheinen suhde Jumalan 
Äitiin. Luostareissa on tehty paljon 
hyväntekeväisyyttä. Naisluostareissa 
koulutettiin köyhiä tyttöjä ompelijan 
ammattiin. Valmistuttuaan he saivat 
lahjaksi ompelukoneen, mistä tuli 
hyvä myötäjäislahja.

Kreikan vanhin naisluostari 
sijaitsee Tinoksella. Luostari on 
idiorytminen ja jokaisella on oma 
toimeentulonsa. Keljat periytyvät 
sukulaistytöille. Tinoksella kilvoi-
tellut Nunna Pelagea näki kahdesti 
(1820-1821) näyssä Jumalanäidin, 
joka neuvoi hänen ikoninsa paikan. 
Pelagea näki valveilla saman näyn. 
Ikoni löytyikin pellosta.

Saarella on tapahtunut paljon 
ihmeitä. Ikonin löytymisestä lähtien 
tinoslaiset ovat kantaneet lyhtyjä 
kirkkoon 30. päivä tammikuuta, iko-
nin löytymispäivänä. Nunna Pelagea 
on julistettu pyhäksi 1970. Hänen 
keljansa hyllyllä oli aina pääkallo 
muistuttamassa kuolevaisuudesta. 
Kelja on edelleen tallella.

Monia ihmeitä liittyy myös ve-
näläiseen Divejevon luostariin, joka 
liittyy läheisesti rakastettuun Sera-
fim Sarovilaiseen. Yksi sen kuuluista 
kilvoittelijoista oli 1700-luvulla syn-
tynyt nunna Aleksandra, joka koki 
useita Jumalanäidin ilmestyksiä.

Ihmeitä on tapahtunut halki 
historian ja niitä tapahtuu edel-
leen. Ihmeet eivät ole historial-
lisia jäänteitä kuten sekularisoi-
tuneessa maailmassa ajatellaan. 
 

sirPa oKulov

Äiti Kristoduli kertoi kuopiolaiselle Ksenia-piirille luostareiden naiskilvoittelijoista. Heidän joukossaan 
on ollut monia kiinnostavia persoonia.

Mielenkiintoisia
persoonallisuuksia

Karjalan kielen seura julkaisi 
vast´ikään karjalankielisen ro-
maanin, Puhtasjärven Mashan, 
äänikirjana.

Toukokuun puolivälin jälkeen 
ilmestyvät Uuden testamentin 
evankeliumit äänikirjana. Lähi-
kuukausina seura julkaisee myös 
Elias Lönnrotin Kalevala-eepoksen 
karjalaksi.

Vuoden alussa Joensuun yli-
opistoon sai karjalan kielen ja 
kulttuurin professuurin. Euroopan 
Neuvosto on todennut, että karjalan 
kielellä on EN:n vähemmistökieliä 

koskevan sopimuksen mukaan kan-
sallisen vähemmistökielen asema 
Suomessa. Lisäksi se on kehottanut 
Suomen viranomaisia laatimaan 
kielen elvytysstrategian. 

KKS:n johto neuvottelee par-
haillaan hallituksen edustajien 
kanssa karjalan kielen statuksen 
käytännön määrittelystä. Mää-
rittely on välttämätöntä, koska 
kielen elvyttämiseen ei voida saada 
tuntuvaa yhteiskunnan tukea ilman 
sitä. Myös karjalankieliset radio-
lähetykset ovat mahdollisia vasta 
statuspäätöksen jälkeen.

Puhtasjärven Masha
karjalan kielellä

timo mäKirinta
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Varkauden seurakunta

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puhelin  0206100345
tekekopio   (017) 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

VARKAUDEN KIRKKO Relanderinkatu 5
TOUKOKUU:  
La 3.5.  klo 18. Vigilia,  Su 4. 5. klo 10. Liturgia; 10.5. 
klo 18. Vigilia, 12.5. klo 9. Liturgia; La 17.5. klo. 18. 
Ehtoopalvelus ja klo 19 Vanhan Valamon kvartetin 
konsertti;  Su. 18.5. klo 10. Liturgia;  Pe. 23.5. klo 
15. Sairaalahartaus Aluesairaalassa.          
La 31. 5. klo 18. Vigilia
KESÄKUU:  
Su 1.6. klo. 10. Liturgia;  La. 7.6. klo. 18. Vigilia; La 
14.6. klo 18. Vigilia;   
HEINÄKUU:
La 5. 7. klo. 18. Vigilia,  Su 6. 7. klo 10. Liturgia;  La 
19. 7. klo 18. Vigilia;  
ELOKUU:
La 2. 8. klo. 18. Vigilia;  Su  3. 8. klo 10. Liturgia; To 
14. 8. klo 18 Vigilia; Pe 15. 8. klo 10. Liturgia;  La 16. 
8. klo 18. Vigilia;  Pe 22. 8.  klo 15. Sairaalahartaus 
Aluesairaala. La.  23. 8. klo 18. Vigilia;  Su.  24. 8. 
klo 9.55. Liturgia (radiointi); La 30. 8. klo. 18. Vigilia;  
Su  31. 8. klo 10. Liturgia.
SYYSKUU:
Ma 1. 9. klo 18. Rukouspalvelus;  La 6. 9. klo 18. 
Vigilia; Su 7. 9. klo 18. Ehtoopalvelus; Ma 8. 9. klo 
9. Liturgia;  La 20. 9. klo 18. Vigilia;  Su 21.9. klo 
10. Liturgia; Ti 30. 9. klo 18. Vigilia.
LOKAKUU:
Ke 1.10. klo 9. Liturgia; La 4.10. klo 18. Vigilia;  

LEPPÄVIRRAN
RUKOUSHUONE 
Rinnetie 9
TOUKOKUU:  Su.  11. 5. klo 10. Liturgia. 
HEINÄKUU: Su 20.7. klo 10. Liturgia.   
SYYSKUU: Su 21.9. klo 10. Liturgia.
LOKAKUU: Su. 5.10. klo 10. Liturgia.

SAVONLINNAN
RUKOUSHUONE
Erkonkatu  11
TOUKOKUU:   
La 24. 5. klo 18. Vigilia;  Su 25. 5. klo 10. Liturgia;  
Ti. 27. 5. klo 17. Rukouspalvelus
KESÄKUU:  
Su 15. 6. klo 10. Liturgia;  La  21.6.  klo 18. Vigilia,  
Su.  22.6. klo 10. Liturgia;       
HEINÄKUU:  ( Vigiliapalvelukset aloitetaan poik-
keuksellisesti klo. 17.)
La. 12. 7. klo. 17. Vigilia;  Su. 13. 7. klo. 10. Litur-
gia;  La. 26. 7. klo.17. Vigilia;  Su.  27. 7. klo. 10. 
Liturgia; 
ELOKUU:
Su. 17. 8. klo. 10. Liturgia; To. 28. 8.  klo. 18. Vigilia,  
Pe. 29. 8. klo. 9. Liturgia;  
SYYSKUU:
To. 4. 9. klo.18. Vigilia;  Pe. 5. 9. klo. 9. Vedenpyhitys 
ja Liturgia, (rukoushuoneen praasniekka);  La. 13. 
9. klo. 18. Vigilia;  Su. 14. 9. klo. 10. Liturgia; La. 
27. 9. klo. 18. Vigilia;  Su. 28. 9. klo. 10. Liturgia, 
ja kiertokoulu.
LOKAKUU:
Pe. 10. 10. klo. 18. Ehtoopalvelus.

Kirkkoherra Martti Päivinen on lomalla 16.6.-
16.7. välisen ajan – sijaisena Mikkelin kirkkoherra 
Johannes Hätinen.

Jumalanpalvelukset ja muut tapahtumat
Varkauden ort. seurakunnassa 4.5.–10.10.2008

Церковь в г.Варкаусе,  
Relanderinkatu 5
май: субб. 3. 5.  18. ч Всенощное бдениe
воскр. 4.5.  10. ч Божественная Литургия
субб.  10. 5.   18. ч Всенощное бдение
понед. 12. 5. 9. Божественная Литургия
субб.  17. 5.  18. ч Всенощное бдение
воскр. 18. 5.   10. ч Вожественная Литургия
пятн.  23. 5. 15. ч Молебен в городскои больни-
це
субб.  31. 5.  18. ч Всенощное бдение
июнь: 
воскр.    1. 6.  10. ч Божественная Литургия
субб. 7. 6.  18. ч Всенощное бдение
субб.   14. 6.  18. ч Всенощное бдение
юль:
субб.  5. 7.  18. ч Всенощное бдение
воскр. 6.7.  10. ч Божественная Литургия
субб.  19. 7.  18.  ч Всенощное бдение
август:
субб  2.  8.  18.  ч Всенощное бдение
воскр.3.  8.  10.  ч Божественная Литургия
четв.  14.  8.  18. ч Всенощное бдение
пятн 15.  8.  10. ч Божественная Литургия
субб.  16.  8.  18. ч Всенощное бдение
пятн.  22.  8.  15. ч Молебен в городскои боль-
нице
субб.  23.  8.  18 ч Всенощное бдение’
воскр. 24.  8.  9.55 ч Божественная Литургия 
(радиозапись)
субб.  30.  8.  18. ч Всенощное бдение
воскр. 31.  8.  10. ч Божественная Литургия
сентябрь:
понед.   1.  9.  18. ч Молебен
субб.    6.  9.  18. ч Всенощное бдение
воскр.    7.  9.  18. ч Великая Вечерня
понед.   8.  9.    9. ч Божественная Литур-
гия
субб.  20.  9.  18. ч Всенощное бдение
воскр 21.  9.  10. ч Божественная Литургия
втор.  30.  9.  18. ч Всенощное бдение

Молельный Дом в Леппявирта,  Rinnetie 9
май: воскр.   11.  5.  10. ч Божественная 
Литурия
июль: воскр.  20.  7.  10. ч Божественная 
Литургия
сентябрь: воскр.  21.  9.  10. ч Божественная Ли-
тургия

Молельный Дом в Савонлинна, Erkonkatu 11
Mай:cубб.  24.  5.  18. ч Всенощное бдение
воскр. 25.  5.  10. ч Божественная Литургия
втор.  27.  5.  17. ч Великая Вечерня
июнь:
воскр. 15.  6.  10. ч Божественная Литургия
субб.  21.  6.  18. ч Всенощное бдение
воскр. 22.  6.  10. ч Божественная Литургия
июль: (в виде исключения вечерние службы на-
чинаются в 17.)
субб.    5.  7.  17. ч Всенощное бдение
воскр.   6.  7.  10. ч Божественная Литургия
субб.  12.  7.  17. ч Всенощное бдение
воскр. 13.  7.  10. ч Божественная Литургия
субб.  19.  7.  17. ч  Всенощное бдение
воскр. 20.  7.  10. ч Божественая Литургия
субб.  26.  7.  17. ч  Всенощное бдение
воскр. 27.  7.  10. ч Божественная Литургия
август:  воскр. 17.  8.  10. ч Божественная 
Литургия
четв.  28.  8.  18. ч Всенощное бдение
пятн.  29.  8.   9. ч Божественная Литур-
гия
сентябрь: четв.    4.  9.  18. ч Всенощное 
бдение, пятн.    5.  9.    9. ч Освящение 
воды и Божественная Литургия, (Престольный 
Праздник), субб.  13.  9.  18. ч Всенощное бде-
ние воскр. 14.  9.  10. ч Божественная 
Литургия
субб.  27.  9.  18. ч Всенощное бдение
воскр. 28.  9.  10. ч Божественная Литур-
гия и Воскресная школа

Богослужения в православном приходе города Варкауса

Valamon vanhain-
kotihanke

myötätuulessa
Valamon vanhainkotia suunnittele-
va yhdistys on saanut positiivista 
palautetta kyselyynsä. Eri ikäiset ja 
eri puolilla maata asuvat ihmiset ovat 
ilmaisseet halunsa tulla asumaan 
kaavailtuun ikääntyneiden palvelu-
keskukseen.

Lähes kaikki yhteyttä ottaneet 
ovat kohtalaisen hyväkuntoisia ja 
toivovat verrattain itsenäistä seniori- 
tai palveluasuntoa. Vuokra-asuntoa 
toivovien määrä on jonkin verran 
suurempi kuin omistusasuntoa toi-
vovien. Tarvetta on sekä yksin 
asuvien että avioparien asunnoista. 
Erityishuomiota on kiinnitetty muun 
muassa materiaaleihin ja ääneneris-
tykseen. 

Toivottujen palvelujen määräkin 
vaihtelee – useimmat arvelevat 
alkuun selviävänsä verrattain oma-
toimisesti, mutta haluavat varautua 
palvelujen saantiin myöhemmin niitä 
tarvitessaan. Suunnittelun edetessä 
otetaan huomioon esitettyjä toivo-

muksia. Valamon vanhainkotiyh-
distys jatkaa sen selvittämistä, oli-
siko tarkoituksenmukaista perustaa 
erillisen säätiö vanhainkotia varten 
vai ryhtyä yhteistyöhön jonkin jo 
olemassa olevan palvelujen tuottajan 
kanssa.

Joka tapauksessa tavoitteena on, 
että Valamon vanhainkodissa asu-
minen ei edellyttäisi suurta eläkettä 
tai huomattavaa omaisuutta. Tätä 
varten yhteistyö kuntien kanssa on 
erityisen tärkeää ja yhdistyksen työ 
jatkuu tältäkin osin.

– Vastauksista ja yhteydenotoista 
on runsaasti hyötyä suunnitelman 
edelleen kehittämisessä, ja haluam-
me kiittää jokaista, joka on ilmaissut 
mielipiteensä, toteaa Valamon van-
hainkotiyhdistyksen puheenjohtaja, 
pastori Sergius Colliander. Tähän 
mennessä yhdistys on saanut kiin-
nostuksen osoituksia ja ehdotuksia 
jo noin 70 ihmiseltä.

”Tämä on suuri juhla. Juma-
lan sana tulee marilaisiin 
koteihin asumaan. Sana 
alkuperäisväestön kielellä 
menee sydämeen. Se herät-

tää eloon sielumme ja näyttää, miksi 
Jumala on luonut ihmisen maan 
päälle”.
Näin sanoi arkkipiispa Ioann ma-
rinkielisen Uuden testamentin – U 
Suginin – julkaisujuhlassa Joškar-
Olassa maaliskuun alussa.
Julkaisujuhla pidettiin kansalliskir-
jaston juhlasalissa Joškar-Olan ja 
Marin ortodoksisen hiippakunnan ja 
Marin tasavallan kulttuuri-, lehdis-
tö- ja kansallisuusasiain ministeriön 
järjestämänä.
Juhlaan osallistui myös muiden 
kirkkokuntien edustajat sekä kään-
nöstyöhön osallistuneiden yhteis-
työjärjestöjen edustajat Suomesta 
ja Ruotsista.
Niittymarinkielinen Uusi testamentti 
on viidentoista vuoden työn tulos. 
Kääntäjänä on toiminut tunnettu ma-
rilainen kirjailija ja lehtimies Leonid 
Jandakov ja käännöstarkistajana 
suomalainen Tiina Ollikainen.
Tarkistusvaiheessa tekstin ymmär-
rettävyyttä testattiin laajasti kylissä 
ja seurakunnissa. Ortodoksisen hiip-
pakunnan asettama käännöskomitea 
tarkisti ja hyväksyi käännöksen 
soveltuvaksi jumalanpalveluskäyt-
töön.
”Marinkielistä Uutta testamenttia 
aletaan käyttää myös jumalanpal-
veluksissa”, kertoi ortodoksisen 
käännöskomitean koordinaattori isä 
Nikolai Tšuzajev.
”Tämä on merkittävä tapahtuma. 
Kulttuuriministeriö on tehnyt paljon 
yhteistyötä ortodoksisen hiippakun-
nan kanssa marilaisen kulttuurin 
säilymiseksi.
Olemme esimerkiksi restauroineet 
20 kirkkoa. Kirkkorakennukset eivät 
kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös 
Jumalan sanaa, jota nyt voi kuulla 
äidinkielellä”, sanoi Marin tasaval-
lan hallituksen varapuheenjohtaja, 
kulttuuriministeri Mihail Vasjutin 
tervehdyksessään.
”Marin ortodoksinen perinne on 
osana vasta avatun kansallisgalleri-
amme pysyvää näyttelyä.”

Marinkielisen Uuden testamentin 
koepainos on 5000 kirjaa. Sitä jae-
taan eri kirkkokuntien käyttöön sekä 
kouluihin ja kirjastoihin.
Ortodoksinen kirkko on saanut 
2500 kirjaa ja muut kirkkokunnat 
toiset 2500 kirjaa, joista osa tulee 
Inkerin kirkkoon kuuluvan luteri-
laisen kirkon käyttöön. Suurempi 
painos otetaan, kun lukijapalautteen 
pohjalta tehdyt tarkistukset saadaan 
valmiiksi.
Marin kieli jakautuu kahteen pää-
murteeseen niittymariin ja vuori-
mariin.
Marilaisia on yhteensä lähes 604 
000 ihmistä.(lähde: Venäjän v. 
2002 väestönlasku) Nyt julkaistu 
Uusi testamentti on kieliryhmistä 
suuremman eli niittymarin kielellä. 
Arviodaan, että niittymareja on lähes 
90 prosenttia marilaisista.
Marinkielinen raamatunkäännöstyö 
on osa Raamattu Suomen Suvulle 
–hanketta, jossa Raamattua käänne-
tään 12 Venäjällä puhuttavalle suo-
men sukukielelle. Venäjän alueella 
asuu 3,5 miljoonaa kielisukulaistam-
me. Näitä kieliä ovat aunuksenkar-
jala eli livvi, vienankarjala, vepsä, 
ersämordva, mokšamordva, mari, 
vuorimari, komi, komipermjakki, 
udmurtti, hanti ja mansi.
Raamattu Suomen Suvulle –hanke 
edistää osaltaan sukukansojemme 
hengellisen ja kulttuurisen identi-
teetin säilymiseen.
Raamatunkäännöstyötä tekevät 
sukukieltemme parhaat asiantunti-
jat, tutkijat, kirjailijat, opettajat ja 
toimittajat. Käännöstyötä koordinoi 
Raamatunkäännösinstituutin suoma-
lais-ugrilainen osasto ja taloudelli-
sesti rahoittaa Suomen Pipliaseura 
ja Avainmedia.
Käännetyt raamatunosat ja Lasten-
raamatut ovat paikoitellen kouluissa 
äidinkielen oppikirjoina. Kirjoja on 
saatavana myös koulujen ja yliopis-
tojen kirjastoista. 
Lisätietoja: Martti Asikainen, Suo-
men Pipliaseuran apulaispääsihteeri, 
puh. 040-545 6676
tai yhteyspäällikkö Satu Toukkari, 
satu.toukkari@bible.fi, 
puh. 09-612 93534, 040-522 8726

Uusi testamentti 
marin kielellä
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Jumalanpalvelukset
Iisalmi
Toukokuu
la 24.5. klo 18 vigilia, la 31.5. klo 18 vigilia
Kesäkuu
su 1.6. klo 9 liturgia, su 1.6. klo 19 ehtoopalvelus ja Athos-ilta, vieraana 
arkkimandriitta Nektarios ja veljestöä Athos-vuorelta, la 7.6. klo 18 
vigilia, la 14.6. klo 18 vigilia, la 21.6. klo 18 ehtoopalvelus,
su 22.6. klo 9 hetkipalvelus, la 28.6. klo 18 vigilia
Heinäkuu
la 5.7. klo 18 vigilia , la 12.7. klo 18 vigilia, su 13.7. klo 9 liturgia, 
kristinoppikoulun päätöstilaisuus ja kirkkokahvit, la 19.7. klo 9 ru-
kouspalvelus, pruasniekan aloitus, la 19.7. klo 18 ehtoopalvelus, toim. 
KP arkkipiispa Leo, su 20.7. klo 9 liturgia, toim. KP arkkipiispa Leo, 
ristisaatto ja vedenpyhitys Paloisvirran rannassa
Elokuu
la 2.8. klo 18 vigilia, su 3.8. klo 9 liturgia, ti.5.8. klo 18 vigilia, la 9.8. 
klo 18 vigilia

Lapinlahti
Toukokuu
la 17.5. klo 18 vigilia, toim. KS piispa Arseni, su 18.5. klo 9 liturgia 
toim. KS piispa Arseni , kirkon uudelleen siunaaminen ja pruasniek-
kakahvitilaisuus, Kaikkien Pyhien pruasniekka
Heinäkuu
la 26.7. klo 18 vigilia, su 27.7. klo 9 liturgia, to 31.7. klo 18 vigilia
Elokuu
pe 1.8. klo 7 liturgia ja Arsenin ristisaatto

Alapitkä
Toukokuu
la 10.5. klo 18 vigilia, su 11.5. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, palve-
luksen jälkeen ruokailu ja ekumeeninen  äitienpäiväjuhla evl. kirkossa, 
Troitsanpäivän pruasniekka
Kesäkuu
su 15.6. liturgia
Elokuu
pe 1.8. klo 17 ehtoopalvelus, Arsenin ristisaatto
ke 6.8. klo 9 liturgia ja uudishedelmien siunaaminen

Sukeva
Toukokuu
su 25.5. klo 9 liturgia,
K esäkuu
su 29.6. klo 9 liturgia, vedenpyhitys ja pruasniekkakahvitilaisuus
Apostolien Pietarin ja Paavalin pruasniekka
Elokuu
su 10.8. klo 9 liturgia

Itäkoski
Kesäkuu
su 8.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Arseni Konevitsalaisen pruasniekka                                     
                                 
Sonkajärvi
Heinäkuu
su 6.7. klo 9 liturgia Sonkajärvi
Elokuu
ke 13.8. klo 18 vigilia, to 14.8. klo  9 liturgia, ristisaatto ja vedenpy-
hitys, kirkkokahvit

Tule evakon pruasniekkaan Iisalmeen
Juhlaohjelma

18.7. klo 18 juhlakanslia avataan, Evakko-
keskus
klo 19 Näytelmä Nuorisotalo
Yövieraat, Yöniekut
kirj.Pirkko Kellberg
ohj. Tarmo Valkonen
klo 20.30 lauluilta Iisalmen satama
Hannu Brelo 

19.7. klo 8. juhlakanslia avataan Evakko-
keskus
klo 9 aloitusrukoushetki
Pr. Elian kirkko
klo 9 kyykkäkilpailu Haukiniemen kenttä
klo 10 lippukulkue, Pr.Elian kirkko-Kyllikinkatu-
Savonkatu-Louhenkatu-tori
10-lippua + 100 osallistujaa  10 / pitäjäseura
klo 10.30 toritapahtuma
tori piirakanpaistokisa, piirakanpaistoa, Hannu 
Brelo, Viktor Jetsu
klo 12 Korpiselkäseura Nuorisotalo
60-vuotta juhla
klo 12 pitäjätapaamiset eri kohteissa
sukuseurat
pitäjätuvat 
Nuorisotalo klo 12 lounas Evakkokeskus/
Pr.Elian kirkon 
alasali  
klo 15 juhlaseminaari Evakkokeskus
aiheena : juurettomuus
Veikko Vennamo-näyttely 
Evakkokeskus
klo 17 päivällinen Evakkokeskus
klo 18 ehtoopalvelus Pr. Elian kirkko
KP arkkipiispa Leo
klo 19 juhlakonsertti Kulttuurikeskus
taiteilija Anneli Saaristo
orkesteri
klo 21 tsuajuilta, Nuorisotalo
Petra Lisitsin Hannu Brelo
Viktor Jetsu Vilho Sotikov

20.7. klo 8.45 litania ja seppeleenlasku
Karjalaan jääneiden muistopaasi
klo 9 juhlaliturgia Pr. Elian kirkko
KP arkkipiispa Leo
ristisaatto Paloisvirta
klo 10 jumalanpalvelus Uusi 
kirkko
klo 11 lounas Evakkokeskus / Pr. Elian kirkon 
lasali
klo 12.30 päiväjuhla 
Kulttuurikeskus
juhlapuhe
(puheenjohtaja Timo Soini )
Ohjelmaan voi tulla vielä pieniä muutoksia

Varaukset ja kysymykset:
Toimikunnan  puheenjohtaja isä Elias Huurinai-
nen
e-mail elias@ort.fi
puh 0500 271163
Toimikunnan sihteeri Hannele Eskelinen
e-mail green.vendela@dnainternet.net
puh 050-5278157

Majoitus: Hotel Artos    
(Evakkokeskuksen talossa)
puh 017-812244
Koljonvirta
puh 017-1926000
Runnin kylpylä
puh 017-768751
Seurahuone puh 017-83831

Pääsymaksut: pe 18.7. klo 19
näytelmä, Yöniekut  10 e
la 19.7. klo 15
juhlaseminaari, 10 e sis kahvitarjoilun
la 19.7. klo 19
juhlakonsertti 25 e
la 19.7. klo 21
tsuajuilta 5 e
su 20.7. klo 12.30
päiväjuhla 10 e

Pitäjäseurat:
pitäjäseuroille on varattu mahdollisuus omiin 
kokoontumisiin
la 19.7. klo 12.00-15.00
kysy tilamahdollisuuksista puheenjohtajalta tai 
sihteeriltä ilmoita tilaisuudesta, että voimme 
laittaa sen mukaan yleisohjelmaan

Lippukulkue: toivomme, että jokainen pitäjä-
seura tai alajärjestö lähettävät la 19.7. klo 10.00 
lippukulkueeseen lipun ja 10 edustajaa sitovat 
ilmoitukset puheenjohtajalle tai sihteerille

Juhlien toteutuksesta vastaa juhlatoimi-
kunta
isä Elias Huurinainen, pj
Hannele Eskelinen, sihteeri
Terttu Jeskanen
Arto Vornanen
Marita Tikkanen
Pirkko Kellberg
Viljo Torvinen

Hirvijärven-Sukevan tiistaiseura 
ma 26.5. klo 18 Pirjon ja Viljon kodissa, vietetään 60-vuotispäiviä!

Lapinlahden tiistaiseura
su 18.5. liturgiapalveluksen jälkeen kirkkokahvit alasalissa
Tiistaiseuran kesäretki Maaningan Pihtisalmen tsasounaan yhteiskyy-
deillä. Retkipäivä ilmoitetaan myöhemmin Matti ja Liisa lehdessä.

Sukeva
Toukokuu
su 25.5. klo 9 liturgia
Kesäkuu
su 29.6. klo 9 liturgia, vedenpyhitys ja pruasniekkakahvitilaisuus
Apostolien Pietarin ja Paavalin pruasniekka
Elokuu
su 10.8. klo 9 liturgia

Arsenin ristisaatto
Lapinlahti – Alapitkä 31.7.-1.8.

to 31.7. klo 18 vigilia Lapinlahti, pe 1.8.klo 7 liturgia Lapinlahti
Perjantaisen liturgian jälkeen aamiainen, jonka jälkeen ristisaatto lähtee kävellen Pajujärvelle.

Pajujärvellä piispa Arsenin residenssissä Mäntyrinteellä lounas ja vedenpyhitys.
Vedenpyhityksen  jälkeen ristisaatto jatkaa matkaa Alapitkälle, 
klo 17 ehtoopalvelus Alapitkä, palveluksen jälkeen teetarjoilu

Ristisaaton ruokailut 10 eur
(mukaan voi ottaa myös omat eväät)

Ilm. ti 29.7. klo 15 menn. virastoon p. 017-817 441

LASTEN KESÄLEIRI 
Haajaisten koulukievarissa 6.-8.6.
Leiri on suunnattu ensisijaisesti kouluikäisille, mutta pienemmätkin 
ovat voivat tulla mukaan oman aikuisen kanssa. Ilmoittaudu leirille 
24.5. mennessä joko virastoon puh. 816 441 tai Kirsi-Marialle puh. 
044 301 4798 ja kirsi-maria.hartikainen@ort.fi. Muistathan myös 
kuutosseurakuntien ja ONL:n leirit! 

NUOTIOILTA 
Vietämme lastenleirin nuotioiltaa 8.6. klo 16.00. Toivotamme kaikki 
tervetulleiksi seuraamaan lasten valmistamaa ohjelmaa sekä nautti-
maan yhdessäolosta tuleen tuijottaen ja perinteisiä nuotioherkkuja 
nauttien. 

OHJAAJAKSI KESÄLEIRILLE
Etsimme kriparin käyneitä nuoria ohjaajiksi kesäleirille 6.-8.6. Jos 
olet kiinnostunut, ota yhteys Kirsi-Mariaan puh. 044 3014798 tai 
kirsi-maria.hartikainen@ort.fi

KIRKKOKUOROT
Kirkkokuorot jatkavat säännöllisiä harjoituksia kesätauon jälkeen 
viikolla 35. Tulevan syyskauden toiminnasta kalentereihin kannat-
taa jo nyt merkitä ekumeeniset seurat Lapinlahdella 4.9. klo 18.30 
sekä radiointi Iisalmesta 7.9. Syksyn oma laululeiri on 26.-28.9. ja 
Pyhiinvaeltajien kuoro Valamossa 14.-16.11.

EVAKKONAISTEN
KESÄRETKI

KAINUUSEEN

Suomussalmi - Kuivajärvi 
- Kuhmo - Valtimo

5.- 7.7.2008
ilm. virastoon

p. 017-816 441
15.6. mennessä
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Kuopion seurakunta

Virpominen on uskontokasvatusta

Как только проснёшся, ми-
лое дитя, вспомни о Боге, 
сохранившем тебя во вре-

мя ночи, и скажи: « Слава Тебе, 
Господи ».
Когда придет время вставать с 
постели, делай это без замедления 
и без лености, причем перекрес-
тись и скажи: « Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа ».
После того, как умоешься и оде-
нешься, раньше чем начать твои 
ежедневные занятия, стань на 
молитву утреннюю, не торопясь, 
перед иконой , как перед Самим  
Богом и прочитай молитвы.
Во время молитвы не забывай 
часто осенять себя крестным 
знамением.
В течение дня наблюдай за своими 
мыслями и желаниями и прежде 
всего направляй их к Богу, а 
именно: приучай себя любить 
Бога всеми силами своей души, 
мыслить всего чаще и охотнее 
о Боге и о том, что Ему угодно, 
говорить всего чаще, больше и 
охотнее о Господе Боге, старайся 
узнать волю Божию и делай всего 
охотнее, усерднее и радостнее то, 
что приятно Господу Богу, и уда-
ляйся того, что ему противно.
Помни твердо: Бог приближается 

к нам по мере исполнения нами 
Его заповедей.
Любовь к Богу можно возбудить в 
себе непрестанной молитвой.
Без воли Божией ничего не бывает, 
говори же чаще: « Тебе, Господи, 
известно, что для меня полезно, 
сотвори со мною по воле Твоей 
».
В счастье не зазнавайся, помни и 
благодари Благодетеля своего.В 
несчастии не предавайся скорби 
и отчаянию. Взирай на Христа, 
невинно страждущего, и от креста 
Его получай силы к перенесению 
житейских невзгод.
Как хочешь, чтобы с тобой пос-
тупали люди, так поступай и ты с 
ними, например: тебе неприятно, 
когда другие обижают тебя, не 
обижай и сам ни словом ни делом; 
тебе не нравится, когда мешают 
твоим играм и занятиям, не ме-
шай и сам другим. Ты желаешь 
себе здоровья и счастья, радуйся 
здоровью и счастью других.
Помогай ближнему 
советом,примером и достатком. 
Кто дает бедным,тот дает Богу.
На грубость не отвечай грубостью, 
на жестокость – жестокостью. Ху-
дым примерам не подражай.
От худого товарищества удаляйся. 

Избегай споров в пустых вещах. 
Не суди, и не будешь судим.
Всякое дело сопровождай молит-
вой. Перед чаем, завтраком,обедом 
и ужином и после них читай поло-
женные молитвы.
Вечер принесет утешение тому, 
кто день провел с пользой. Пред-
почитай труд отдохновению, за-
нятия-играм. Вечером приводи на 
память все дела прошедшего дня. 
За удачи и добро благодари Бога.
В дурном кайся. Отходя ко сну, 
прочитай молитвы, положенные 
читать вечером. Ложась спать, 
вспомни, не обидел ли кого в те-
чение дня капризами, упрямством 
и своеволием.
Засыпай с твердым намерением 
исправиться и сделаться добрым 
ребёнком. Ангел твой да сохранит 
тебя, милое дитя, во все дни жизни 
твоей и во время сна.
Святитель Иоанн Златоуст уве-
щевает родителей: « Не поселил 
ли Я,- скажет Бог, - сына твоего с 
тобою с самого начала? Не при-
ставил ли тебя к нему учителем, 
руководителем, попечителем и 
начальником? 
Не отдал ли в твои руки всю 
власть над ним? В нежном возрас-
те образовывать его и настраивать 

повелел Я; какое же ты можешь 
иметь оправдание, если пренебре-
гаешь его неповиновением? ”
Это и расстраивает всю вселен-
ную – то, что мы нерадим о своих 
детях, …допуская крайне безум-
ное дело ».
Подготовила Наталия Корте
« Первая книжка по ЗАКОНУ  
БОЖИЮ для детей » составил 
протоиерей А. Маляревский, 
СПб.,1900г.
« Сборник бесед святого отца 
нашего Иоанна Златоустого, ду-
ховно- нравственного содержания 
»М.,1876г.

КАК НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ДОБРЫМ ДЕТЯМ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Venäjänkielisten 

toimikunta toivottaa 
kaikille

Valoisaa Kristuksen
ylösnousemusjuhlaa.

Kristus nousi kuolleista!
Totisesti nousi!

Virpomisesta tuli monenlaista 
porua tänä keväänä. Tele-
vision mainokset ja lehtien 

uutiset hehkuttivat huivipäisten 
pikkunoitien kuvilla, joissa lapset 
virpoivat kerjäten kahvipannuihin 
palkkioita.

Hämmästyttävimmän kommentin 
esitti evankelisluterilaisen kirkkohal-
lituksen varhaiskasvatuksen sihteeri 
Heljä Petäjä jolta Kirkko ja Koti-
lehti pyysi lausuntoa vanhempien 
kysymykseen: ”voiko lapsen laittaa 
virpomaan noidan vaatteissa”?

Myös seurakuntalehdessä ihme-
teltiin kannanottoa ja kuopiolainen 
evankelisluterilainen lapsityön-
tekijä irtisanoutui lausunnosta.  
Heljä Petäjä kirjoitti ymmärtäneensä 

virpomisen uutena traditiona, joka 
on vain lasten roolileikkiä ja sopii 
hyvin myös seurakunnan kerhoihin. 
Se oli hämmästyttävä esitys kirkon 
työntekijältä. Yleensä kirkon ei tar-
vitse maallistumista markkinoida. 

Kirjoitus aiheutti keskustelua 
laajemmaltikin. Asia siirtyi myös 
Suomen ekumeenisen neuvoston 
kasvatusasian neuvoston esityslistal-
le. Virpomisesta annetaan lausunto 
ensi keväänä hyvissä ajoin ennen 
palmusunnuntaita. Myös tiedotusvä-
lineitä informoidaan itäisen tradition 
mukaisella tiedolla. Virpominen on 
meille uskontokasvatuksen osa ja 
noitakulttuuri loukkaa meitä. 

Kuvassa isä Timo siunaa kaikkien Käärmelahden koulun lasten virpomavitsat, niin luterilaisten kuin orto-
doksistenkin. Siellä kaikki tietävät kuinka asiaan pitää suhtautua.sirPa oKulov

Tiistaiseuran naiset
rautaa ja hyviä tekoja
Maamme vanhimpiin kuuluva Kuo-
pion Tiistaiseura tuli toimineeksi 70 
vuotta ja Siilinjärven Tiistaiseurakin 
jo 60 vuotta. Kuopion Tiistaiseura 
juhli kirkollisessa pääkaupungissa 
avaamalla 30. maaliskuuta näyttelyn 
ja Siilinjärvi juhli 23. huhtikuuta.

Tunnetuimmiksi ovat varmaan 
tulleet ne sadat ja jopa tuhannet 
piirakkatalkoot, jotka Kuopion näyt-
telyn kokoajien Paula Pohjamon ja 
Tuija Hirvosen mukaan ovat osoitus 
leipojiensa rautaisesta henkisestä ja 
fyysisestä kunnosta.

Vuonna 1886 Sortavalassa pe-
rustetun ensimmäisen Tiistaiseuran 
tehtävänä oli alkuun hengellisen 
toiminnan elävänä pitäminen ja 
myöhemmin diakoniatoiminta.

Talkoo- ja diakoniatyön lisäksi 
pyhiinvaellusmatkat molempiin 
luostareihin Valamoon ja Lintulaan 
ovat kuuluneet Kuopion Tiistaiseu-
ran arkeen sekä pyhään vuodesta 
1980 lähtien.

Valokuvanäyttely sisältää muu-

tamia harvinaisuuksia kuten esi-
merkiksi kuvan, missä edesmennyt 
arkkipiispa Paavali nuorena pappis-
munkkina polkee ompelukonetta. 
Näyttelyn myötä seurakuntasali 
sai myös kauan kaivatut ja pysyvät 
näyttelytelineet, kun Nikolaoksen 
miehet tulivat apuun.

Liturgian jälkeen pidetyssä juhla-
vassa tilaisuudessa muistettiin seu-
ran puuhanaisia. Arkkipiispa Leon 
myöntämät siunauskirjat saivat 
Soja Karhunen, Pirkko Miinalainen, 
Meeri Kasurinen ja Tyyne Kuismin. 
PSHV:n viirin sai Sirkka Hartikai-
nen. Isät Mikko Kärki ja Leo Tuutti 
puhuivat ja juonsivat, nuorisokuoro 
lauloi ja kanttori Jarmo Huttu esitti 
kauniin musiikkisikermän.

Kuopion Tiistaiseuran juhlava-
lokuvanäyttelyn kokosivat Paula 
Pohjamo (kuvassa myös tytär 
Alexia Aalto) ja Tuija Hirvonen. 
Pienemmässä kuvassa tiistai-
seuralaisten saamat piispalliset 
siunauskirjat.

rauni väinämö
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JUMALANPALVELUKSET
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan

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

Kuopio ortodoksisen 
seurakunnan yhteystiedot ja 

puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen 
seurakunta, Snellmaninkatu 
8, 70100 Kuopio. Virasto: p. 
0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville 
sattuvina ortodoksisen kirkon 
suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: 
www.ort.fi/kuopio. Lapsi- 
ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: 
kuopio.kerhot@ort.fi. 
Henkilökunnan sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ort.
fi.  Papiston ja kanttoreiden 
puhelinnumerot: Keskinen 
alue: Khra rovasti Mikko 
Kärki 0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305. 
Itäinen alue: II pappi 
rovasti Andreas Hjertberg 
0206100303. II kanttori Jarmo 
Huttu  0206100306. Läntinen 
alue: III pappi pastori Timo 
Honkaselkä 0206100304. 
Muu henkilökunta: 
Seurakuntasihteeri Anna-Liisa 
Vainiomäki  0206100310. 
Uskonnonopettaja Sirpa 
Okulov 0206100308. 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä 
Antti Räsänen 0206100309. 
Lasten- ja nuorten ohjaaja 
Anniina Jauhiainen 
0206100309. Vahtimestari 
Eero Hyvärinen 0206100311.  
Vahtimestari Anna-Liisa 
Hassinen 0206100312. Huom. 
Jaana Kuisminin numero 
0206100313 ei enää käytössä.

Kesälomat, papisto ja 
kanttorit: Isä Mikko Kärki: 
1.-31.7. Isä Andreas Hjertberg: 
30.5.-30.6. Isä Timo 
Honkaselkä: 1.-30.8. Anita 
Lintu: 13.6.-8.7. Jarmo Huttu: 
5.8.-2.9. Elisabet Petsalo: 
7.7.-31.7.
Virasto: Anna-Liisa 
Vainiomäki: 14.7.-21.8. Eero 
Hyvärinen: 24.6.-14.7.

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali: Säännöl-
liset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia. Toukokuu: 18.5. 
klo 10 liturgia, radiointi, laulaa nuorisokuoro. 21.5. 
klo 18 ehtoopalvelus. 28.5. klo 18 slaavinkielinen 
ehtoopalvelus.
Kesäkuu: 4.6. klo 18 ehtoopalvelus. 8.6. klo 9 liturgia, 
KP arkkipiispa Leo 60v. 11.6. klo 18 ehtoopalvelus.
12.6. klo 10 liturgia, klo 11.45 ristisaatto ja klo 12 
vedenpyhitys, klo 17 akatistos, Arseni Konevitsalaisen 
muistopäivä. 18.6. klo 18 maallikon toimittama ehtoo-
palvelus. 25.6. klo 18 ehtoopalvelus.
Heinäkuu: 2.7. klo 18 panihida Aleksi ja Anni. 9.7. klo 
18 ehtoopalvelus.12.7. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 
16.7. klo 18 maallikon toimittama ehtoopalvelus. 23.7. 
klo 18 ehtoopalvelus. 30.7. klo 18 maallikon toimittama 
ehtoopalvelus. Elokuu: 5.8. klo 18 vigilia. 6.8. klo 9 
liturgia, Kristuksen kirkastuminen. 9.8. klo 10 slaavin-
kielinen liturgia. 13.8. klo 18 ehtoopalvelus.
20.8. klo 18 akatistos. 27.8. klo 18 ehtoopalvelus. 
Syyskuu:1.9. klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku.

Pyhän Johannes Teologin ja Karjalan valistajien 
kirkko Kuopiossa eli keskustalon kirkko os. Kar-
jalankatu 1:  ke 14.5. klo 7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttorina Viktor Jetsu, ke 28.5. klo 7 liturgia: isä Leo 
Tuutti, kanttorina Anssi Savolainen, pe 6.6. klo 9 litur-
gia: arkkipiispa Leo ja papisto, kanttori avoinna
ke 18.6. klo 7 liturgia: isä Leo Tuutti, kanttorina Anssi 
Savolainen, ke 16.7. klo 7 liturgia: isä Leo Tuutti, 
kanttorina Jyrki Härkönen, ke 20.8. klo 7 liturgia: isä 
Leo Tuutti, kanttorina Anssi Savolainen, ke 17.9. klo 7 
liturgia: isä Leo Tuutti, kanttori avoinna, pe 26.9. klo 9 
vedenpyhitys ja liturgia: isä Leo Tuutti, kanttori
avoinna

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko: Toukokuu: 18.5. klo 10 liturgia. 
Kesäkuu: 22.6. klo 10 liturgia. Elokuu: 10.8. klo 10 
liturgia.31.8. klo 10 liturgia.
Maaningan kirkko:Toukokuu: 11.5. klo 10 liturgia, 
helluntain polvirukoukset. Kesäkuu: 8.6. klo 10 liturgia. 
Heinäkuu: 6.7. klo 10 liturgia.

Pielaveden kirkko: Kirkkoa saneerataan, ei palveluk-
sia kesäaikana. Valassin praasniekka 26.-27.7.Pielave-
dellä: 26.7. klo 15 panihida Laukkalan hautausmaalla, 
klo 18 ehtoopalvelus KP arkkipiispa Leon tsasounalla. 
27.6. klo 9.30 vedepyhitys lähdekappelilla, n. klo 10 
ristisaatto Suojalaan, liturgia, KP arkkipiispa Leo.
Keiteleen kirkko: Toukokuu: 25.5. klo 10 liturgia. 
Kesäkuu: 11.6. klo 16.30 panihida, Hiekan hautausmaa. 
11.6. klo 18 vigilia. 12.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhi-
tys, Arseni Konevitsalaisen muistopäivä, kirkkokahvit. 
Heinäkuu: 20.7. klo 10 liturgia.

Toivalan tsasouna: Kesäkuu: 18.6. klo 18 ehtoopal-
velus. Heinäkuu: 2.7. klo 18 ehtoopalvelus.
16.7. klo 18 ehtoopalvelus. 30.7. klo 18 ehtoopalvelus. 
Elokuu: 14.8. klo 18 vigilia. 15.8. klo 10 vedenpyhitys 
ja liturgia, Jumalanäidin kuolonuneen nukkuminen, 
temppelijuhla, kirkkokahvit.

Käärmelahden tsasouna: Elokuu: 5.8. klo 18 vigilia. 
6.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Herran kirkastu-
minen, temppelijuhla, kirkkokahvit.

Itäinen alue:

Juankosken kirkko: Heinäkuu: 13.7. klo 10 litur-
gia.

Nilsiän kirkko: Kesäkuu: 23.6. klo 17 vigilia. 24.6. klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelin juhla.
Elokuu: 24.8. klo 10 liturgia. 

Tuusniemen kirkko: Kesäkuu: 28.6. klo 17 vigilia. 
29.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelin juh-
la.

Luikonlahden tsasouna: Kesäkuu: 15.6.  klo 10 
liturgia. Elokuu: 29.8. klo 17 vigilia. 30.8. klo 10 ve-
denpyhitys ja liturgia, temppelin juhla.

Muuruveden tsasouna: Kesäkuu: 1.6. klo 10 li-
turgia. Elokuu: 3.8. klo 10 hetkipalvelus, maallikon 
toimittama.

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa
kesäaikana kävijöille

avoinna olevat pyhäköt:

Pyhän Nikolaoksen katedraali, Sepänkatu 7, 
Kuopio. Avoinna 2.6.-31.8. ma-pe klo 10-13 ja 
13.30-16, sijaitsee Piispanpuiston laidassa; säännöl-
liset palvelukset la klo 18 vigilia ja su klo 10 liturgia. 
 
Pyhän Johannes Teologin ja Karjalan Valistajien 
kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio. Avoinna 2.5.-31.8. ti, 
to-su, klo 10-18, ma suljettu; arkkipiispan kotikirkko, 
samassa rakennuksessa sijaitsee Suomen ortodoksinen 
kirkkomuseo. 
Molemmissa pyhäköissä on oppaat.

Kuopion diakoniatoimikunta tiedottaa:

K U T S U KEVÄÄN UUSILLE YLIOPPILAILLE
Tervetuloa kahvitilaisuuteen Kuopion ortod. seu-
rakuntasaliin keskiviikkona 28.5.2008. Aloitamme 
tilaisuuden Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa 
klo 18 alkavalla slaavinkielisellä ehtoopalveluksella, 
jonka jälkeen siirrymme sitten srk.saliin. Jaamme 
tilaisuudessa ”lakkirahan”. Myös läheiset tervetuloa.  
Järjestää diakoniatoimikunta.

Kutsumme perheitä PERHELEIRILLE 
 
Puroniemen leirikeskukseen Rautalammille 17.-
20.7.2008. Perinteisen leirin järjestäjinä ovat PSHV, 
ONL, Valamon kansan-opisto ja Rautalammin ort. 
srk. Leiri on sopiva kaikille, jotka haluavat viettää 
muutaman päivän ortodoksista leirielämää kauniissa 
maisemassa. Voit osallistua leirille myös yksin. Ilmoit-
tautumiset 19.6. menn. Kuopion ort. seurakunta ma-pe 
klo 9-12 puh. 020-6100300. Tälle leirille ei järjestettyä 
kuljetusta. 

VIRKISTYSRETKI ELÄKELÄISILLE
lauantaina 7.6.2008

Tänä vuonna suuntaamme Valamoon/Lintulaan. 
Ruokailu ja rukoushetki ym. Valamossa, kahvit ja 
esittely Lintulassa. Bussi lähtee Keiteleeltä klo 7.00 
(jos lähtijöitä), kulkee reittiä, Pielavesi - Maaninka 
- Siilinjärvi - Kuopio. Kuopiosta lähtö klo 8.45 srk:n 
kanslian edestä, Snellmaninkatu 8. Tarkempi aikataulu 
srk:n uutisissa Savon Sanomissa, lähtöä edeltävänä 
torstaina.  Ilmoittautumiset pe 30.5. mennessä Kuopion 
ortod. seurakuntaan ma-pe klo 9-12 puh. 020-6100300. 
(Ilmoita, jos tulet kyytiin matkan varrelta).  

Kuopion ortodoksisen
seurakunnan kirjasto tiedottaa:

Kirjasto (Snellmaninkatu 8) on avoinna vielä maanan-
taina 19.5., on kesäajan suljettu ja seuraavan kerran 
avoinna maanantaina 15.9. Aukioloaika klo 16-17, 
käynti alaovesta. Kirjoja voi palauttaa myös seurakun-
nan kansliaan aukioloaikana ma-pe klo 9-12.

Kuopion ortodoksisen seura-
kunnan  kanslisti Jaana Kuis-
min on siirtynyt toukokuun 
puolesta välistä alkaen kirkol-
lishallitukseen rekisterisihteerin 
tehtävään.
Kirkollishallituksessa hän hoi-
taa keskusrekisterin perustami-
seen liittyviä tehtäviä. 

Tervetuloa!
 

Toivotan teidät sydä-
mellisesti tervetulleiksi 

70-vuotispäivilleni 
17.5.2008 klo 12-16. 

Aloitamme
rukoushetkellä

Pyhän Nikolaoksen 
katedraalissa,
jonka jälkeen

siirrymme nauttimaan 
pöydän antimista
seurakuntasalin

puolelle,
Snellmaninkatu 8, 

Kuopio. 
 

Dir.cant. Viktor Jetsu

KUOPION SEURAKUNNAN
KESÄPRAASNIEKAT

SEURAKUNTIEN YHTEISESSÄ
ILMOITUKSESSA S. 12

KP arkkipiispa Leo, 
kaikki tiistaiseuramme

60-vuotisjuhliin 
osallistuneet ja meitä 

monin eri tavoin 
muistaneet.

Teitte juhlastamme 
ikimuistoisen.

Lämpimästi kiittäen,
Siilinjärven Tiistaiseura

Kiitokset
Karjalan ja
koko Suomen
arkkipiispalle 

Leolle
ja Siilinjärven 
tiistaiseuralle 
saamastamme 
piispallisesta

siunauskirjasta

Aune Rojo 

Aune Akkila

Monia
armo-

rikkaita
vuosia 

merkkipäi-
vää viettä-

neelle
Tiistaiseu-

ralle!
... ja kiitos 

muista-
misesta!

t. Pyhän 
Nikolaoksen 
katedraalin 
nuorisokuoro



�

Mikkelin seurakunta

Lahjaksi punaista maitoa
MIKKELIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
Paavalinkatu 4
50130 MIKKELI
puh/fax. (015) 213 352
S-posti: mikkeli@ort.fi
Kirkkoherra Johannes Hätinen, puh. 0206 100 351
Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen, puh. 0206 100 353
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen, puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen, puh. 0206 100 352
Virasto avoinna ke 11 – 15, virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 300, s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Toukokuu
Ke 7.5. klo 9 Liturgia
La 10.5. klo 18 Vigilia
Su 11.5. klo 9.30 Liturgia ja
ehtoopalvelus,
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Ke 14.5. klo 9 Liturgia
La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia
Ke 21.5. klo 9 Liturgia
La 31.5. klo 18 Vigilia
Kesäkuu
Su 1.6. klo 10 Liturgia
Ke 4.6. klo 9 Liturgia
La 7.6. klo 18 Vigilia,
toimittaa KS piispa Arseni
Su 8.6. klo 10 Liturgia,
toimittaa KS piispa Arseni
Ke 11.6. klo 9 Liturgia
La 14.6. klo 18 Vigilia
Su 15.6. klo 9.30 Kolmas hetki
Su 15.6. klo 9.50 Liturgia,
radiointi
Ke 18.6. klo 9 Liturgia
Heinäkuu
La 12.7. klo 18 Vigilia
Su 13.7. klo 10 Liturgia
Ke 23.7. klo 9 Liturgia
La 26.7. klo 18 Vigilia
Su 27.7. klo 10 Liturgia
Ke 30.7. klo 9 Liturgia
Elokuu
Ti 5.8. klo 18 Vigilia
Ke 6.8. klo 9 Liturgia,
Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen
Su 10.8. klo 10 Venäjänkielinen liturgia
Pe 29.8. klo 9 Liturgia, Herran edelläkävijän ja kastajan Johanneksen 
mestaus
Syyskuu
Ma 1.9. klo 9 Liturgia, Kirkkovuoden alku

LITANIA JA SEPPELEEN LASKU
Mikkelin maaseurakunnan kirkon edustalla Karjalaan jääneiden muis-
topatsaalla
Su 18.5. klo 8.30

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Toukokuu
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen kodinsiunaus ja kirkkokahvit 
kirkon isännöitsijän kotona.
Kesäkuu
Ti 24.6. klo 10 Liturgia; Herramme edelläkävijän ja kastajan Johan-
neksen syntymä
Heinäkuu
La 19.7. klo 18 Vigilia
Su 20.7. klo 10 Liturgia
Elokuu
La 30.8. klo 18 Vigilia
Su 31.8. klo 10 Liturgia

KANGASNIEMI
Ev.- lut srk-talon alasali
Su 3.8 klo 10 Liturgia; sitä ennen on klo 8.30 Lipunnosto kunnantalon 
pihalla ja litania Karjalaan jääneiden muistomerkillä

VISULAHDEN TSASOUNA
La 28.6. klo 18 Vigilia
Su 29.6. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan vuosijuhla
Ke 23.7. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 30.7. klo 18 Ehtoopalvelus

HAUTAUSMAAN
SIISVOUSTALKOOT
Mikkelin hautausmaalla
to 15.5. klo 17

MIKKELIN KIRJASTO
Ma 2.6, klo 18 Ikoninäyttelyn 
avajaiset; avaus KS piispa 
Arseni

MIKKELIN KIRKON
50-VUOTISJUHLAT
Ma 2.6. klo 18.00 Ikoninäyt-
telyn avaus Mikkelin kirjas-
tossa, piispa Arseni
La 7.6. klo 18 Vigilia, toimit-
taa KS piispa Arseni; ylienke-
li Mikaelin kirkko
Su 8.6 klo 10 Liturgia, toimit-
ta KS piispa Arseni; ylienkeli 
Mikaelin kirkko
Su 8.6. noin klo 12.15. Ruo-
kailu ja päiväjuhla Mikkelin 
ev.- lut Maaseurakunnan 
seurakuntasali

VUOSILOMAT
Kirkkoherra Johannes Häti-
nen 4.- 27.8. Sijaisena toimii 
rovasti Martti Päivinen, puh. 
050 599 2692. Virastoasiat 
hoitaa Mirjam Nykänen, puh. 
040 538 4360, Kanttori Pekka 
Hirvonen 19.6. – 17.7. Sijai-
sena toimii kanttori Jouko 
Parviainen, puh.  050 305 
4501

Seurakunnan diakonia- ja lä-
hetystoimikunta kokoontui 
uudessa kokoonpanossaan 

helmikuun loppupuolella. Ensim-
mäisessä kokouksessa keskustelim-
me laajasti, mikä olisi toiminnan 
suuntaus. Samalla isä Johannes 
pyysi minua kirjoittamaan aiheesta 
Soleaan.

Uutena jäsenenä mietin mikä on 
lähetys- ja diakoniatyön tehtävänä. 
Luonnos kirkon pitkän tähtäimen 
suunnitelmaksi käsittelee kumpaa-
kin asiaa. 

Lähetystyön voisi tiivistää ehkä 
näin: etsivä kirkko antaa todistuk-
sensa hengellisen läsnäolon, jaka-
misen ja vuorovaikutuksen kautta. 
Toiminta ei ole sidoksissa maantie-
teellisiin rajoihin.

Diakonia eli lähimmäispalvelu 
kuuluu kirkon keskeisiin tehtäviin. 
Suunnitelmaluonnos määrittelee sen 
tarkoituksena olevan aineellisen ja 
hengellisen avun antamisen erityi-
sesti eniten tarvitseville, ja niille, 
jotka ovat jääneet yhteiskunnan 
avustusjärjestelmien ulkopuolelle. 
Työssä ovat mukana sekä päätoimi-
set työntekijät että vapaaehtoiset.

Mikkelin kaltainen pieni ja vä-
hävarainen seurakunta ei voi kuvi-
tellakaan päätoimista työntekijää. 
Toisaalta lähimmäispalvelu ja kans-
saihmisten kohtaaminen monenlai-
sissa tilanteissa on sinänsä osa papin 
ja kanttorin työnkuvaa.  

Työstä ei ole puute, mistä tekijät? 
Seurakunnan viime vuoden toimin-
takertomus tarjosi hyvän pohjan.

Toimikunta oli pitänyt mm. kolme 

keräystä ja järjestänyt seurakuntalei-
rin aiheenaan ’Oma kirkko tutuksi’. 
Se oli osallistunut Kuutosten toi-
mintaan. Venäjän Karjalaan vietiin 
tavara-apua. Jäsenet pitivät yhteyttä 
vanhuksiin kodeissa ja laitoksissa 
sekä vieraillen että puhelimitse. 
Kirkkaalla viikolla oli järjestetty 
vanhusten pääsiäinen.

PTS-suunnitelmassa painotetaan 
vapaaehtoistyön osuutta. Tarpeel-
lista ja kiitettävää, silti mietin itse 
riittääkö puuhanaisilla ja -miehillä 
aika kaikkeen. Seurakunnan erilaiset 
palvelutehtävät kirkkoleivän paista-
jista kahvitusten järjestäjiin saakka 
vaativat oman osansa. 

Sitten vielä kirkkokuoro, luotta-
mustoimet, eri kohderyhmille suun-
nattu kerho- ja harrastustoiminta 
– paljolti nämä vetävät osallistujia 
samasta joukosta. Osallistuminen on 
yksilöllinen valinta. Se kertoo syväs-
tä kiinnostuksesta, vastuuntunnosta 
tai toiminnan palkitsevuudesta. Yh-
dessäolon antoisuus on myös muis-
tettava, taustalla koko ajan kirkon 
suitsutukselta tuoksuva rauha.

Monessa järjestössä olen nähnyt 
kuinka aktiivit väsyvät vuosien 
uurastuksen jälkeen. Tosin seura-
kuntaelämässä on voimaa antamassa 
hengellinen ulottuvuus, mutta ihmi-
set täällä kuitenkin toimivat.

Toimikunnan keskustelun poh-
jalta hahmotin, että tärkeintä on 
lähimmäisen kohtaaminen ja aut-
taminen.. 

Ei suuria eleitä, vaan pieniä asi-
oita. Kuten se, että saatiin lahjaksi 
litra punaista maitoa, jota käytettiin 

pullien leipomiseen talkoilla. Pullat 
pantiin lahjoituksena saatuun pakas-
timeen odottamaan kirkkokahveja. 

Joku käy sairaan luona. Yksinäis-
ten luona käydään, kiinnostuneelle 
lainataan ortodoksista kirjallisuutta. 
Kyyti kirkkoon löytyy autottomalle 
tai kaukana asuvalle. Joku osaa 
neuvoa saatavilla olevien sosiaali-
palvelujen viidakossa. Nämä ovat 
vain muutamia esimerkkejä.

Seurakunta organisaationa on 
nimennyt toimikunnan tähän. Se 
on tarpeellinen työrukkanen. Mutta 
laajentaisin tätä työkenttää. Lähe-
tys- ja diakoniatyö on kaikkien asia 
varsinkin kun katsoo laajempaa 
asiayhteyttä.

Esimerkiksi Etelä-Savon väes-
törakenne muuttuu, vanhemman 
ikäluokan määrä kasvaa jatkuvasti.

Maahanmuuttajia tulee yhä enem-
män, täällä useimmat Venäjältä. 
Yhteisöllisyyden merkitys kapenee 
koko ajan. Yksinäisyys ja juuretto-
muus eivät ainakaan vähene. 

Maailma pienenee tiedotusväli-
neiden myötä, kaukana oleva hätä 
tulee lähemmäksi. Ilmastonmuutosta 
maistelemme jo nyt. Vastuu ympä-
ristöstä käy yhä tärkeämmäksi.

Tätä taustaa vasten on selvää, että 
meitä kaikkia tarvitaan. Työtä on 
monenlaista, kullekin seurakunta-
laiselle kykyjen ja voimien mukaan. 
Lähetys- ja diakoniatoimikunta on 
yhtä kuin koko seurakunta.

leena orro

Mikkelin tuomiokirkko täyttyi kau-
niin ortodoksisen kirkkolaulun 
ystävistä 2.3., kun Karjalan hiip-
pakunnan seurakuntien kuorojen 
ja kvartettien sekä hiippakunnan 
kanttorikuoron esiintyivät.

Konse r t i n  a lkaes sa  Mik -
kelin tuomiokirkkoseurakun-
nan lämpimän tervehdyksen  
esitti rovasti Marja Kosonen ja 
juhlapuheen piti arkkipiispa Leo.  
Konsertissa esiintyivät Ilomantsin ja 
Taipaleen srk:n kuoro johtajana Sofia 
Laukkanen, Lieksan ja Nurmeksen 
srk:n kuoro johtajana Mauri Mahla-
vuori, Joensuun ort. kirkkokuoron 
kvartetti johtajana Marita Penttinen, 
Mikkelin ort.  kirkkokuoro johtajana 
Pekka Hirvonen, Nikolaos-kvartetti 
(Joensuu) johtajana Juhani Matsi, 
Seminaarin  kvartetti (Joensuu) 
johtajana Heikki Huttunen ja Hiip-
pakunnan kanttorikuoro johtajana 
Pekka Hirvonen.

Kuorojen kokoonpanojen ansios-
ta laulut soivat milloin hentoina ja 
herkkinä, milloin vahvoina tai har-

taina ylistyslauluina ja rukouksina 
huipentuen kanttori Pekka Hirvosen 
johdolla kaikkien kuorojen muo-
dostaman suurkuoron mahtavaan 
esitykseen.

Konserttiyleisöltä on tullut run-
saasti kiitosta kauniista laulusta ja  
konserttitilaisuudesta kokonaisuu-
dessaan.

Suuren tapahtuman järjestämi-
nen vaatii paljon valmistelutyötä. 
Onnistuneesta sunnuntaista ja kon-
serttielämyksestä suuret kiitokset 
arkkipiispa Leolle, Mikkelin orto-
doksiselle seurakunnalle, Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakunnalle, Karja-
lan hiippakunnan mukana olleille 
kuoroille ja kvarteteille johtajineen 
sekä erityisesti koordinaattorina 
toimineelle Mikkelin ortodoksisen  
seurakunnan kanttori ja diakoni 
Pekka Hirvoselle.

Kirkkolaulun kauneutta

KonserttiPäivän

taPahtumia KoKosi 
miKKelin Kuorolainen 

aino Kratochvil

Ortodoksiset kirkkolaulut soivat milloin hentoina, milloin vahvoina ja 
hartaina ylistyslauluina.

Ylienkeli
Mikaelin

kirkko juhlii
Mikkelin kirkon 50-vuotisjuhlia 
vietetään kesäkuun alussa. Joensuun 
piispa Arseni avaa ikoninäyttelyn 
Mikkelin kirjastossa maanantaina 
2.6. Tästä näyttelystä kerrotaan lisää 
seuraavassa Soleassa.

Juhlat huipentuvat viikonlop-
puna. Lauantain 7.6. vigilian ja 
sunnuntaina 8.6. liturgian toimittaa 
piispa Arseni Mikkelin papiston 
avustamana. Liturgian jälkeen on 
ruokailu ja päiväjuhla Mikkelin 
ev.lut.maaseurakunnan seurakun-
tasalissa.

Pahoin likaantuneet kirkon si-
säseinät on nyt puhdistettu, samoin 
alttariseinän freskot. Kirkasta juhlaa 
vietetään kirkkaassa kirkossa.

MATKA
KONEVITSAAN 
JA VANHAAN 
VALAMOON 
8. - 10.8.2008

 
Ilmoittautumiset ja 

tiedustelut
kanttori/diakoni 
Pekka Hirvoselle 

15.6.2008 mennessä,
puh. 050-5659646.

 
TERVE TULOA 

MUKAAN !
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Rautalammin seurakunta

www.ort.fi/rautalampi
Nikolaoksentie 1
77700 Rautalampi 
puh. (017) 288 2380 
puh. ja faksi 0206100320
puh. (017) 288 2381 
(kirkkoherra)
puh 0206100321 kirkkoherra
puh 0206100322 kanttori
puh. (017) 288 2300 
virkatodistukset ja 
väestörekisteriasiat  puh 
0206100300
(faksi (017) 288 2380)
rautalampi@ort.fi
Virasto avoinna:
ti ja to 9–12
 
KIRKOT JA TŠASOUNAT
 
Rautalampi: Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
Nikolaoksentie 1/A , 77700 
Rautalampi
Isännöitsijä: Jaakko Vainio puh. 
050-4008323 

Apostolien Pietarin ja Paavalin 
tšasouna ONL:n leirialueella 
Puroniemessä

Suonenjoki: Kristuksen 
kirkastumisen (tšasouna) kirkko
Herralantie 120 , 77600 
Suonenjoki
Isännöitsijä: Onni Laakso puh. 
0400-361831

Syvänniemi: Ylienkeli Mikaelin 
tšasouna
Mihailantie 8 , 71570 Syvänniemi
Isännöitsijä: Tuomo Tuovinen 
puh. 050-3744212
 
Tervo: Profeetta Elian tšasouna
Kirkkotie 9 , 72210 Tervo
Isännöitsijä: Juhani Tähtivaara 
puh. 040-7186949

Vesanto: Pyhän Johannes 
Kastajan syntymän tšasouna
Koulutie 6 , 72300 Vesanto

PAPISTO, TYÖNTEKIJÄT
 
Kirkkoherra 
avoin
(Jyrki Ojapelto, pastori
puh. (017) 288 2380 (työ)
0500 371 057
(017) 872 216
jyrki.ojapelto@ort.fi )

Kanttori
Oili Mäkirinta, 59;90
Vihta-Paavontie 4
77700 Rautalampi
puh. (017) 288 2382 puh. 
0206100322
0500-909 198
oili.makirinta@ort.fi
 
Muu papisto
Onni Laakso, diakoni
Metsolantie 7 B
77600 Suonenjoki
puh. 0400 361 831

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi , Pyhän Nikolaoksen kirkko
La 17.5 klo 17 akatisto Nikolaokselle . Su 18.5 klo 10 liturgia. La 24.5 
klo 18 vigilia. La 31.5 klo 18 vigilia. Su 1.6 klo 10 liturgia. La 21.6 
klo 18 vigilia. Su 22.6 klo 10 liturgia. La 5.7 klo 18 vigilia. La 26.7 
klo 18 vigilia. Su 27.7 klo 10 liturgia. La 9.8 klo 18 vigilia. To 14.8 
klo 18 juhlavigilia (NM:n kuolonuneen nukkuminen).  Pe 15.8 klo 10 
juhlaliturgia (NM:n kuolonuneen nukkuminen). La 16.8 klo 18 vigilia. 
La 23.8 klo 18 vigilia. 

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
La 7.6 klo 18 akatisto. Su 8.6 klo 10 liturgia. La 12.7 klo 18 vigilia. 
Su 13.7 klo liturgia. Ti 5.8 klo 18  juhlavigilia (KR:n kirkastuminen). 
Ke 6.8 klo 10 juhlaliturgia, veden pyhitys ja hedelmien siunaus (KR:
n kirkastuminen).

Syvänniemi, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Su 6.7 klo 10 liturgia. La 30.8 klo 18 vigilia ja su 31.8 klo 10 liturgia 
(Kuopion katedraalin kuoro laulaa molemmat palvelukset). 

Tervo , profeetta Elian tsasouna
Su 15.6 klo 10 liturgia. La 19.7 klo 18 juhlavigilia (Iljan prasasniekka). 
Su 20.7 klo 10 juhlaliturgia ja vedenpyhitys (Iljan praasniekka) . 

Vesanto , Johannes Kastajan tsasouna
Ma 23.6 klo 18 vigilia. Ti 24.6 klo 10 vedenpyhitys ja liturgia. Su 
10.8 klo10 liturgia.

Hankasalmi , Aseman srk.koti 
Su 25.5 klo 10 liturgia. Su 24.8 klo 10 liturgia.

Konnevesi , srk.talon ryhmätila
17.8 klo 10 liturgia

Puroniemessä, Pietarin ja Paavalin rukoushuone
Perheleirin to 17.7  – su 20.7 aikana
- to klo 21 ehtoopalvelus
- pe klo 9 aamupalvelus ja klo 21 akatisto
- la klo 9 panihida ja klo 18 vigilia
- su klo 10 liturgia 

ONL:n 50-vuotisjuhlien la 28.6 – su 29.6 aikana
- su klo 09.30 vedenpyhitys ja klo 10 liturgia

Vuosilomat
isä Jyrki 15.5 – 19.5 ja 9.6 – 30.6 ,
kanttori Oili 5.6 – 16.6 ja 1.9 – 19.9

TAPAHTUMIA 

Ma 19.5 kirkkoveneretki makkaranpaistoineen.
Lähtö Ropolasta klo 16.30.

 Ti 20.5 tiistaiseurojen pyhiinvaellusmatka Helsinkiin. Bergin Liisalta, 
050 5468812, voi kysyä vieläkö mahtuu mukaan.

La 2.8 - su 3.8 kesäretki Vaasaan. Ilmoittaudu Helena Jaamalaiselle, 
040-5685840,  tai Oili Mäkirinnalle 27.7 mennessä.

To 17.8 –  su 20.8 perheleiri Puroniemessä. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset PSHV:n toimistolle 4.7 mennessä 013-316856 tai pshv@ort.fi

KUULUTUS RAUTALAMMIN
ORTODOKSISEN

SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN
VAALISTA

Rautalammin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherran (työsopimussuhteinen toimi) 
vaali toimitetaan seuraavasti:

Äänivaltaisten luettelo on  nähtävillä 
seurakunnan kirkkoherran virastossa,  sen 
aukioloaikoina 19.5 -26.5.

Vaatimus luettelon korjaamisesta on jätet-
tävä kirjallisena kirkkoherran virastoon
os. Nikolaoksentie 1  77700 Rautalampi, 
viimeistään 28.5 klo 12 mennessä.

Vaalilautakunta vahvistaa luettelon 28.5 
klo 18 alkavassa kokouksessaan.
Vaalitoimikunnan pöytäkirja ja oikaisuvaa-
timus ovat nähtävillä seurakunnan ilmoi-

tustaululla 29.5 alkaen.

Tointa on hakenut isä Bogdan Grosu. Hän 
pitää  koepalveluksensa  su 18.5 klo 10
(Kevät- Miikkulan liturgia ja litania ).

Vaali toimitetaan  su 1.6  seuraavasti:

Rautalammilla, pyhän Nikolaoksen kirkos-
sa klo 11.30 – 12 ja
Suonenjoella Kristuksen kirkastumisen 
kirkossa klo 13 - 13.30

Vaalitoimitus päätetään  ja tulos julkais-
taan Rautalammilla pyhän Nikolaoksen 
kirkossa  klo14.30 alkavan ääntenlasken-
nan jälkeen.
Vaalin tulos ja oikaisuvaatimus ovat näh-
tävillä  seurakunnan ilmoitustaululla 2.6 
alkaen.

isä Jyrki OJapeltO

kirkkOherra ma

KESÄN PRAASNIEKAT

Kevät Miikkulaa juhlitaan la 17.5 – su 18.5 Rautalammilla
la klo 17 akatisto Nikolaokselle kirkossa
la klo18 Brihat pajattaa kirjaston kivijalassa ja saamme iltatsajut
su klo 10 liturgia kirkossa ja litania Karjalaan jääneiden  paadella
litanian jälkeen ruokailu srk-salissa

Johannes Kastajan tsasounan praasniekka Vesannolla ma 23.6 – ti 
24.6, ma klo 18 vigilia, ti klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, juhlakahvit

Iljan praasniekka Tervossa la 19.7 – su 20.7
la klo 18 vigilia
su klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, juhlakahvit

Pietarin ja Paavalin praasniekka Puroniemessä,
ONL 50-v,  la 28.6 – 29.6

 su 9.30 vedenpyhitys ja klo10 liturgia
liturgian jälkeen ruokailu, ilmoittautuminen ONL:n toimistoon

15.6 mennessä sähköpostitse: onl@ort.fi

UUDET YHTEYSTIEDOT

Iloisin ja avoimin mielin
kohti uusia haasteita

Tähän alkuun muutama ote 
seurakuntamme vuosikerto-
muksesta 2007.

” Seurakunnan elämän runkona 
kaikissa kunnissa on pieni aktiivinen 
pääosin karjalaisten ortodoksien (ja 
heidän jälkeläistensä) joukko. Suu-
relle enemmistölle kirkon perinne 
jää kuitenkin vieraaksi ”.

” Jumalanpalveluksia pyrittiin pi-
tämään kattavasti koko seurakunnan 
alueella niin, että vähintään kerran 
kuukaudessa on ollut mahdollisuus 
osallistua ehtoolliseen”. Tilaston 
mukaan ehtoollisella käytiin yhteen-
sä 1585 kertaa vuoden aikana.

” Aktiivisuus ja jumalanpalve-
luksiin osallistuminen on kuitenkin 
kovin vaatimatonta”. Noin kahdessa 
sadassa jumalanpalveluksessa kävi 
keskimäärin 18 rukoilijaa”. Lukua 
nostavat muutama suosittu palvelus 
( esim. pääsiäisyö 104 )   ja koulu-
laisten yhteiset palvelukset koulu-
päivinä. Lauantai-iltojen vigilioissa 
on yleensä vain pari rukoilijaa.

” Tilastojen valossa Tervo ja Ve-
santo ovat seurakunnan aktiivisinta 
aluetta ”.

” Vanhenevan väestön hengellistä 
elämää pyrittiin ylläpitämään koti -, 
sairaala – ja palvelukotikäynnein”.

Otetaan vielä muutama tilastolu-
ku. Ensin väestökehityksestä. 

Seurakunnan jäsenmäärä vä-
heni 33 jäsenellä. Jäsenmäärä oli 
vuoden alussa 1015 ja vuoden 
lopussa 982. Kasteita oli neljä ( 4 
) ja tuonilmaisiin muutti 16 seura-
kuntalaista. Seurakuntaan muutti 9 
ja ja seurakunnasta muutti pois 32 
seurakuntalaista.

Sitten talouslukuja.
Vuoden 2007 verotulot olivat n 

145000 € ja olivat edellistä vuotta 
hieman suuremmat, mutta toteu-
tuivat talousarvioon verrattuna vai 
85 %:sti . Toiminnan kulut olivat 
noin 179000 €. Säästeliäästi eläen 
ja kirkollishallituksen avustusten 
turvin saatiin kuitenkin ylijäämäinen 
tilinpäätös ja pystyttiin kuittaamaan 
edellisten vuosien vajeita. 

Edellä esitetyllä haluan osoit-
taa, että seurakunnan toiminta, 
onnistuakseen , vaatii kaikkien 
seurakuntalaisten yhteistä , ennak-
koluulotonta ja päättäväistä työtä. 
Kirkon pt-suunnitelmassa esiin 
nostettu pyhäkkökeskeisyys on tule-
vaisuutemme kannalta ensiarvoisen 
tärkeää. Minulla on oma pyhäkköni, 
josta huolehdin ja joka on säännölli-
sen rukoukseni paikka.

Seurakuntamme toimintaan vai-
kuttaen, näyttää entistä varmem-
malta, Karttulan kunnan liittyminen 
osaksi Kuopion kaupunkia. Lähes 

20% verotulojen vähennystä on vai-
kea korvata. Veroprosentin noston ( 
1,85%:sta 2%:iin ) vaikutukset jää 
nähtäväksi. Yhdistymismahdollisuu-
det on tarkoin tutkittava ja rauhassa 
katsottava eri vaihtoehdot.

Syksyn vaalit uudistivat seura-
kunnan hallintoa. Uusi hallinto on 
alkanut harjaantua tehtäviinsä ja 
sen asianmukainen kouluttaminen 
on jatkossa hoidettava hyvin, jotta 
aktiivinen ja asiantunteva työ seura-
kunnan hyväksi on mahdollista. 

Vielä ainakin muutamia itsenäi-
sen toiminnan vuosia seurakuntana 
on jäljellä ja tehtävää työtä siis 
myös. Eikä tuo itsenäisyys asioiden 
hoidossa minnekään katoa mah-
dollisten hallinnollisten muutosten 
mukana. Pyhäkkökeskeisyyden 
myötä se voi kehittyä entistäkin 
paremmaksi ja kaikkien seurakun-
talaisten yhteiseksi asiaksi.

Seurakuntamme ilmapiiri on 
hyvä ja tekemämme työ nauttii laa-
jempaakin arvostusta. Tässä työssä 
tuleva kirkkoherranne tarvitsee 
kaiken tukenne.

Yhteisestä rukouksesta kiittäen ja 
puolestanne rukoillen

isä jyrKi
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Jyväskylän seurakuntaJYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma-pe klo 9-12

Armoton kevät
Kevät on ristiriitaista aikaa. 

Uuden elämän, valon ja läm-
mön rinnalla kulkee koko 

ajan ikävä muistutus elämän laimin-
lyönneistä ja tahallisista tai tahatto-
mista unohduksista.

Nyt pitäisi uudistua, voimautua ja 
innostua kaikesta. Ja kuitenkaan ei 
voimia tahdo löytyä. Silmien edessä 
ovat tekemättömät työt kuten talven 
yli piilossa olleet roskat.

Oma saamattomuus ja voimatto-
muus tuntuu näin keväällä paljon ah-
distavammalta kuin pimeän aikaan.

Me olemme kovia kuluttamaan, 
hankkimaan uutta ja peittämään elä-
män erehdyksetkin samalla tavalla.

Uusi asia mielissämme kätkee 
entisen ja unohdetuksi tarkoitetun 
alleen ja kaikki näyttää taas hyvältä. 
Ihmisen mieli ei kuitenkaan toimi 
näin. Laiminlyönnit nousevat aina 

esille ja käsittelemättömät pelot 
ja ahdistukset eivät koskaan anna 
rauhaa.

Rehellisyys on hyvä vastaus 
moneen asiaan. Uskallus tarttua 
haasteisiin on meille kaikille tarpeen. 
Usein toisen ihmisen apu kaiken 
näkemisessä on tarpeen.

Kateuden ja epäsovun siemeniä 
on helppo kylvää ja ne myös kas-
vavat hyvin kaikilla ”kasvuvyöhyk-
keillä”.

Ei tarvitse kovin paljon huolenpi-
toa – riittää kun vaan laittaa sopivasti 
alulle. Ajanoloon se peittää kaiken 
alleen ja muu hyväkin kasvusto 
kuolee ja katoaa.

Joskus tarvitaan kovaakin kättä 
uuden tasapainon saavuttamiseksi.  
Monet asiat eivät vaan tapahdu, vaan 
vaativat paljon työtä ja vaivannäköä. 
Meillä kaikilla on oma tehtävämme 

hyvän enentämisessä. Riidat ja 
erimielisyys syövät tarpeettomasti 
yhteisiä voimavaroja. Uudistumista 
tällä saralla kaipaamme kaikki. 
Kuokkaa pitäisi jaksaa heiluttaa!

Kevät on kuitenkin uusien mah-
dollisuuksien vuodenaika. Ulkoiset 
mahdollisuudet muutokseen ovat 
selkeästi käsillä ja omat valintamme 
ratkaisevat tuloksen. Nyt on hengen 
luomisen ja tulevan näkemisen 
aika. Tällä ”kasvimaalla” on kasvun 
potentiaalia  ja satonäkymät näin 
viljelykauden alussa ovat hyvät. 

Taimitarhan reunalta

isä timo

JYVÄSKYLÄN SUOJÄRVELÄISET RY

TARINAILTA
Torstaina 29.05 kello 18.00 alkaen
”Suojärveläiset goes techno”
Tutustumme Pitäjäseuran nettisivuihin
+ Hiljaiset kirkot
Vanha Sali

KEVÄTRETKI Äänekoskelle
Lauantaina 07.06
Palvelus Tsasounassa kello 10.00,
jonka jälkeen ohjelmallinen ruoka hintaan 12 €
sisältäen mm. possunfilettä kermaperunoiden kera.
Ruokailun järjestämiseksi ilmoittauduttava alla olevaan numeroon 
viimeistään maanantaina 02.06.
Kesäisin terveisin
Ari 040 7561241

MATKA SUOJÄRVELLE
Karjalan kumbusil ja yö Valamon
24.-27.7.2008
Matka sisältää: bussimatkat Viitasaari – JKL – Suojärvi – Salmi 
- JKL – Viitasaari, majoitus Suojärvellä hotelli Kareliassa puolihoi-
dolla 2 yötä, majoitus Valomossa hotelli Winterissä puolihoidolla 
1 yö, laivamatkat Sortavala – Valamo – Sortavala, ryhmäviisumi-
hankinta.
Hinta 395€.
Passin oltava voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen, matka-
vakuutus on pakollinen viisumia anottaessa. Matka edellyttää 30 
hengen ryhmää ja tarjous on voimassa maanantaihin 9.6. saakka
Ystävällisin terveisin
VIITASAAREN TILAUSLIIKENNE OY
Margit Paananen

Perheleiri
Puroniemen leirikeskuksessa 17.-20.7.2008

PSHV, ONL ja Rautalammin ja Jyväskylän ortodoksiset seurakun-
nat järjestävät perinteisen perheleirin Puroniemen leirikeskuksessa 
17.-20.7.

Leiri on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat viettää muutaman päivän 
ortodoksista leirielämää kauniissa maisemassa.

Leirin hinta:
aikuisilta 65 €
lapsilta 4-14-v. 33 €
alle 4-v. ei maksua

Lisätiedot ja ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle 4.7. mennes-
sä,

Pyhäkankaan kevättalkoot lauantaina 17.5. klo 10

Lähdemme kirkon edestä klo 9.30, ja kokoonnumme Pyhäkankaalle 
n. klo 10.

Päivän aikana siistimme mm. leirikeskuksen piha-alueita ja majoi-
tustiloja.  Makkaranpaistoa ja kahvitarjoilu!

Tervetuloa!
Tiedustelut: Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja puh. 0206 100 
385 tai Petri Iltola seurakuntamestari puh. 0206 100 386.

Äänekosken Kapeenkoskella
ekumeeninen tapahtuma 

lauantaina 17.5.08 klo 12 alkaen. 

Hartaushetki Honkaristillä klo 12. Ristisaatto vedenpyhitykseen ala-
virran laavulle, josta jatketaan vaellusta kievarille. Siellä mahdol-
lisuus kahvitella ja paistaa makkaraa kohtuuhintaan. Reitin pituus 
noin 2 km. Mukana Jyväskylän ort. srk, Ääneseudun Tiistaiseura 
ja Äänekosken lut.srk.

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

Ajo-ohje: Hirvaskankaalta 7,7 km 69-tietä Suolahteen päin, ennen 
Pörrinsalmen siltaa kääntyy oikealle kanavalle vievä tie. Parkki-
paikalta opastus Honkaristille.

Tervetuloa!

Virasto avoinna kesäaikana 
(1.6.-15.8.)

tiistaisin, torstaisin ja 
perjantaisin klo 9-12.

Tule mukaan 
Valtimolle Elomäen 
Johannes Kastajan 

tsasounan 
praasniekkaan 
23.-24.6.2008. 

Matkanjohtajana 
isä Aleksander 
Roszczenko. 

 
Lähempiä tietoja
muun muassa 

seuraavalla sivulla 
olevasta Valtimon 

praasniekkajutusta.

Ilmoittautuminen 
Tarja Hakalalle 

puh. 050 300 1691 
tai sähköpostilla 

tarjamaria.hakala@
luukku.com

Diakonian
palvelupäivä
Lauantaina 

24.5.

Klo 9 liturgia
Ruokailu

juhlasalissa
Ohjelmaa 

Tervetuloa!

Järj.
Diakonia-

toimikunta

Ylösnousemuksen kirkko,
Rajakatu 39, Jyväskylä

Säännölliset palvelukset: lauantaisin vigilia klo 18 ja sunnuntaisin 
liturgia klo 10

Saarijärvi
Su 18.5. klo 10 liturgia
ke 11.6 klo 18 vigilia ja praasniekka; to 12.6 klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia (pt. Arseni Konevitsalainen)
la 26.7. klo 9 liturgia

Suolahti
La 17.5. klo 9 liturgia
La 28.6. klo 9 liturgia
Su 27.7. klo 10 liturgia
La 23.8. klo 9 liturgia

Karstula
Su 1.6. klo 10 liturgia
La 9.8 klo 9 liturgia
Su 7.9. klo 18 vigilia ja praasniekka; Ma 8.9. klo 9 vedenpyhitys ja 
liturgia (Jumalansynnyttäjän syntymä)

Viitasaari
La 24.5. klo 9 liturgia
La 5.7. klo 9 liturgia
ti 5.8. klo 18 vigilia ja praasniekka; ke 6.8. klo 9 vedenpyhitys, liturgia 
ja hedelmien siunaus (Kristuksen kirkastuminen)

Lievestuore
La 31.5. klo 9 liturgia
La 16.8. klo 9 liturgia

Äänekoski
Su 25.5. klo 10 liturgia
La 7.6. klo 10 liturgia
La 12.7. klo 9 liturgia
To 14.8. klo 18 vigilia ja praasniekka; Pe 15.8. klo 9 vedenpyhitys ja 
liturgia (Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen)
Su 24.8. klo 10 liturgia

Pyhäkangas
Su 8.6. klo 9 liturgia
La 14.6. klo 10 liturgia (I kristinoppileirin päätös)
Su 6.7. klo 9 liturgia
La 12.7. klo 10 liturgia (II kristinoppileirin päätös)

Vuosilomat 
Isä Timo 10. – 21.6. ja 1. – 20.8
Isä Aleksander 25.6. – 20.7. 



11

Tervetuloa 23.-24.6.2008 Johannes 
Kastajan praasniekkaan Valtimon 

Rasimäkeen.

Praasniekkajuhlassa ja sen ohjelmassa elää edelleen 
vahvasti karjalaisuus.  Rasimäen kylä on tunnettu Suomen 
suurimpana yhtenäisenä siirtokarjalaisten kylmään korpeen 
raivaamana asutusalueena.
Ohjelmassa aattona klo 17 juhlavigilia, jonka jälkeen 
iltajuhla viereisen Rumojoen rannassa. Juhlapäivänä 
klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, jonka jälkeen ruokailu ja 
juhlaohjelmaa.
Praasniekan ohjelmaan kuuluu mm. karjalankielisiä lauluja, 
suakkunoita ja muuta karjalaiseen henkeen kuuluvaa 
ohjelmaa.

Olkaa lämpimästi tervetulleita!
Lisätietoja juhlasta ja majoituksesta yms, Nurmeksen ortodoksisesta 

seurakunnasta, khra Andrei Verikov 040-7458258.

Miten olisi
juhannus

Valtimolla?

Valtimon Rasimäki on prosentuaalisesti Suomen ortodoksisin kylä. Rasimäelle kannattaa matkustaa 
Johannes Kastajan praasniekkaan ensi kesänä. (kuva: Antti Narmala)

Jyväskylän nu
orisotoimiston

tiedotuksia!

Kristinoppileirien infotilaisuus kesän 2008 kriparilaisille ja heidän vanhemmilleen/huoltajilleen

tiistaina 20.5.2008 klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa!

* * * * * * * * * * *

Pyhäkankaan leirit kesällä 2008

Lasten ja varhaisnuorten leireille voi vielä ilmoittautua!

Lasten leiri 6-9-vuotiaille 16.-19.6. ja varhaisnuorten leiri 10-14-vuotiaille 24.-27.6.

Huom! Ilmoittautumiset ottaa vastaan Kuopion ortodoksinen seurakunta

sähköpostilla: kuopio.kerhot@ort.fi tai puhelimitse 0206 100 309.

Kristinoppileirit I ja II 7.-14.6. ja 5.-12.7.

Leirikeskukseen voi tutustua leirien aikana sekä osallistua siellä toimitettaviin palveluksiin.

Tiedot palveluksista löytyvät jumalapalveluslistasta. Tervetuloa!

* *

Kerhot aloittavat toimintansa syyskuussa viikolla 36.

Katso tapahtumat ja tiedotukset myös seurakuntamme ilmoitustauluilta

tai nettisivuilta www.ort.fi /Seurakunnat - Jyväskylä - Nuorisotoimisto. 

Nähdään leireillä ja syksyllä jälleen kerhoissa!

Aurinkoista kesää kaikille toivottaen, Pirjo.

Lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvät tiedustelut: 

Pirjo Härkönen 

nuorisotoimenohjaaja

Puh. 0206 100 385

pirjo.harkonen@ort.fi
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Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

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

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

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

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

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

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

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

Vie lehteen tarkoittamasi 
aineisto seurakuntasi virastoon. 
Kirkkovuoden ensimmäinen 
Solea ilmestyy viikolla 36. Sen 
aineistopäivä on 12.8.
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net. Paino: Kiuruveden 
Sanomalehti Oy: Kisapaino, 
Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700, Fax (017) 
770 7770

Radio ja tvKulttuuri  - 
Pyhiinvaellusmatkat 

2008
 
Valamo
Aika:  13.-15.6.
Matkareitti: Jyväskylä-
Kuopio-Joensuu-Sortavala
Hinta :  alk. 295 eur
Sis: bussikuljetus, 
laivamatkat, viisumi,  
ruokailut, majoitus, 
opastus
Ilm: viimeistään 20.5.2008

Valamo 
Aika: 27.-29.6.
Matkareitti: Helsinki-
Kouvola-Lappeenranta
Hinta: alk. 295 eur
Sis: bussikuljetus. 
laivamatkat, viisumi, 
ruokailut, majoitus, 
opastus
Ilm: viimeistään 10.6.2008

Valamo
Aika: 15.-17.7.
Matkareitti: Jyväskylä-
Kuopio - Joensuu
Hinta:  alk 295 eur
Sis: bussikuljetus, 
laivamatkat, viisumi, 
ruokailut, majoitus, 
opastus 
Ilm: viimeistään 28.6.2008

Valamo
Aika:  15.-17.8.
Matkareitti:  Iisalmi-
Kuopio-Niirala-Sortavala
Hinta:  alk. 295 eur
Sis: bussikuljetus, 
laivamatkat, viisumi, 
ruokailut, majoitus, 
opastus
Ilm:  viimeistään 25.7.2006

Solovetsk
Aika:  23.-25.7.
Matkareitti:  Kuopio-
Kajaani-Kostamus-Kem
Hinta:  alk.  310 eur
Sis: bussikuljetus, 
laivamatkat, majoitus,
viisumi, ruokailut, opastus
Ilm:  viimeistään 1.7.

TIEDUSTELUT JA 
ILMOITTAUTUMISET

puh  017-816441 
e-mail  iisalmi@ort.fi

vastuullinen 
matkanjärjestäjä 

Matkatoimisto Artos                          

Ortodoksiset radion aamu- ja 
iltahartaudet 2008
YLE Radio 1
AAMUHARTAUDET 2008
lauantai klo 6:15 ja 7:50
7.6. Arkkimandriitta Andreas 
Larikka, Helsinki, 5.7. Ark-
kimandriitta Sergei, Valamon 
luostari, 26.7. Kirkkoherra 
Timo Tynkkynen, Lappeenran-
ta, 16.8. TM, uskonnonopettaja 
Heli Lustila, Kuopio
6.9. Piispa Arseni, Kuopio
27.9. Kirkkoherra Timo Mäki-
rinta, Jyväskylä
ILTAHARTAUDET 2008
tiistai klo 18:50                  
17.6.  Kirkkoherra Matti 
Wallgren, Vaasa, 15.7. Pastori 
Tuomas Järvelin, Joensuu
19.8.  Rovasti Veikko Lisitsin, 
Kotka, 16.9. Kirkkoherra Elias 
Huurinainen, Iisalmi

Kirkko televisiossa:
su 15.6. klo 11-12 Liturgia
Mikkeli, Ylienkeli Mikaelin 
kirkko, su 13.7. klo 11-12 
Liturgia
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko, su 27.7. klo 11-
12 Liturgia Turku, Pyhän 
marttyyrikeisarinna 
Aleksandran kirkko
su 10.8. klo 11-12 Liturgia
Rovaniemi, Apostoli 
Andreaksen kirkko
su 24.8. klo 11-12 Liturgia
Varkaus, Kristuksen 
taivaaseenastumisen kirkko

Alapitkä 10.-11.5. 
Pyhän kolminaisuuden 
pruasniekka
la 10.5. klo 18 vigilia, vigilian 
jälkeen panihida haudoilla 
ja tsuajuilta Pertti Pulkkisen 
kodissa 
su 11.5. klo 9 liturgia, liturgian 
jälkeen  vedenpyhitys ja 
ristisaatto evl. kirkolle, 
ruokailu hinta 6 e , lapset 
ilmaiseksi, ekumeeninen 
pruasniekka ja äitienpäiväjuhla

Lapinlahti 17.-18.5.
Kaikkien pyhien pruasniekka , 
kirkon uudelleen siunaaminen
la 17.5. klo 18  vigilia toim. KS 
piispa Arseni 
su 18.5. klo 9 liturgia   toim 
KS piispa Arseni, kirkon 
siunaaminen remontin jälkeen, 
liturgian jälkeen ristisaatto 
kaivolle, vedenpyhitys ja 
pruasniekka kahvitilaisuus 
kirkon alasalissa

Itäkoski 8.6.
Arseni Konevitsalaisen 
pruasniekka
su 8.6. klo 10 liturgia, ristisaatto 
järven rantaan ja vedenpyhitys, 
ruokailu ja kirkkokahvit

Sukeva 29.6.
Ap Pietarin ja Paavalin 
pruasniekka
su 29.6. klo 9 liturgia, 
palveluksen jälkeen ristisaatto 
purolle ja vedenpyhitys ja 
pruasniekka kahvitilaisuus

Iisalmi  18.-20.7. 
Evakon pruasniekka
Laatokan karjalaisten 
heimojuhla

pe 18.7. klo 18 juhlakanslia 
avataan Evakkokeskuksessa
klo 19  Näytelmä Yövieraat  
Nuorisotalo
klo 20.30 lauluilta  Iisalmen 
satama , Olutmestari
la 19.7. klo 8 juhlakanslia 
avataan, klo 9 
aloitusrukoushetki   Pr. Elian 
kirkko, klo 9 kyykkäkilpailut 
alkavat  Haukiniemen kenttä
klo 10 lippukulkue  Pr. Elian 
kirkosta torille, kulkueeseen 
osallistuvat karjalaisten 
seurojen edustajat
klo 10.30 toritapahtuma  
Iisalmen tori, piirakanpaistokisa, 
ohjelmaa Hannu Brelo ja Viktor 
Jetsu 
klo 11.30 Räkänokka Rock, 
Iisalmen tori, tapahtuma lapsille  
klo 11 lounas Evakkokeskus ja 
Pr Elian kirkon alasali
klo 12 pitäjäseurojen ja 
yhdistysten tapahtumat  
klo 12 Korpiselkäseura 60-
vuotta juhla  Nuorisotalo
klo 15 seminaari, aiheena 
: juurettomuus, Veikko 
Vennamon muisto
klo 17 päivällinen  
Evakkokeskus ja Pr. Elian 
kirkon alasali, klo 18 
ehtoopalvelus , toim KP 
arkkipiispa Leo
klo 19 juhlakonsertti  
Kulttuurikeskus,  taiteilija Anneli 
Saaristo

klo 21 tsuajuilta ja tanssit    
Nuorisotalo, Petra Lisitsin, 
Hannu Brelo, Viktor Jetsu, Vilho 
Sotikov          
su 8.7. klo 8.45 litania ja 
seppeleenlasku
klo 9 liturgia, toim KP 
arkkipiispa Leo
klo 11 lounas  Evakkokeskus 
klo 12.30 päiväjuhla   
Kulttuurikeskus
klo 19 näytelmä  Yövieraat  
Nuorisotalo 

Lapinlahti – Alapitkä 31.7.-1.8.
Arsenin ristisaatto
to 31.7. klo 18 vigilia Lapinlahti
pe 1.8. klo 7 liturgia Lapinlahti, 
liturgian jälkeen aamiainen 
ja ristisaatto lähtee kävellen 
Pajujärvelle.  
Pajujärvellä piispa Arsenin 
residenssissä Mäntyrinteellä 
lounas ja vedenpyhitys.
Lounaan jälkeen ristisaatto 
jatkaa matkaa Alapitkälle. 
klo 17 ehtoopalvelus Alapitkä , 
teetarjoilu.
Ruokailut ovat maksullisia . 
Mukaan voi ottaa myös omat 
eväät.
Tervetuloa mukaan Arsenin 
kolmanteen ristisaattoon 

Sonkajärvi 13.-14.8.
Jumalanäidin pruasniekka
ke 13.8. klo18 vigilia
to 14.8. klo 9 liturgia, liturgian 
jälkeen ristisaatto Sonkajärven 
rantaan, kirkkokahvit
 

Pruasniekkoja
Iisalmen seurakunnan pruasniekkakesä 2008

11.-12.6.2008 pt. Arseni 
Konevitsalaisen praasniekka 
Keiteleellä: 11.6. klo 
16.30 panihida, Hiekan 
hautausmaa; klo 18 vigilia, 
Arseni Konevitsalaisen kirkko; 
klo 20 Wanhan meijerin 
praasniekkajatsit, Wanha 
meijeri. 12.6. klo 10 liturgia ja 
vedenpyhitys, kirkkokahvit.
12.6. pt Arseni 
Konevitsalaisen päivä 
Kuopiossa: klo 10 liturgia 
Pyhän Nikolaoksen 
katedraalissa, klo 11.45 
ristisaatto, klo 12 vedenpyhitys; 
klo 17 akatistos, jonka jälkeen 
tee-ilta srk-salilla. 

24.6. Nilsiän kirkko: klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, 
Johannes Kastajan syntymä, 
temppelin juhla.
29.6. Tuusniemen kirkko: klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, ap. 
Pietari ja Paavali, temppelin 
juhla. 
26.-27.7.2008 Valassin 
praasniekka Pielavedellä: 
26.7. klo 10 kyykkä, Suojalan 
kenttä;  klo 15 panihida, 
Laukkalan hautausmaa;  
klo 18 ehtoopalvelus, KP 
arkkipiispa Leon tsasounta, 
Ildutsi. 27.7. klo 9.30 
vedenpyhitys, Lähdekappeli; 
n. klo 10 ristisaatto Suojalaan, 

liturgia, KP arkkipiispa Leo; 
kirkkokahvit, klo 13 päiväjuhla, 
Suojala.
6.8. Käärmelahden tsasouna: 
klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
Kristuksen kirkastuminen, 
temppelin juhla, kirkkokahvit. 
15.8. Toivalan tsasouna: 
klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
vedenpyhitys, Neitsyt Marian 
kuolonuneen nukkuminen, 
temppelin juhla, kirkkokahvit.

30.8. Luikonlahden tsasouna: 
klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
pt. Aleksanteri Syväriläinen, 
temppelin juhla. 

Kesän praasniekat Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa

Vaella
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