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Kristus syntyy - kiittäkää!
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Kirkon strategia käytäntöön

N   a   i   s   e   n      p   a   i   k   k   a

Joulupaasto päättyy Kristuksen 
syntymän juhlaan 25.12.

Paimenmatkat

piispa Arseni

Isä, pojan ja pyhän
hengen nimeen

Leena Orro

K
i rkol l i skokous 
vahvist i  koko-
uksessaan mar-
raskuussa 2009 
kirkon strategian 

vuosille 2010–2015. Kirkon strategia 
on pitkän valmisteluprosessin tulos, 
jossa kirkkomme elämää ja tulevaisuutta 
tarkasteltiin laajasti eri näkökulmista. 
Pyrkimyksenä oli jäsentää kirkon missio, 
arvot ja visio sekä tehdä strategisia linja-
uksia tuleville viidelle vuodelle.

Ortodoksisen kirkon teologia, perinne 
ja elämä muodostavat yhden kokonai-
suuden. Kirkon strategia ei sivuuta tätä 
kokonaisuutta, vaan sen kautta pyrim-
me elämään tässä ajassa, vastaamaan 
keskeisiin kysymyksiin sekä luomaan 
suunnitelmia lähitulevaisuuteen. 

Strategian mukaan visioimme, että 
vuonna 2015 kirkkomme on etsivä, 
palveleva ja ylistävä jumalanpalvelus-
yhteisö.

Tämä tarkoittaa sitä, että eri tasoilla 
sitoudumme elämään erilaisista koke-
mus- ja kulttuuritaustoista tulevien ih-
misten yhteisönä, jota yhdistää Jumalan 

rakastava läsnäolo.
Tärkein yhdistävä tekijämme on euka-

ristia, jonka ympärille pyrimme kokoon-
tumaan säännöllisesti. Emme kuitenkaan 
tyydy elämään vain omana yhteisönäm-
me, vaan pyrimme heijastamaan Jumalan 
rakkautta koko maailmassa kantamamme 
lähimmäisvastuun kautta. 

Strategia ohjaa meitä valmistautu-
maan tulevaisuuteen. Taloudellisesti ja 
hallinnollisesti meidän on pyrittävä ke-
hittämään kirkkoamme siten, että sen toi-
minta on pitkäjänteistä ja kestävää. Tätä 
uudistusta kirkollishallituksen asettama 
hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmä on 
valmistellut jo tämän vuoden ajan. 

Kirkon strategia on merkittävän työn 
tulos. Sitäkin tärkeämpää on sen käyt-
töön ottaminen kirkkomme eri tasoilla. 
Toivon, että tulevan vuoden aikana 
järjestetään keskusteluja ja pohdintoja 
strategian soveltamisesta seurakuntien 
ja koko kirkon elämään. 

Kristuksen syntymäjuhlan viettoa 
siunaten

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo

Kirkko on valmistanut meitä neljänkymmenen päivän ajan paaston ja jumalan-
palvelusten avulla Kristuksen syntymäjuhlaan. Jumalanpalvelusten veisut ja 
rukoukset muistuttavat meitä henkilökohtaisesta valmistautumisesta.

Meidän tulee antaa sydämessämme sijaa maailmaan tulevalle Vapahtajalle ja tuoda 
lahjoja Kristus-lapselle. Miten me voimme tehdä sydämessämme sijaa Kristukselle? 
Tekemällä hyvää, ja ennen muuta luopumalla pahasta. Joulun esijuhlan tekstit kehottavat 
torjumaan huonot sanat ja tutkiskelemaan sen sijaan hyviä. Tietäjien tavoin meitäkin 
kehotetaan tuomaan Kristukselle lahjoja: ei kultaa, mirhaa ja suitsuketta, vaan uskoa, 
toivoa ja rakkautta.

Kirkon jumalanpalveluselämään sisältyy vuosituhantinen kokemus. Miten voisim-
mekaan kohdata pahuuden sanat huulillamme Hänet, joka tulee maailmaan tuomaan 
pelastuksen sanan, ja joka itse on Pelastava Sana. Kristuksen syntymässä toteutuu se, 
mistä pyhä apostoli Johannes kirjoittaa evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa: ”Sana 
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme” (Jh. 1:14). Joulun ydinsanoma on juuri tämä: 
Sana tulee lihaksi eli Jumala syntyy ihmiseksi.

Kirkon jumalanpalvelustekstit selittävät yksityiskohtaisemmin, mitä tämä sanoma 
merkitsee: ”Jeesus syntyy lihaksi, ajaton nähdään ajassa lapsukaisena ja Hän poistaa 
ajalliset erehdykseni. Sanomattomalla köyhyydellään Hän rikastuttaa minut, jonka syn-
nilliset rikkomukset ovat köyhäksi tehneet” (2. esijuhlapäivän kanonista). Kristuksen, 
Jumalan Pojan syntyminen maailmaan on pelastava ja vapauttava sanoma. Jouluaaton 
eräässä veisussa kehotetaan Beetlehemiä valmistautumaan, sillä siellä elämä kapaloi-
daan. Elämä, joka katkaisee kuoleman siteet sitomalla ihmiset kuolemattomuuteen. 
Tämä elämä on Kristus meidän Jumalamme.

Jumalan lihaksitulemisen salaisuuden edessä saamme iloita: ”Sinun syntymästäsi 
Kristus meidän Jumalamme koitti maailmalle tiedon valkeus”. Maailmaan syntynyt 
Jumalan Poika on Taivaallisen Isän ihana valkeus ja elämän valkeus. Tätä valkeutta 
maailma ja me kaikki tarvitsemme. Tämä jumalallinen valkeus on totuuden, rakkauden 
ja elämän lähde. Enkelien, paimenten ja tietäjien tavoin me olemme olleet ylistämässä 
Jumalan suurta rakkautta, kiittämässä ja iloitsemassa Kristuksessa maailmaan tulleesta 
pelastuksesta.

Tavallisesti me toivotamme toisillemme hyvää ja rauhallista joulua. Millainen joulu 
on kristillisessä mielessä hyvä ja rauhallinen? Sellainen joulu, jolloin Jumala on meidän 
kanssamme ja siunaa meidän juhlamme. Jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee 
ylhäältä valkeuksien Isältä ja ”Kristus on meidän rauhamme ” (Ef. 2:14). Jumala tuli 
ihmiseksi sitä varten, että hän olisi meidän kanssamme – ja missä on Jumala, siellä 
on hyvyys ja rauha.

Suokoon Jumala, että Kristuksen syntymäjuhla synnyttäisi meidän sydämissämme 
nyt ja tulevaisuudessa rakkautta ja rauhaa ja että voisimme heijastaa sitä jatkuvasti 
myös ympärillemme.  Aamen.

Mitä me näemme

On kaksi tuttua verbiä, katsoa 
ja nähdä. Aina välillä jään ih-
mettelemään mitä me näemme 

jotakin katsoessamme. Katsominen ei 
ole samaa kuin näkeminen.

Ehkä tavanomaisen vertaus semi-
naarikielessä on nähdä puolityhjä / 
puolitäysi lasi. Miten paljon puuttuu 
tai miten paljon on vielä jäljellä. Kaksi 
näkemisen mallia, kun katsoo yhtä ja 
samaa kohdetta.

Toinen muunnos samasta aiheesta 
on mitä kaikkea tänään voi tehdä / 
paljonko pitää tänään vielä ehtiä. 

Käytössä on termi ’katseenkestävä’. 
Ehkä mieleinen oma hahmo peilissä, 
mutta ennen muuta muiden hyväk-
symä ulkomuoto ja tyyli. Nykyisessä 
huomiotaloudessa tämä on yhä tär-
keämpää.

Miten me näemme toinen toisem-
me? Joukkonako: lapsi, koululainen, 
työikäinen, eläkeläinen. Vai yksilöinä, 
joilla on kullakin omat ominaispiir-
teensä. Tämä on tietysti helpompaa 
pienellä paikkakunnalla kuin suuressa 
kaupungissa.

Miten me näemme ympäristömme? 
Kiintyykö huomio vain jalkakäytävän 
viereen heitettyihin roskiin, ohiajavan 
auton ylinopeuteen vai kohtaako katse 
vastaantulijan tervehdyksen, huur-
teisten koivujen pitsin, savupatsaan 
naapuritalon savupiipusta.

Kesällä eräs ystävä oli käymässä, 
söimme keittiössä ikkunan ääressä. 
Puutarhan vehreys aukeni edessämme. 
Hänen katseensa kiinnittyi poimuleh-
tiin, viuhkamaisen lehtien keskellä 
kiilteleviin kastepisaroihin. Hän katsoi 

puutarhaa ja näki poimulehdet, keskit-
tyi niihin tässä ja nyt.

Itse katsoin samaa näkymää ja näin 
kukkien kokonaisuuden muistaen myös 
miltä puutarha näytti keväällä, miltä se 
tulee näyttämään syksyllä. Esimerkki 
kahdesta katseesta  ja kahdesta erilai-
sesta näkemisestä. Molemmat olivat 
todellisia.

Ulkona on kirkas pakkaspäivä 
pitkän harmaan jakson jälkeen. Lumi 
valkaisee maiseman.

Kohta on aika panna uuni lämpiä-
mään. Ryhtyä hiljaisen arjen pieniin 
puuhiin ja katsoa kohti joulun valoa.

“Herran katse yltää kaikkialle, sen alla ovat sekä hyvät että pahat.” (Sanalaskujen kirja 15:3, Raamattu VT)

Ortodoksisen kirkon Naistyötoimikunta järjestää Valamon
Kansanopiston kanssa naisseminaarin 

VALAMON KANSANOPISTO 21.-23.1.2011
”ELÄMÄN LEIPÄ”- mistä me elämme

Seminaarissa käsitellään naisen elämänkaarta taiteen keinoin.
Lisäksi on luentoja Mariasta ja karjalaisen

naisen praasniekkaperinteestä.
Mukana ovat muun muassa FT Kaija Heikkinen,

Värttinästä tuttu musiikin tohtori
Sari Kaasinen, näyttelijä/lausuja Kati Hannula ym. 

Kysy avustusta seminaariin omasta seurakunnastasi.
Lisätiedot: wilhelmiina.virolainen@valamo.fi ja sirpa.okulov@ort.fi

Arkkipiispa Leo:
5.1. Savonlinna: vigilia,  6.1. Savonlinna: 
liturgia, vedenpyhitys ja rukouspalve-
lus linnassa, 7.1. Vantaa: egyptiläisen 
isoäidin tapaaminen, 10.1. Pielavesi: 
kutsuvierastilaisuus, 12.1. Kuopio: 
kirkollishallituksen istunto, 14.-21.1. 
Rooma: arkkipiispojen ekumeeninen 
pyhiinvaellus, 22.1. Helsinki: asiointia 
ulkoministeriössä, 23.1. Helsinki: Kar-
jalan kirkot ja hengellinen elämä -semi-
naari, 24.1. Kuopio: kristittyjen ykseyden 
rukousviikon pääjuhla tuomiokirkossa
25.1. Kuopio: kirkkoherrojen koulutus-
päivät, 26.1. Arkkipiispalla vieraana Sari 
Kaasinen, 28.1. Rautalampi: kuntavi-
erailu, seurakunnantarkastus 
29.1. Vuonislahti: Taiteilijatalon harjan-
nostajaiset, 31.1. Lieksa: liturgia, kirk-
koherra Kosti Heikkisen läksiäisjuhla, 
Lars Ahlbäck kirkkoherraksi
Helmikuu:
1.-2.2. Kuopio: työhaastatteluja 
3.2. Helsinki: valtiopäivien avajaiset
4.2. Kuopio: Karjalan hiippakunnan 
säätiön kokous, kutsutilaisuus Osuus-
pankilla, 5.-13.2. Kypros: virallinen 
vierailu Kyproksen kirkkoon, 14.2. Jo-
ensuu: sovintosunnuntain ehtoopalvelus, 
KKS:n vuosikokous ym., 15.2. Kuopio: 
katumuskanoni, 16.2. Helsinki: kirk-
komuseon johtokunta, taidenäyttely-
tapaaminen, 17.2. Pielavesi: katumus-
kanoni, 18.2. Nilsiä: katumuskanoni
19.2. Oulu: Ennenpyhitettyjen lahjojen 
liturgia, 23.2. Arkkipiispalla vieraana 

Ari Puheloinen, 24.2. Joensuu: juhlati-
laisuus yliopistolla, 27.2. Kuopio: radio-
aamuhartaus Helsinki: Kalevala-juhlat 
Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa 
ja Karjalatalolla

Piispa Arseni:
16.12. Iisalmi, Kuutosten kokous
17.12. Helsinki, Ikonimaalari -lehden 
toimitusneuvoston kokous, 18.-31.12. 
Loma
Tammikuu
1.-4.1. Loma, 5.-6.1. Kuopio, Vigilia 
ja liturgia, 7.1. Mikkeli, Alustus Mik-
keli akatemiassa, 21.1. Jyväskylä, Eku-
meenisen rukousviikon tilaisuus, 30.1. 
Kuopio, Alavan kirkko, Tuomas-messun 
opetuspuhe
Helmikuu
11.-13.2. Jyväskylä, Seurakunnan tar-
kastus

Iisalmelaisen Tuomo Blinnikan ideasta Soleassa on pääkirjoi-
tussivulla sananselitys palsta, jonka lähteenä toimitus käyttää 
erilaisia lähdeaineistoja.

OSA 1, LITURGIA JA EUKARISTIAN MYSTEERIO
LITURGIA tulee kreikankielisestä sanasta “yhteinen palvelus” tai 
“yhteinen työ”. Liturgia tarkoittaa ehtoollisjumalanpalvelusta.

Liturgiaa valmistaudutaan paastoten. Liturgian papisto toimit-
taa täydellisessä jumalanpalveluspuvussa, ja kaikki toimittajat 
osallistuvat ehtoolliseen. Liturgian alkuosa osoitettiin ennen 
opetettaville eikä heillä ollut oikeutta jäädä uskovaisten liturgian 
ajaksi kirkkoon, jolloin Ehtoollisen mysteerio toimitettiin. Litur-

gia on varhaisen kirkon perinne nykyajassa. Liturgian eukaristi-
nen ydin on säilynyt muuttumattomana sieltä asti.

EUKARISTIA tarkoittaa ehtoollisen mysteeriota. Eukaristiaa 
kutsuttiin aluksi leivän murtamiseksi tai Herran ateriaksi. Kirkko 
kutsuu jokaisessa liturgiassa jäseniään osallistumaan ehtoollisen 
mysteerioon. Liturgian keskeisessä osassa ehtoollislahjoina esiin 
kannetut leipä ja viini muuttuvat Pyhän Hengen vaikutuksesta 
Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, jotka jaetaan ehtoolliseen val-
mistautuneille uskovaisille. Sakrametteja hyvin kuvaavan sanan 
mysteerion pohjalla on kreikan kielen sana, joka merkitsee sil-
miltä suljettu. Sakramentit ja erilaiset kirkolliset toimitukset ovat 
todellisia mysteeriloita, jotka jäävät meille selittämättömiksi.

Opi perusasiat!
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Piispa Arseni vieraili 10.11.2010 Jyväskylässä nuorisoillassa. (Kuva: Aleksander Roszczenko)

Yliopiston lehtori Risto Aikonen (kuvassa äärimmäisenä vasemmalla) ja isä Heikki Huttunen (kuvassa äärimmäisenä oikealla) olivat muiden muassa luovuttamassa 
adressia opetusministeri Henna Virkkuselle (Kuva: Aarne Hormio).

Yli 25 000 nimeä uskonnonopetuksen puolesta

Ortodoksisen kirkon netti-
sivustolle laitettiin kesällä 
adressi oman uskonnon 
opettamisen puolesta. Sen 
lisäksi nimiä kerättiin 
muun muassa ortodoksi-

silla kirkkopäivillä ja erilaisissa tilaisuuk-
sissa. Yhteensä saimme kasaan noin 3 500 
allekirjoitusta, joista osa on evankelislute-
rilaisen kirkon jäsenten.

Helluntailaiset olivat huomattavasti 
aktiivisempia, vaikka heillä ei omaa ope-
tusta olekaan. Heidän lapsensa osallistuvat 
enemmistön uskonnonopetukseen.

Helluntaikirkon listoilla oli nimiä noin 
20 000. Se on hieno saavutus, jos ajatellaan 
että heitä on lukumääräisesti suunnilleen 
saman verran kuin ortodokseja. Luottavat-
ko ortodoksit liiaksi että valtionkoneisto 
hoitaa asiat parhain päin? 

Tätä kirjoittaessa odotan lopullista 
lausuntoa, joka tehdään tuntijakotyöryh-
män esityksen pohjalta. Adressia luovu-
tettaessa, ministeri Virkkunen totesi, ettei 
hän aio ehdottaa kaikille yhteistä etiikkaa 

oppiaineeksi. 
Tätä ajatusta vastustivat kaikki uskon-

nolliset ryhmät sekä filosofia ja elämän-
katsomusliitto. Koska eräät tuntijakoihin 
ja opetussuunnitelmiin liittyvät ehdotukset 
vaativat lain muutoksen, asia on siirtynyt 
poliitikoille.

Eräs poliittinen ryhmittymä toivoo että 
kouluasiat siirtyisivät seuraavalle edus-
kunnalle. Suurin jännityksen aihe koskee 
oman uskonnon tuntimäärää. 

Jos kaikille yhteistä etiikkaa ei tule, 
niin siirtyykö siihen ajateltu tuntimäärä 
(2 tuntia) oman uskonnon opetukseen vai 
kenties johonkin muuhun oppiaineeseen. 
Pelkona on, että oman uskonnon opetuksen 
tuntimäärä tulee laskemaan. 

Surullista on, että julkisessa keskus-
telussa kouluasioista ja uskonnonope-
tuksesta puhuvat äänekkäimmin asiasta 
tietämättömät. Kaikki ovat käyneet kou-
lua, mutta se ei tee heistä kouluasioiden 
asiantuntijoita.

Uskontoa koulusta pois tahtovat henki-
löt vetoavat seikkoihin, jotka eivät ole enää 

tätä päivää. Nykykoulussa ei uskontoa 
tuputeta eikä ketään pakoteta toimimaan 
omantuntonsa vastaisesti. Tätä seikkaa 
suojelee uskonnonvapauslaki (2003). Jos 
jossakin näin tapahtuu, siihen pitää puut-
tua, sillä laki on selkeä.

Eräät ortodoksitkin ovat esittäneet 
elämänkatsomustietoa valinnaiseksi oman 
uskonnon opetukselle. 

Jos koulun tehtävä on tukea perheen 
katsomusta, kuinka elämänkatsomustieto 
voi olla omaa uskontoa parempi vaihtoeh-
to. Tätä asiaa ei edes tuntijakotyöryhmä 
ehdottanut.

 ”Emme tue pyrkimyksiä arvoneut-
raaliin yhteiskuntaan, koska se johtaisi 
arvotyhjiöön, joka täyttyy aina jollakin”, 
perusteli asiaa Suomen helluntaikirkon 
edustajakin ministeri Virkkuselle. 

Kaiken koulumaailman myllerryksen 
keskellä olisi hyvä kuunnella myös lasta. 
Opetushallinnon teettämän nettikyselyn 
sekä Helsingin Yliopiston toimesta orga-
nisoidun kyselylomakkeen mukaan oman 
uskonnon opetus on lapsista ja nuorista 

mukava oppiaine. Se sijoittui oppiaine-
vertailuissa sijalle kaksi.

Siis toiseksi paras oppiaine, ei toiseksi 
viimeinen. Näin hienosta, laajaa sivistystä 
tarjoavasta, elämän perusasioita pohtivasta 
ja kulttuuria opettavasta oppiaineesta ei 
pidä luovuttaa tuumaakaan.

Sirpa Okulov

Kuopion lapsikuoro kävi Espoossa Herman Alaskalaisen praasniekassa.

Jou, jou...matkalla Espoossa
”Ei hassumpaa ,ei hassumpaa ole 

Hannun bussissa taivaltaa, jou , jou , 
jou…”  Perjantai-iltana saavuimme Es-
poon Tapiolaan. Yövyimme Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan kerhotilassa. 
Oli todella epäreilua, kun tytöillä oli 
biljardipöytä, mutta pojilla oli kaikki 
lelut.

Lauantaina kävimme Linnanmäel-
lä, jonka jälkeen menimme Herman 
Alaskalaisen kirkolle. Siellä ensin 
harjoittelimme ja sitten oli konsertti. 
Seuraavana päivänä menimme Heure-

kaan. Illaksi taas menimme Tapiolaan 
Herman Alaskalaisen kirkkoon. Siellä 
oli ehtoopalvelus, jossa oli mukana 
myös metropoliitta Ambrosius.

Kävelimme ristisaatossa meren 
rantaan vedenpyhitykseen. Illalla kun 
söimme pihalla, alkoi sataa ja ukkostaa. 
Päällemme nousi hirveä myrsky. Puu 
oli kaatunut jo 15 minuutin sisällä.

Maanantaiaamuna oltiin praasniek-
kaliturgiassa, lapsikuorot lauloivat pari 
laulua. Sittenpä lähettiin kotiin. Oli 
mukavaa.

”Rakkauden haavoittamaa” on luonneh-
dittu yhdeksi aikamme merkittävimmäk-
si ortodoksiseksi julkaisuksi. 

Vaikka kirja on ilmestynyt vasta kah-
deksan vuotta sitten, siitä on Kreikassa 
otettu jo 10 painosta, minkä lisäksi se on 
käännetty kymmenelle kielelle: englan-
niksi, romaniaksi, venäjäksi, arabiaksi, 
serbiaksi, ranskaksi, saksaksi, tanskaksi, 
hollanniksi ja bulgariaksi. Viisi muutakin 
käännöstä ovat valmisteilla, muun muas-
sa eestin- ja koreankielinen!

Kirjan päähenkilö vanhus Porfyrios 
on viime aikojen tunnetuin kreikkalainen 
ohjaajavanhus isä Paisioksen jälkeen. 
Rakkaudesta luostarielämään hän hakeu-
tui 12-vuotiaana salaa vanhemmiltaan 
Athosvuorelle, jossa eli kahden ankaran 
mutta hyvän munkin kuuliaisuusveljenä 
Kausokalivian skiitalla. Vakava sairaus 
pakotti hänet jättämään Pyhän Vuoren 
vain 19 vuoden iässä. Jo vuotta myö-
hemmin Siinain arkkipiispa Porfyrios 
III, joka vaikuttui hänen persoonastaan, 
vihki hänet papiksi ja antoi hänelle oman 
nimensäkin.

Valtaosan elämästään vanhus Por-
fyrios palveli Ateenan keskustassa sai-
raalapappina. Hän myös perusti Attikan 
Milesiin naisluostarin, jota hengellisesti 
johti. Vähää ennen kuolemaansa vuonna 
1991 hän vetäytyi takaisin Pyhän Vuoren 
Kausokaliviaan välttääkseen suuret ja 
juhlavat hautajaiset.

Vanhus Porfyriokselle oli ominaista 
valoisa kuuliaisuus ja syvä nöyryys.  

”Rakkauden haavoittaman” syntyhis-
toria on harvinainen, sillä se on koottu 
vanhus Porfyrioksen nauhoitetuista 
ja kirjallisesti taltioiduista puheista ja 
keskusteluista. Kirjan kristillisyys on 
valoisaa, samalla kertaa yksikertaista ja 
syvällistä. 

”Rakkauden haavoittama” on kaunis 
kovakantinen lankasidos, joka sisältää 
peräti 592 sivua. Kirjan on kustantanut 
Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö, ja 
sen on kääntänyt kreikasta TT Hannu 
Pöyhönen. Kirjan keskusjakelusta vas-
taavat Ortodoksinen kirjakauppa Filoka-
lia Joensuussa ja Kustannustaito.

“Rakkauden
haavoittama”
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna ke  9 – 13
Relanderinkatu 5,
78200 VARKAUS

Puhelin: 020 6100 349,
vt. kirkkoherra Papa Paul Hesse
Fax: (017) 2882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi
Virkatodistukset tilataan puhelimella
p. 020 6100 203 tai
faxilla: 020 6100 202

Varkauden seurakunta

Vuodenvaihteen tilinpäätös

JUMALANPALVELUKSET
Varkaus: Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko,
Relanderinkatu 5
Tammikuu
Kristuksen ympärileikkaus
La 1.1. Aamupalvelus ja liturgia klo 9 
La 1.1. Vigilia klo 18
Su 2.1. Liturgia klo 10
Teofanian aatto, Ke 5.1. Ehtoopalvelus, liturgia ja vedenpy-
hitys klo 9 
La 8.1. Vigilia klo 18
Su 9.1. Liturgia klo 10
La 15.1. Vigilia klo 18
Su 16.1. Liturgia klo 10
La 22.1. Vigilia klo 18
Su 23.1. Liturgia klo 10
La 29.1. Aamupalvelus ja liturgia klo 9
Helmikuu
Kristuksen temppeliintuominen
Ti 1.2. Vigilia klo 18
Ke 2.2. Liturgia klo 9
Sakkeuksen sunnuntai
La 5.2. Vigilia klo 18
Su 6.2. Liturgia klo 10
Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
La 12.2. Vigilia klo 18
Su 13.2. Liturgia klo 10
Tuhlaajapojan sunnuntai
La 19.2. Vigilia klo 9
Su 20.2. Liturgia klo 10
Sielujen lauantai, vainajien muistelupäivä
La 26.2. Aamupalvelus ja liturgia klo 9

Savonlinna: Pyhien Sakariaan ja Elisabetin kirkko,
Erkonkatu 11
Tammikuu
Teofania 
Ke 5.1. Vigilia klo 18
To 6.1. Liturgia klo 9, Ristisaatto Riihisaari – Suvarovin 
kanava ja suuri vedenpyhitys klo 12. Vedenpyhityksen jälkeen 
on ruokailumahdollisuus Olavinlinnassa.
La 15.1. Aamupalvelus ja liturgia klo 9
La 29.1. Vigilia klo 18
Su 30.1. Liturgia klo 10
Helmikuu
La 12.2. Aamupalvelus ja liturgia klo 9
Tuomiosunnuntai
La 26.2. Vigilia klo 18
Su 27.2. Liturgia klo 10

Leppävirta: Pyhien Karjalan valistajien tšasouna,
Rinnetie 9
Tammikuu
La 8.1. Aamupalvelus ja liturgia klo 9
La 22.1. Aamupalvelus ja liturgia klo 9
Helmikuu
La 5.2. Aamupalvelus ja liturgia klo 9
La 19.2. Aamupalvelus ja liturgia klo 9

Kristuksessa
rakkaat ystävät!

Kristuksen syntymäjuhla on jo 
ovella. Samoin kalenterivuosi 
lähenee loppuaan. Jos katsomme 

ympäröivää yhteiskuntaa, niin myös se 
näyttää elävän ”lopun aikoja”.

Kiire, tyytymättömyys ja turhautumi-
nen saavat täyttymyksensä juuri silloin, 
kun ihmisen osa pysähtyi hämmäste-
lemään Jumalan ihmiseksi tulemisen 
mysteeriä.

Valtaosa niistä, jotka eivät antaudu 
virran vietäviksi, odottavat tulevan uuden 
ajan mukanaan tuomaa onnea, jota yleises-
ti kutsutaan alennusmyynniksi… 

Kalenterivuoden loppuminen tai ym-
pärillä vellovan kulutushysterian ei pitäisi 
vaikuttaa todellisen kristityn elämään. 
Kirkkohan on juuri saattanut alkuun oman 
ajanlaskunsa. Syyskuussa alkanut kirkko-
vuosi on alkutaipaleellaan.

Pelastushistoriallinen tragedia on vasta 
aluillaan ja me valmistaudumme kohtaa-
maan Kristuksen syntymän salaisuutta. 
Emme suinkaan viimeistä tuomiota, vaik-
ka se siltä vaikuttaa! Kristuksen syntymän 
salaisuus paljastetaan vasta Teofaniassa, 

jonka kautta Jumalan inkarnaatio juliste-
taan koko maailmalle. 

Kristillinen aikakäsitys on meille ”kah-
den maailman kansalaisille” haasteellinen 
asia. Maailma menee menojaan, mutta 
meidän vastuullemme jää ajattomuuden 
toteutus tässä ajassa. Budjettikautta lu-
kuun ottamatta kirkon elämässä mikään 
ei lopu, vaan on jatkuvasti liikkeessä kohti 
Jumalan armoa. Tämän pitäisi näkyä myös 
seurakunnan elämässä.

Muutokset ovat meille haasteita, mutta 
Evankeliumin perspektiivistä katsottuna 
aina positiivisia sellaisia. Me olemme juuri 
valmistautuneet lähtemään matkalle, joten 
edessämme oleva tyven on vain viimeinen 
hengähdystauko ennen suunnitelmamme 
täyttymistä. Kuinka se voisi olla minkään 
loppu? 

Elämämme matkaan ja sen toteutuk-
seen kuuluu olennaisena osana suunnitel-
mien muuttuminen. Näin on myös meidän 
seurakunnassamme.

Oma aikani seurakunnan kirkkoherrana 
on nyt päätöksessään, mutta kuten aina, 
muutos tuo tullessaan uusia mahdolli-
suuksia. Joulukuun alussa Varkauden 
kirkkoherrana aloittanut papa Paul Hesse 
tuo mukanaan aimo annoksen teologista 
tietämystä ja ennen kaikkea rakkautta 
liturgiaa kohtaan.

Voin sanoa tämän siksi, että olen tun-
tenut ali Papan jo kauan. Näin meidän 
kesken voin todeta, että tämän parempiin 
käsiin en Varkauden liturgista elämää 
voisi jättää. Yhteiset suunnitelmamme 
seurakunnan tulevaisuudesta ovat edelleen 
voimassa, joten senkin suhteen voitte 
hengittää vapaasti. Kaikki on valmiina 
matkaa varten. 

Suurin muutos Varkauden seurakunnan 
elämässä kuluneen kesä- ja syyskauden 
aikana on tapahtunut ilmapiirin suhteen. 
Yhdessä tekemisen ilo on jälleen löyty-
nyt.

Se ilo ei synny pakosta, vaan vilpit-
tömästä halusta kilvoitella kohti yhteistä 
tavoitetta. Se ilo ei ole ihmisestä vaan 
Jumalasta:

”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla 
minun nimessäni, siellä minä olen heidän 
keskellään.” (Matt. 18:20). Se ilo on Kris-
tuksen syntymistä meidän keskellämme. 
Meidän tehtävämme on nyt mennä kaik-
keen maailmaan ja elää todeksi sitä iloa. 

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa ja kai-
kessa oikeassa menestystä teille kaikille!

i Timo Hirvonen

Valamo ja
Solovetsk

Erittäin suositut pyhiinvaellusmatkat Valamoon ja Solovetskiin 
toteutuvat jälleen ensi kesänä.

Näitä pyhiinvaellusmatkoja on tehty
jo parikymmentä vuotta.

Ihmiset toivovat pääsevänsä
Valamoon ja Solovetskiin

kirkon perinteen hengen mukaisilla matkoilla. 
Valamo ajat ja lähtöpaikat:

16.-18.6. Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-Sortavala  
 2.-4.7. Helsinki-Kouvola-Lappeenranta-Sortavala   

26.-28.7. Iisalmi-Kuopio-Joensuu-Sortavala  
12.-14.8. Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-Sortavala

Hinta Valamo: 320 – 340 eur
Solovetsk aika: 19.-21.7.

Kuopio-Iisalmi-Kajaani-Kostamus-Kem
Hinta Solovetsk: 335 eur

Ilmoittautumiset:   Matkatoimisto Artos
puh. 017 816441 fax 017 814941

e-mail iisalmi@ort.fi



5

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 12.12.2010 – 10.3.2011

Iisalmi
la 18.12. klo 18.00 vigilia
pe 24.12. klo 15.00 Kristuksen syntymäjuhlan aaton ehtoopalvelus
pe 24.12. klo 16.30  litania Iisalmen hautausmaalla
la 25.12. klo 08.00 Kristuksen syntymäjuhlan liturgia
la 25.12. klo 18.00 juhlan ehtoopalvelus
pe 31.12. klo 23.30 Uuden Vuoden kiitosrukouspalvelus
la 1.1. klo 18.00 vigilia 
la 8.1. klo 18.00 ehtoopalvelus 
su 9.1. klo 09.00 hetkipalvelus 
la 15.1. klo 18.00 vigilia
la 22.1. klo 18.00 ehtoopalvelus
su 23.1. klo 09.00 hetkipalvelus
ti 1.2. klo 18.00 vigilia
ke 2.2. klo 09.00 liturgia Herran temppeliintuomisen juhla
la 5.2. klo 18.00 vigilia
su  6.2. klo 09.00 liturgia
la 12.2. klo 18.00 vigilia
la 19.2. klo 18.00 vigilia
la  5.3. klo 18.00 vigilia
su 6.3. klo 09.00 liturgia, laskiaissunnuntai
su 6.3. klo 18.00 ehtoopalvelus Iisalmi , paastoon laskeutuminen
ma 7.3. klo 18.00 Andreas Greetalaisen katumuskanoni

Lapinlahti
pe 24.12. klo 17.00 litania Lapainlahden hautausmaalla muistoristillä
su 26.12. klo 09.00 II joulupäivän liturgia
ke 5.1. klo 18.00 vigilia
to 6.1. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys Teofanian juhla
la 29.1. klo 18.00 vigilia
su 30.1. klo 09.00 liturgia
la 26.2. klo 18.00 vigilia
su 27.2. klo 09.00 liturgia
to 10.3. klo 18.00 katumuskanoni

Alapitkä
su 19.12. klo 09.00 liturgia Alapitkä
su 13.2. klo 09.00 liturgia
ti 8.3. klo 18.00 katumuskanoni

Salahmi
su 2.1. klo 09.00 liturgia Salahmi

Sukeva
la 11.12. klo 18.00 vigilia
su 12.12. klo 09.00 liturgia
su 16.1. klo 09.00 liturgia

Sonkajärvi
la 1.1. klo 09.00 liturgia Uusi Vuosi
su 20.2. klo 09.00 liturgia
ke 9.3. klo 18.00 katumuskanoni

TIISTAISEUROJA

Iisalmen tiistaiseuran kevätkauden aloitus ti 11.1.2011 Hilkka Välinoron 
kotona, Haukiniemenk. 5 C 17 ja edelleen joka toinen tiistai kirkon 
alakerrassa tai kodeissa.

Lapinlahden tiistaiseura:
To 6.1  kirkkokahvit liturgian jälkeen.
To 20.1 klo 18 tiistaiseura kirkon alasalissa. Ti 15.2 klo 14 tiistaiseuran 
vuosikokous kirkon alasalissa.

Evakkonaisten kevätkauden aloitus 4.2.2011 klo 13
kirkon alakerrassa. Tule mukaan toiminnan suunnitteluun!

Vähävaraisten jouluruokailu
Diakoniatoimikunta / Evakkonaiset  järjestää työttömien

ja vähävaraisten ruokailun ma 20.12 klo 12 – 14
Pr. Elian kirkon alasalissa.

Tarjolla jouluateria. Tervetuloa ruokailemaan ja laulamaan yhdessä!

Kristus syntyy- kiittäkää!
Iisalmen seurakunnan jäsenet,

vapaaehtoistyöntekijät, luottamushenkilöt,
ystävät ja työntekijät:

Sydämellinen kiitos kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua!

Onnellista Uutta Vuotta 2011!

isä Elias Huurinainen

Uusi ortodoksinen
nettikauppa
IKONIKAUPPA
Olemme avanneet uuden nettikaupan, jonka nimi on yksin-
kertaisesti Ikonikauppa. Nettikaupasta on saatavilla erilaisia 
käsinmaalattuja ikoneja, painotyöikoneja, laampikoita, ja 
muita kirkollisia tarvikkeita. Kaupan tarjonta lisääntyy ja 
monipuolistuu kevään aikana. Tämä on kätevä uusi tapa ostaa 
ikoneja ja muita kirkollisia esineitä Suomessa.

Kauppamme löydät nettiosoitteesta:
www.ikonikauppa.fi

Tervetuloa ostoksille!
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Kuopion seurakunta

Joulukalenterin suurin luukku väärässä kohtaa

isä Timo Honkaselkä

Joulumarkkinahumun ja pikkujou-
lujen vieton sijaan kirkon perinteen 
mukaan jouluun valmistaudutaan 

paastoamalla. Monissa kodissa joulun 
lähestymistä seurataan joulukalenterin 
luukkuja avaamalla.

Kohta on viimeisen luukun avaamisen 
aika ja juhla on käsillä. Valmistautuminen 
on tärkeää, koska ilman sitä juhla ei tunnu 
juhlalta. Se on tärkeää tämän päivän ma-
ailmassa, jossa paaston, arjen ja pyhän 
välinen raja on hämärtynyt. Useimmat 

joulukalenterit päättyvät jo 24. joulukuuta, 
vaikka suurin luukku tulisi avata vasta 
Kristuksen syntymäjuhlana 25. päivänä. 

Jouluaaton ehtoopalveluksen kävi-
jämäärä on ollut jo vuosia jouluaamun 
aamupalvelusta ja liturgiaa suurempi. 
Tänä vuonna Kuopiossa toimitamme 
katedraalissa joulun jumalanpalvelukset 
yöllä. Aloitamme aamupalveluksen klo 23 
ja jatkamme liturgialla. Yön palveluksen 
jälkeen pitkä valmistautumisaika päättyy 
ja pääsemme aloittamaan Kristuksen syn-

tymäjuhlan vieton.
Muualla seurakunnan alueella: Maanin-

galla, Pielavedellä ja Juankoskella joulun 
palvelukset toimitetaan entisen perinteen 
mukaisesti aamulla. 

Jouluna taivaallinen ja maallinen 
yhtyvät. Pyhä Johannes Krysostomos 
kirjoittaa joulusaarnassaan: ” Jumala, 
joka on taivaita korkeampi, laskeutuu 
meidän mitättömyyteemme, ja ihminen, 
lankeemuksessaan niin syvälle vaipunut, 
korotetaan nyt taivaisiin!

Tänään Betlehem on todella taivaan 
esikuva – ei sen, jota tähdet kaunistavat ja 
auringonsäteet valaisevat, vaan sen, joka 
on täynnä enkelkuorojen laulua ja jossa 
loistaa ikuinen vanhurskauden aurinko 
– Kristus, meidän Jumalamme.

Jouluna muistamme toisiamme lahjoin. 
Saatamme käyttää huomattaviakin summia 
lahjojen hankkimiseen. Lahjat ovat osoitus 
välittämisestä ja toisen huomioonottamis-
esta. Parhaimmat lahjat ovat kuitenkin 
ilmaisia, niiden antaminen ei ole kiinni 

meidän taloudellisesta tilanteesta.
Toisen huomioonottaminen, ajan an-

taminen eivät maksa mitään. Monesti 
näiden ilmaisten lahjojen antaminen ei ole 
kuitenkaan ole helppoa, koska se vaatii 
omasta itsekkyydestä luopumista. 

Hyvää Kristuksen syntymäjuhlaa!

Rovasti Andreas Hjertbergin 
eläkkeellejäämisjuhlaa vie-
tettiin Pyhän Nikolaoksen 
katedraalin temppelijuhlassa 
itsenäisyyspäivänä.

Juhlaan osallistui seurakuntalaisten 
lisäksi isä Andreaksen ystäviä Feodoro-
vin Jumalanäidin ikonin seurakunnasta 
Pietarista. Isä Andreas on tällä hetkellä 
lomalla, eläkkeelle hän jää huhtikuun 
alussa.

”Hanki kunnon ammatti,” sanoivat 
vanhemmat nuorelle miehelle, jota kiin-
nosti teatteri. Vaikka hän työskenteli eri 
tehtävissä teatterissa, ammattia siitä ei 
koskaan tullut.

– Työskentelin 19 vuotta konttorissa. 
Jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että 
elämässäni oli jotain, mitä piti selvittää. 
Kiinnostuin teologiasta ja erityisesti 
sielunhoidosta. Se johdatti minut orto-
doksiseen kirkkoon ja erityisesti Optinan 
ohjaajavanhuksiin. Heidän kauttaan 
tutustuin katumuksen sakramenttiin ja 
tein ohjaajavanhuksista pro gradu –tut-
kielmanikin.

Isä Andreas ja Riitta menivät naimi-
siin vuonna 1983. Samana vuonna met-
ropoliitta Johannes vihki isä Andreaksen 
papiksi.

Papin työt alkoivat heti. Metropoliitta 
Johannes lähetti kielitaitoisen papin 
Ruotsin suomalaiseen seurakuntaan 
Tukholmaan.

– Viikot työskentelin Turussa kont-
torissa ja viikonloput Ruotsissa toisena 
pappina vuoteen 1986 asti. Matkapappina 
Turussa kului kaksi vuotta. Lisäksi olin 
systemaattisen teologian tuntiopettajana 
Åbo Akademissa.

– Kuopioon tulo ei ollut suunnitelmis-
sa, mutta kirkkoherra Mikko Kärki kutsui 
minut isä Paul Hessen viransijaiseksi. Isä 
Paul teki väitöskirjaansa Joensuussa, eikä 
enää palannut virkaansa. Paikka laitettiin 
auki ja minut valittiin vuonna 1995.

Проводы на пенсию протоирея 
Андреаса Хьертберга (Andreas 
Hjertberg) были приурочены 

к престольному празднику собора 
св.Николая.

Помимо прихожан, в празднике 
участвовали гости из Санкт-Петербурга, 
из прихода Федоровской иконы Божьей 
Матери. В настоящее время о.Андрей 
находится в отпуске, после которого, в 
апреле, его ожидает выход на пенсию. 

«Тебе нужно получить хорошую 
профессию», - говорили родители 
юноше, увлеченному театром. Видимо, 
поэтому театр так и не стал его 
профессией.

После 19 лет работы в офисе 
интерес к богословию и, особенно, 
душепопечению привел о.Андрея 
к православию, а через Оптинских 
старцев он познакомился с таинством 
покаяния и посвятил старцам своё 
исследование pro gradu. 

В 1983 года о.Андрей и Риитта 
поженились. В этом же году митрополит 
Йоханне с по святил о.Андрея в 
священники. Почти сразу двуязычному 
священнику нашлась работа в финском 
приходе в Стокгольме,  которая 
продолжалась до 1986 года.

Затем еще два года о.Андрей 

совмещал служение разъездным 
(«путешествующим») священником с 
преподаванием богословия в Академии 
города Турку. 

Приглашение в Куопио было связано 
с замещением о.Поля Хессена, который 
в то время обучался в г.Йоэнсуу.

С 1995 года о.Андрей получил место 
священника на постоянной основе в 
приходе г.Куопио. 

Санкт-Петербург стал для о.Андрея 
и Риитты «подпиткой для души»: туда, 
начиная с 1999 года вместе с прихожанами 
совершались паломнические поездки 
(или через Санкт-Петербург в Новгород 
и монастырь Александра Свирского, 
всего 12 поездок), туда отправился 
о.Андрей учиться в духовную академию 
в 2002 году.

За несколько лет до этого, вместе с 
регентом Паси Торхамо (Pasi Torhamo) 
о.Андрей начал совершать службы 
на церковнославянском языке, но 
языковых навыков не хватало для того, 
чтобы читать проповеди, принимать 
исповедь у русскоязычных иммигрантов 
на их родном языке. 

Обучение в Санкт-Петербурге 
дало возможность лучше общаться 
с переселенцами, проводить занятия 
по катехизации с группой «Мария», а 

также познакомиться  с приходами в 
северной столице России.

- Теперь я говорю на двух языках 
н а ц и о н а л ь н ы х  м е н ь ш и н с т в  в 
Финляндии, - с усмешкой, в своем 
стиле, говорит о.Андрей. 

О н  п р о в о д и т  с л у ж б ы  н а 
церковнославянском языке ежемесячно, 
в них участвуют до 40-50 человек. 

Дети иммигрантов легче включаются 
в финское общество, а вот для взрослых, 
особенно старшего поколения, службы 
на церковнославянском языке особенно 
дороги. 

 - Общаться с врачом и исповедоваться 
практически всегда необходимо на 
родном языке, - говорит о.Андрей. Тем 
самым он подчеркивает, насколько важно 
выражать искреннее и внимательное 
отношение ко всем без исключения 
прихожанам.

- И чтобы раскрывать и объяснять 
Слово Божье, его необходимо прежде 
всего воспринять самому.

Весной семья Хьертберг переезжает 
в Турку. Работы хватит и там – уже 
поступают просьбы о проведении 
служб в Турку и Стокгольме. 

Также в планах супругов поездки в 
Санкт-Петербург и в «страну оперетты» 
- Австрию.

Siilinjärven ortodoksisella seurakun-
tatalolla on syksyn mittaan aloiteltu 
lasten kerhotoimintaa. Kerhossa on 
jo ehditty pelata sisä- ja pihapelejä, 
retkeillä lähimetsässä, tutustua kirk-
koon ja askarrella.

Ennen joulua saadaan vielä vie-
raaksi kanttori Eija Honkaselkä ja 
tehdään jouluvalmisteluja. Kerho 
kokoontuu parillisten viikkojen tors-
taina klo 17-18.30 ja jatkossa myös 
liturgioiden yhteydessä pyritään seu-
rakuntatalolla pitämään lapsiparkkia.

Kuva on 28.11. kerhokerralta, 
jolloin maalattiin ja osallistuttiin KS 
Joensuun Piispa Arsenin toimittamaan 
liturgiaan. Piispaa ilahduttikin erityi-

sesti lasten mukana olo kirkossa ja 
olihan meitä -niin kerholaisia kuin 
muitakin lapsia perheineen ihan kir-
kon täydeltä muiden seurakuntalaisten 
seassa.

Kerhon ja liturgian jälkeen maistui 
diakoniatoimikunnan tarjoama lounas 
ja uintiretki Fontanellaan. Vuoden 
viimeinen kerho pidetään 19.12. klo 
10. liturgian yhteydessä. Kerhoajat 
löytyvät seurakuntatalon ilmoitus-
tauluilta sekä Kuopion seurakunnan 
internet-sivuilta. Ehkä tapaamme jo 
ensi kerralla!

Kipsitöitä maalaamassa Rasmus ja Greeta Martikainen sekä Hanna 
Honkaselkä.

Siilinjärven lasten kerhossa

Piia Martikainen

Onko sinulla jäänyt remontista vajaita 
tapettirullia?

Nuortenpiiriläiset ovat suunnitel-
leet alakerran kerhohuoneeseen Neljä 
vuoden aikaa -kollaaseja tekemään 
kerhotilasta viihtyisämmän.

Siksi tarvitsemme runsaasti tape-
tin paloja! Pienetkin pätkät käyvät 
hyvin, ja kaiken väriset palat ovat 
tervetulleita!

Toivoisimme saavamme tapetit 
käyttöömme tammikuun lopulla! 

Tapettirullat voisi tuoda seurakun-
nan toimistoon tai lasten - ja nuorten 
kerhotilaan!

Etukäteiskiitoksin

Liisa ja nuortenpiiriläiset

Tapettirullia kaivataan!

ВОСТОК И ЗАПАД
ВСТРЕЧАЮТСЯ В КУОПИО

Venäjänkielinen toimikunta muisti isä Andreasta. (Jutun teksti ja kuvat: Harri Peiponen)

Pietarista tuli ”latautumispaikka” isä 
Andreakselle ja Riitalle.

– 1999 teimme pyhiinvaellusmatkan 
Pietariin Kuopion seurakuntalaisten 
kanssa; nyt niitä on tehty 12 Pietariin, 
Novgorodiin ja Syvärin luostariin.

Isä Andreaksen idänkaipuu vei hänet 
myös opiskelemaan Pietarin hengelliseen 
akatemiaan vuonna 2002. Hän oli muu-
tamaa vuotta aiemmin aloittanut Kuopi-
ossa slaavinkieliset jumalanpalvelukset 
kanttori Pasi Torhamon kanssa, mutta 
halusi oppia lisää, - saarnata ja toimittaa 
katumuksen sakramentin maahanmuut-
tajien omalla kielellä, venäjäksi.

– Opiskeluni mahdollisti myös sen, 
että sain tutustua Pietarin seurakuntiin. 
Akatemian jälkeen pystyin paremmin 
kommunikoimaan maahanmuuttajien 
kanssa ja pian syntyi Gruppa Maria, 
venäjänkielinen katekeettakerho.

– Nyt puhun kahta vähemmistökieltä, 
ruotsia ja venäjää, isä Andreas naurahtaa 

vähäeleiseen tyyliinsä. Hän toimittaa 
slaavinkielisiä palveluksia kuukausit-
tain. Liturgiat ovat suosittuja, niissä 
käy 40–50 ihmistä. Maahanmuuttajien 
lapset ovat vähitellen samaistumassa 
suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta eten-
kin vanhemmalle polvelle slaavinkieli 
toimituskielenä on rakas.

Isä Andreaksesta on tärkeää osoittaa, 
että kaikista seurakuntalaisista välitetään 
ja heidät huomioidaan aidosti.

- Lääkärissä ja katumuksen sakramen-
tissa on melkein välttämätöntä käyttää 
omaa äidinkieltään, isä Andreas sanoo.

– Ja jotta voisi avata ja selittää Juma-
lan sanaa, se on sisäistettävä ensin itse.

Hjertbergit muuttavat Turkuun ke-
väällä. Isä Andreasta on pyydetty toimit-
tamaan siellä palveluksia ja Tukholmas-
takin on tullut toimituspyyntöjä. Matkat 
Pietariin ovat edelleenkin eläkeläispa-
riskunnan suunnitelmissa, kuin myös 
operetin maahan Itävaltaan.
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Jumalanpalvelukset tammi-helmikuu 2011

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: kuo-
pio@ort.fi. Nettisivut: www.ort.
fi/kuopio.
Lapsi-  ja  nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi. 
Papiston ja kanttorien matkapuhe-
limet: 
Keskinen alue: Khra pastori Timo 
Honkaselkä 0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305.
Itäinen alue: II pappi rovasti Andreas 
Hjertberg 0206100303. II kanttori 
Sofia Laukkanen 0206100306. 
Läntinen alue: III pappi pastori Harri 
Peiponen 0206100304. III kanttori 
Eija Honkaselkä 0206100307.

Muu henkilökunta:
Seurakuntasihteeri Anna-Liisa Vainio-
mäki  0206100310. Uskonnonopet-
tajan sijainen Annika Jonninen 050 
3800996. Lapsi  ja nuorisotyöntekijä 
Liisa Tuunainen  0206100309.  Lasten 
ja nuorten ohjaaja Svetlana Lamanen 
0206100309.  Vahtimestari Eero Hy-
värinen 0206100311.   Vahtimestari 
Anna-Liisa Koslonen 0206100312.

Katedraali
Joulukuu: 24.12. klo 17 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syn-
tymän aatto, 24.12. klo 23 Aamupalvelus ja 
liturgia, Kristuksen syntymä, 25.12. klo 18 Vigilia, 26.12. klo 10 
Slaavinkielinen liturgia, 29.12. klo 18 Slaavinkielinen ehtoopal-
velus, 31.12. klo 18 Uudenvuoden rukoushetki, radiointi.

Läntinen alue
Siilinjärvi
Joulukuu: 24.12. klo 16 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen synty-
män aatto, 31.12. klo 18 Uudenvuoden rukoushetki.

Maaninka
Joulukuu: 24.12. klo 14 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syn-
tymän aatto, 25.12. klo  8 Aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen 
syntymä.

Pielavesi
Joulukuu: 24.12. klo 15 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syn-
tymän aatto, 25.12. klo 7 Aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen 
syntymä.

Keitele
Joulukuu: 24.12. klo 12 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen synty-
män aatto, 26.12. klo 10 Liturgia, Kristuksen syntymä.

Toivalan tsasouna
Joulukuu:24.12. klo 15 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syn-
tymän aatto.

Itäinen alue
Juankoski
Joulukuu: 25.12.klo 10 Liturgia, Kristuksen syntymä. 

Nilsiä
Joulukuu: 24.12. klo 15 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syn-
tymän aatto. 26.12. klo 10 Liturgia.

Muuruvesi
Joulukuu: 24.12. klo 13 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syn-
tymän aatto

Joulun ajan jumalanpalvelukset 2010

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon Sano-
missa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia
Tammikuu:  1.1. klo 9 Liturgia, 5.1. klo 18 Vigilia, 6.1. klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia Teofani,
12.1. klo 18 Akatistos, 19.1. klo 7 Liturgia, 19.1. klo 18 Pani-
hida, 20.1. klo 18 Ehtoopalvelus, Ekumeeninen rukousviikko, 
26.1. klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus.
Helmikuu: 1.2. klo 18 Vigilia, 2.2. klo 9 Liturgia Jeesuksen 
Kristuksen temppeliintuominen, 9.2. klo 18 Akatistos, 12.2. 
klo 10 Slaavinkielinen liturgia, 16.2. klo 7 Liturgia, 16.2. klo 
18 Panihida, 23.2. klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus, 25.2. 
klo 18 Parastasis, 26.2. klo 9 Liturgia.

Läntinen alue
Siilinjärvi 
Tammikuu:  2.1. klo 10 Liturgia, 16.1. klo 10 Liturgia, 19.1. klo 
18 Rukoushetki, Ekumeeninen rukousviikko.
Helmikuu: 13.2. klo 10 Liturgia, 25.2. klo 18 Parastasis, 26.2. 
klo 10 Liturgia.

Maaninka
Tammikuu:  9.1. klo 10 Liturgia, 18.1. klo 18 Rukoushetki, 
Ekumeeninen rukousviikko.
Helmikuu: 6.2. klo 10 Liturgia, 12.2. klo 10 Liturgia.

Pielavesi
Tammikuu: 5.1. klo 18 Vigilia, 6.1. klo 10 Liturgia ja veden-
pyhitys, Teofania. Helmikuu:  2.2. klo 10 Liturgia, 11.2. klo 10 
Vedenpyhitys ja liturgia.

Keitele
Tammikuu: 20.1. klo 18 Rukoushetki, Ekumeeninen rukous-
viikko, 23.1. klo 10 Liturgia.
Helmikuu: 1.2. klo 18 Vigilia, 20.2. klo 10 Liturgia.

Syvänniemi
Tammikuu: 1.1.  klo 10 Liturgia, 30.1. klo 10 Liturgia.
Helmikuu: 27.2. klo 10 Liturgia

Itäinen alue
Juankoski
Tammikuu:  6.1. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia Teofania, 30.1. 
klo 10 Liturgia. 

Nilsiä
Tammikuu: 16.1. klo 10 Liturgia.
Helmikuu:  1.2. klo 17 Vigilia, 2.2. klo 10 Liturgia, 27.2. klo 
10 Liturgia.

Tuusniemi
Tammikuu: 9.1. klo 10 Liturgia.
Helmikuu: 13.2. klo 10 Liturgia.

Muuruvesi
Tammikuu: 2.1. klo 10 Liturgia.
Helmikuu: 6.2. klo 10 Liturgia.

Luikonlahti 
Tammikuu: 23.1. klo 10 Liturgia.
Helmikuu: 20.2. klo 10 Liturgia.

Kuopion tiistaiseuran alkajaiset 11.1. 
klo 14 rukoushetki kirkossa, kahvit 
salilla.

Keiteleen tiistaiseuran alkajaiset  4.1. 
klo 18 Eino ja Rauha Metson kodissa 
Kummuntie 1255.

Siilinjärven tiistaiseuran alkajaiset 
11.1. klo 13 rukoushetki kirkossa ja 
kahvit salilla.

Tiistaiseurojen alkajaisia Puijonsarven ja Vuorelan
tiistaiseurat toimivat

Kevät 2011: 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 
29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu 
klo 14.00 jäsenten kodeissa. Lisätietoja 
toiminnasta antaa Kirsti Pisto puh. 044 
36420 09.
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu Vuo-
relan OP:n kerhohuoneella klo 18.30. 
Lisätietoja antavat Arja Kalaitsidis 040 
5604 426 ja Leo Tuutti 050 3437 249.

Onko kirkkokyydin
tarvitsijoita?

Kirkon jumalanpalveluselämä on 
seurakuntaelämän keskus. Sunnuntai-
sin vain kirkkoon pääse valitettavan 
huonosti, jos ei ole omaa autoa tai 
muuta kyytiä. Diakoniatoimikunta 
yhdessä pyhän Nikolaoksen miesten 
kanssa on kartoittamassa kirkkokyy-
din tarvitsijoita. Jos olet kirkkokyytiä 
vailla, ilmoita tarpeestasi seurakunnan 
virastoon p. 0206 100 300.

Kirkkokahvit
tammi-helmikuu 2011

9.1. Diakonia  
16.1. Veljeskuoron venlat
23.1. Nikolaoksen miehet 
30.1. Ikonipiiri
6.2.  Veljeskuoron venlat
13.2.  Lähetys
20.2. Tiistaiseura
27.2. Nikolaoksen miehet

Palveluksia uutena vuotena
Syväniemen tsasounalla

Kuopion ortodoksinen seurakunta toi-
mittaa uuden vuoden rukoushetken 
perjantaina 31.12. klo 21.00 sekä litur-
gian uudenvuodenpäivänä lauantaina 
1.1.2011 klo 10.00 Syvänniemen ruko-
ushuoneella.
Karttulan kunta yhdistyy 1.1.2011 
Kuopion kaupunkiin ja Rautalammin 
ortodoksisen seurakunnan Karttulassa 
asuvat ortodoksit siirtyvät Kuopion or-
todoksiseen seurakuntaan.

Kuopion pyhän Nikolaoksen 
katedraali on avoinna
tutustumista varten
vuodenvaihteessa

30.12.2010-9.1.2011
klo 10-12 ja 16-18.

Tulossa!
Kuutosten yhteinen tapahtuma

lauantaina 7.5.2011
Kuopiossa

merkkaa kalenteriisi.
Tarkemmat tiedot

seuraavassa Soleassa.

Severin Pyhä Perhe
toivottaa teille

Hyvää
Kristuksen
syntymäjuhlaa!
Ja Onnea
vuoteen tulevaan!

Olen lomalla 19.12.2010 - 3.1.2011 
välisenä aikana

Liisa Tuunainen
lapsi- ja nuoristyöntekijä

Kristus syntyy,
kiittäkää!

Kiittäen kuluneena
vuonna saamastamme 

hengellisestä tuesta
ja esirukouksista, 

toivotamme siunattua
Kristuksen syntymäjuhlaa

esipaimenille,
luostarien kilvoittelijoille,

seurakuntamme
sielunpaimenille ja työntekijöille,

sekä entisille ja nykyisille
tiistaiseuralaisille
ja seuran ystäville.

”Kanssamme on Jumala”
Kuopion tiistaiseura

ХРИСТОС  РАЖДАЕТСЯ,
СЛАВИТЕ!

KRISTUS  SYNTYY, 
KIITTÄKÄÄ!

Совет русскоязычных прихожан 
Venäjänkielinen toimikunta

Risti ja kuu
jouluyönä

Kupolin vanha kello
kumahtaa juhlallisesti.
Silloin kirpoaa rististä valonsäde
halki avaruuden äärettömyyden.
Se on merkki enkeleille.

Ilosanoman enkelit,
rauhan enkelit
ja hyväntahdon enkelit
sekä suuri joukko muita enkeleitä
kaikkialla maailmassa tietää:
on Gloria-hymnin aika.
Pieni enkeli vain ei ymmärrä,
kuinka Kaikkeuden Kuningas
on syntynyt lapsukaisena maailmaan.

Koko luomakunta on liikkeellä.
Kylmyyttä huokuva kuu
valaisee paikkaa,
jossa joulun pyhin lahja odottaa
suitsutuksen tuoksun ja mirhan
ja kullattujen ikonien keskellä
Pakkasen kunnianlaukaukset paukkavat.
Maa kantaa valkoista juhlapeitettä.
Kuuset ja männyt nostavat oksiaan
tervehtiäkseen syntynyttä.
Kirkon harjalla kultaristi
kruunaa hohteellaan Kaikkivaltiaan.

Aavistat suojelusenkelisi kutsun.
Astut sisälle pyhän yön kirkkauteen,
jossa enkelien tervehdys
nousee ylistysveisuna Iankaikkiselle.
Mieli hiljenee.
Tyhjyys täytetään rakkaudella.

Rakkauden tulet
Hautausmaa valaistuna
pyhän syntymäjuhlan rauhaan
ja hiljaiseen iloon.
Sadat kynttilät lumen hohtavassa sylissä.

Tuikkiva kauneus
pysäyttää kiireisen ihmisen.
Ajatukset leikittelevät
lapsuuden huolettomissa päivissä.
Nietoksiin kaivetut käytävät
ja muistotulien paljous
kuin pihalle rakennetut lumilinnat,
äidin antamat kynttilät ikkunoilla.

Elämän rajallisuus ja ikuisuus kohtaavat.
Levoton mieli tyyntyy.
Sisimmästä nousee rukoushuokaus
rakkaan omaisen puolesta.

Pyhänä syntymäyönä 
enkelijoukot lähtevät liikkeelle
ja laskeutuvat valon lähteille.
Jumalan kunnian ylistys väreilee
kirpeässä talvi-illassa.

Eija Ipatti
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Mikkelin seurakunta

Strategia ja visio
Aloimme valmistautua paastoten 

Kristuksen syntymäjuhlaan jo 15. 
marraskuuta. Lähes käsin koske-

teltavasti olemme kokeneet Vapahtajamme 
syntymäjuhlan tulon, kun aloimme laulaa 
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliin tuomisen juhlan aamupalveluk-
sessa (21.11.) ”Kristus syntyy – kiittäkää”. 
Näin laulamme tammikuun 1. päivään 
saakka.

Ortodoksisen kirkon kirkkovuosi alkoi 
1. syyskuuta, jonka jälkeen monet Juma-
lansynnyttäjän juhlat ovat johdattaneet 
meitä kohti Vapahtajan syntymäjuhlaa

Niin sanottu kalenterivuosi päättyy 
joulukuun lopussa.

On aika tarkastella kohta päättyvää 
kalenterivuotta ja hieman pidempääkin 
aikaa. Suomen ortodoksinen kirkko elää 
maailmanlaajuisessa ortodoksisessa ka-
nonisessa yhteydessä.

Sen sijaan hallintomme muuttuminen 
muihin ortodoksisiin kirkkoihin nähden 
lienee ollut hieman poikkeavaa.

Uuden kirkkojärjestyksen hyväksymi-
nen joulukuisessa kirkolliskokouksessa 
vuonna 2006 on tuonut hallintoon monia 
muutoksia, kuten luottamushenkilöiden 
aseman vahvistumisen seurakuntien hal-
linnossa.

Suomen ortodoksisen kirkon hallinnos-
sa on samoja piirteitä kuin kuntien hallin-
nossa. Tärkeä avainsana on demokratian 
lisääntyminen, mikä on hyvä asia.

Pappien ja kanttorien virat ovat muuttu-
neet toimiksi.Samoin palkkausjärjestelmä 
on muuttunut.

Nykyisin peruspalkka määräytyy 
kunkin seurakunnan vaativuusryhmän 
- seurakunnan väkimäärän ja työntekijöi-
den määrän – mukaan. Henkilökohtainen 
palkanosa määritellään muun muassa vuo-
sittain käytävissä kehityskeskusteluissa.

Edellä mainitut muutokset eivät ole 
muuttaneet työmme toimenkuvaa eivätkä 
”etujamme” juuri mitenkään. Vuoden 
2009 alussa sekä papit että kanttorit saivat 
oikeuden entisen yhden päivän asemesta 
viettää viikossa kaksi vapaapäivää.

Muutos oli ihan hyvä, mutta käytän-
nössä sitä ollut erittäin vaikea toteuttaa 
varsinkin seurakunnissa, joissa on vain 
yksi pappi ja kanttori. 

Useiden hallinnollisten muutosten 
vuoksi on järjestetty paljon koulutustilai-
suuksia sekä työntekijöille että luottamus-
henkilöille.

Karjalan hiippakunnassa vuodenvaih-
teessa päättyy kaksivuotinen Talentti-
koulutusprojekti, joka on sisältänyt paljon 
hyviä osioita. On tehty työntekijöille osaa-
miskarttoja ja pohdittu työssä jaksamista. 
Kaikki mainitut koulutuksen osiot ovat 
olleet tarpeellisia.

Viimeisimpänä olemme miettineet, 
mikä on kunkin seurakunnan tulevaisuu-
den visio.

Siitä olemme jatkaneet eteenpäin ja 

yrittäneet jalostaa, mikä on kunkin seura-
kunnan lähitulevaisuuden strategia.

Mikkelin seurakunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Marja Mäkirinta, joka on ollut 
aktiivisesti mukana Talentissa, kiteytti 
alustavat ajatuksemme viimeisessä Solea-
lehdessä (5/2010) Mikkelin seurakunnasta 
seuraavasti:

”Yhteinen hengellinen kotimme avoi-
meksi, palvelevaksi ja läsnä olevaksi.” 
Näin pitää olla!

Mikkelin seurakunta on laaja-alainen, 
siihen kuuluu 14 kuntaa. Kirkkoja on 
vain kaksi: Mikkelissä ja Pieksämäellä. 
Näissä toimitetaan jumalanpalveluksia 
säännöllisesti.

Lisäksi on jumalanpalveluksia neljän 
muun kunnan alueella lähinnä luterilai-
sissa seurakuntataloissa muutaman kerran 
vuodessa. Sitten on kahdeksan kuntaa, 
joissa asuu muutama seurakunnan jäsen; 
jumalanpalveluksia ei ole ollenkaan. 

Jotta ”avoin, palveleva ja läsnä oleva” 
seurakunta toteutuu, tarvitaan naapuri-
apua, talkootyötä!

Jumalanpalvelusmatkalle voi ottaa 
mukaan autoon lapsen, nuoren, perheen, 
vanhuksen ja sairaan.

Kristus syntyy – kiittäkää!

isä Johannes Hätinen

Lasten ja nuorten kerhot
Mikkelin seurakuntatalossa,
Paavalinkatu 4
– Sinapinsiemenkerho alkaa ma 10.1. ja 
toimii toukokuun lopulle maanantaisin 
klo 18 – 19.30
– Nuorten kerho alkaa ti 11.1. ja toimii 
toukokuun lopulle tiistaisin klo 17.30 
– 19.00

Mikkelin ikonipiiri muuttaa.
Seurakunnan ikonimaalauspiiri ko-
koontuu vuoden 2011
alusta Mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunnan seurakuntakeskuksessa,
Savilahdenkatu 20, pohjakerroksen 

kokouskellarissa, jonne
käynti rakennuksen pihan puolelta.
- 
Seuraavat kokoontumiset lauantaisin, 
klo 10-14
15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3, 9.4
- 
Tervetuloa jatkamaan syksyllä aloitet-
tuja töitä!

Mikkelin Herrasmiesten ruokakerho 
Mikkelin seurakuntatalossa, Paava-
linkatu 4
Vuoden ensimmäinen kokoontuminen 
to 27.1.klo 17.00.

MIKKELIN
ORTODOKSINEN

SEURAKUNTA

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

Virasto avoinna ke 11 – 1
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 203, s-posti: 
keskusrekisteri@ort.fi.

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi

Kanttori: paikka avoinna

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

JUMALANPALVELUKSET

YHTEYSTIEDOT

Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4
Joulukuu
Pe 24.12. klo 14 Ehtoopalvelus ja 
Basileioksen liturgia; Kristuksen syn-
tymän aatto
La 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja litur-
gia; Herramme Jeesuksen Kristuksen 
syntymä
Tammikuu
Ke 5.1. klo 18 Vigilia
To 6.1. klo 10 Liturgia ja vedenpyhitys, 
Teofania
La 15.1. klo 18 Vigilia
Su 16.1. klo 10 Liturgia
Pe 21.1. klo 18 Ehtoopalvelus, jonka 
jälkeen ekumeenisen rukousviikon 
iltatilaisuus srk-talossa
La 22.1. klo 18 Vigilia
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Ma 31.1. klo 19 Konevitsa-kvartetin 
konsertti
Helmikuu
La 5.2. klo 18 Vigilia
Su 6.2. klo 10 Liturgia,
La 12.2. klo 18 Vigilia
Su 13.2. klo 10 Liturgia

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 18
Joulukuu
La 18.12. klo 18 Vigilia
Su 19.12. klo 10 Liturgia
Su 26.12. klo 10 Liturgia
Tammikuu
La 8.1. klo 18 Vigilia
Su 9.1. klo 10 Liturgia
La 29.1. klo 18 Vigilia
Su 30.1. klo 10 Liturgia
Helmikuu
La 19.2. klo 18 Vigilia
Su 20.2. klo 10 Liturgia

Juva
Ev. lut. seurakuntakeskuksen
takkahuone
Su 2.1. klo 10 Liturgia

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti,
Mataristonkuja 13
La 1.1. klo 10 Liturgia
Su 27.2. klo 10 Liturgia

KERHOT, PIIRIT JA HERRASMIEHET

Uutta kipinää Mikkelissä
Hei. Olen Harri Liikala ja olen aloittanut 
seurakuntamme vapaaehtoisena nuoriso-
työntekijänä. Olen kotoisin Iisalmesta ja 
muutin Mikkeliin elokuussa 2010.

Koulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja ja opiskelen nyt yhteisöpeda-
gogin tutkintoa Mikkelin ammattikorkeak-
oulussa. Olen tullut tutuksi nuorille 
vuosian varrella kristinoppileireistä ja 
muusta kirkon toiminnasta. Haluan sov-
eltaa koulustani ja tuoda seurakuntamme 
työhön uusia tuulia.

Koen nuorisotyön jaloimmaksi ja apos-
toliseksi toiminnaksi kirkon toiminnassa. 

Nuoruus on elämänvaihe johon kuuluu it-
sensä etsiminen ja löytäminen. Kuka minä 
olen? Ympäristö ohjaa nuorta ja koen, että 
nuorisotyön tulee auttaa nuorta löytämään 
ortodoksinen identiteetti ja Kristus op-
paaksi nuoruuden tiellä.  Nuorisotyön 
tulee luoda puitteet jossa nuoret kohtaavat 
toisensa ja luovat yhdessä rakastavan ja 
tiiviin yhteisön. Tämä on nuorisotyön 
tärkein tehtävä jossa riittää haasteita ja 
kehittämistä.

Haluan kuutosten nuorisotyöntekijät 
talkoisiin. Yksin seurakunnillamme ei ole 
resursseja toteuttaa kaikkea haluamaamme 

mutta yhdessä voimme taata nuorille 
antoisia ja siunauksellisia hetkiä. Hyvää 
joulunodotusta ja siunauksellisia hetkiä 
nuorisotyön parissa toivoen:

Harri Liikala
Mikkelin ort. seurakunnan nuorisotyöntekijä

Mikkelin nuortenkerho kokoontuu 
tiistaisin 17.30–19.00. 

Tuo mukanasi pelejä ja kaverisi.
Pidetään hauskaa!!

EKUMEENINEN RUKOUSVIIKKO

Kristittyjen ykseyden rukousviikon
18.-25.1.2011

tapahtumat Mikkelissä

Kaikki ovat tervetulleita rukousviikon tilaisuuksiin. 
19.1. keskiviikkona 
klo 18.30 Pyhän Henrikin muistopäivän iltatilaisuus Mikkelin tuomiokirkossa, piispa Henrik – uskon opettaja 
ja marttyyri. Kristinuskon tulo Suomeen sekä idästä että lännestä. Näkökulma nykypäivän marttyyrikirkkoon.  
Mukana kirkkoherra, isä Johannes Hätinen Mikkelin ortodoksisesta seurakunnasta, Savon Kansanlähetyksen 
piirijohtaja Heikki Huttunen sekä rovasti, missiologian tohtori Seppo Väisänen
    

21.1. perjantaina
klo 12 Ekumeeninen rukoushetki Mikkelin tuomiokirkossa. Mukana kirkkoherra Johannes Hätinen Mikkelin 
ortodoksisesta seurakunnasta, Suomen Ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen sekä tuomio-
rovasti Simo S. Salo klo 13–15.30 Paikallisekumeeninen seminaari, Mikkelin seurakuntakeskuksen 2. krs, 
Savilahdenkatu 20. Mukana mm. pääsihteeri Heikki Huttunen, kirkkoherra Johannes Hätinen, tuomiorovasti 
Simo S. Salo sekä pastori Matti Hirviniemi Mikkelin Helluntaiseurakunnasta. Kahvitarjoilu.
  
klo 18 Ehtoopalvelus Mikkelin ortodoksisessa kirkossa ja iltateetilaisuus seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4. 
Alustajina ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen sekä kirkkoherra Johannes Hätinen

23.1. sunnuntaina
klo 13 Ekumeeninen kirkkovaellus, alkaa Pelastusarmeijan Mikkelin osaston kokoushuoneelta, Maaherrankatu 
23. Kirkkovaellus kulkee reittiä: Pelastusarmeija – Mikkelin tuomiokirkko – Mikkelin Vapaakirkko – Mikkelin 
maaseurakunnan kirkko – Mikkelin ortodoksinen kirkko – Vanha sotilaskoti/Isän Sydän seurakunta. Kunkin 
seurakunnan tiloissa pidetään pieni rukoushetki. 

24.1. maanantaina klo 19 Rukousilta, Anttolan kirkossa. Illassa mukana ovat lääninrovasti Erkki Rouhiainen 
ja kirkkoherra Johannes Hätinen.
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi,
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen
p. 0206100321 tai tai  044 5937710
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12 tai sopimuksen muk.
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Jouluyö - juhlayö
Talvinen pimeys ympäröi minua ja 

pakkaslumi leijuu hiljaa maahan, 
kun kirjoittelen näitä jouluajatuk-

siani lehteemme. Olen tehnyt sovinnon 
talven kanssa. Kaiken pimeyden keskel-
läkin se on raikas ja valkoinen.

Lumen vaippa on lempeä ja lohduttava. 
Se on kuin valkoinen vaippa yli alastoman 
ja kuolleelta näyttävän maan. Se on lumen 
juhlapuku yli maan, joka odottaa valkeutta 
pimeyteen.  

Ystäväni! Valkeus tuli pimeyteen, kun 
Vapahtajamme syntyi jouluyönä vaatimat-
tomassa luolassa, köyhien paimenten ke-
don laidassa, eläinten käyttämään seimeen. 
Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta 
Jesajan sana: Sebulonin maa ja Naftalin 
maa, meren tie, Jordanin takainen maa ja 
muukalaisten Galilea.

Kansa, joka asui pimeydessä, näki su-
uren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman 
varjon maassa, loisti kirkkaus. (Matt.4) 
Valkeus syntyi pimeyteen, mutta pimeys ei 
sitä käsittää voinut. Joulun sanomaan tämä 
ei kuitenkaan vaikuta, joka joulu Kristus 
syntyy, nimenomaan syntyy preesensissä, 
uudelleen ja uudelleen.

Joulun sanomassa taivas aukeaa ja 
sieltä kuuluu tuttu viesti: ”Teille on tänä 
päivänä syntynyt Vapahtaja”. Taivaallista 
sinfoniaa täydentää enkelivoimien ylistys: 
”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa 
ja maassa rauha”. Joulu on rauhan ja rak-
kauden juhla, ja sen sanoma on vuodesta 
toiseen yhtä ajankohtainen ja elämän-
läheinen. Ihmiskunta tarvitsee jatkuvaa 
rauhan sanomaa, aivan kuten rauhaton 
ihminenkin levottomaan sieluunsa.

Olen monesti miettinyt miksi juuri 
jouluna sodan ja levottomuuksien sano-

mat toistuvat, tuntuu kuin pahan voimat 
olisivat silloin herkemmin liikkeellä. 
Ehkä pahan voimat ovat kauhuissaan, sillä 
niiden aika on tullut.

Jumala on syntynyt ihmiseksi, että ih-
minen jumaloituisi. Siinä on koko joulun 
ihmeen syvällisin tarkoitus ja päämäärä. 
Pelastushistoria saa ajallisen ilmaisunsa. 
Ajaton tulee aikaan, Yliolennollinen ja 
Lähestymätön syntyy lapsukaiseksi. 

Joulun ihmeessä Jumalan rajaton rak-
kaus annetaan meille ihmisille keskinäisen 
rakkautemme esikuvaksi, eikä vain esiku-
vaksi vaan toteutettavaksi. Joulun Lapsen 
tulisi yhdistää meidät yhdeksi rakkauden 
sitein, sillä Joulun Lapsessa Jumala on 
meidän kanssamme.

Kristuksen syntymäjuhlan sanomaan 
on liitetty myös toinen, eskatologinen, 
lopunajallinen, ennustus tulevasta rauhan 
ajasta, joka näin saa alkunsa jo Vap-
ahtajan syntymässä. Se aika on kenties 
vielä kaukana, mutta lupaus siitä on jo 
annettu. 

Tuo tuleva onnellinen aika on ihmisen 
Jumalan yhteyteen paluun aikaa, täydel-
lisen anteeksiannon ja rakkauden aikaa. 
Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja 
pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, 
vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja 
pikkupoika on niiden paimenena.

Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä 
laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle 
niiden vasikat ja pennut, ja leijona syö 
heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii 
kyyn kolon äärellä, vastikään vieroitettu 
lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäär-
meen luolaa. 

Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota 
minun pyhällä vuorellani, sillä maa on 

täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri 
on vettä tulvillaan. Sinä päivänä Iisain 
juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. 
Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, 
hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian 
hohde.

Tuntuu jotenkin lapselliselta luottaa 
tähän, mutta kuitenkin se on meidän 
toivomme. Kaiken pimeyden keskellä 
sisääni syttyy tuhansia toivon säteitä, 
kuin tuhansia tähtiä pimeälle taivaalle 
talviyönä.

Ajatukseni selkenevät ja suuntautuvat 
kohti joulun pyhää tapahtumaa. Sisäinen 
valo saa mieleni ajattelemaan joulun ih-
mettä ja ymmärrän, että todellinen Valkeus 
on keskellämme.

En enää vaella pimeydessä vailla 
toivoa. Tuhansia toivon valoja syttyy mie-
lessäni ja valmistaudun vastaanottamaan 
joulun lapsen – Vapahtajani – jonka 
valkeus kestää elämässä ja kuolemassa. 
Siunattu rauha laskeutuu maailmaan, 
pimeään yöhön, antaen toivoa ja voimaa 
jatkaa matkaa.

Rakkaat ystävät! Kutsun teitä kaikkia 
jakamaan tämän ilon pyhänä jouluyönä 
seurakuntamme pääkirkkoon Rautalam-
milla ja valaiskoon se myös niiden juhlaa 
joilla ei ole mahdollisuutta osallistua 
yhteiseen palvelukseen.

Rukouksissamme toivotamme joulun 
ilosanomaan jokaiseen pienimpäänkin 
pirttiin.

Kristus syntyy – Kiittäkää!

Rautalammin isä Johannes

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Pe 24.12. klo 15 Jouluaaton suuri ehtoopalvelus
La 24.12. klo 24 Jouluyön juhlaliturgia, Kristuksen syntymäjuhla
Pe 31.12. klo 23 Uuden vuoden rukoushetki
La 1.1. klo 18 Suuri ehtoopalvelus
La 8.1. klo 18 Vigilia
Su 9.1. klo 10 Liturgia
Ti 18.1. klo 18 Ehtoopalvelus ja ekumeeninen ilta
La 22.1. klo 18 Vigilia
Ti 1.2. klo 18 Vigilia
Ke 2.2. klo 9 Liturgia
La 12.2. klo 18 Vigilia
Pe 25.2. klo 18 Parastaasi, (vainajien muistopalvelus)
La 25.2. klo 10 Liturgia, Sielujen lauantai
La 25.2. klo 18 Vigilia
 
Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
Pe 24.12. klo 13 Jouluaaton suuri ehtoopalvelus
Su 26.12. klo 10 Liturgia, toinen joulupäivä
Ti 11.1. klo 18 Ehtoopalvelus
Ti 25.1. klo 18 Ehtoopalvelus
La 29.1 klo 18 Vigilia
Ti 18.2.klo 18 Ehtoopalvelus
Ti 15.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Ti 22.2 klo 18 Ehtoopalvelus

Tervo, Profeetta Elian taasouna
La 18.12. klo 18 Vigilia
Su 19.12. klo 10 Liturgia
La 15.1. klo 18 Vigilia
Su 16.1 klo 10 Liturgia
La 19.2. klo 18 Vigilia
Su 20.2. klo 10 Liturgia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan taasouna 
Ke 5.1. klo 18 Juhlavigilia. Teofanian ja Kristuksen kasteen juhla.
To 6.1. klo 10 Liturgia ja vedenpyhitys. Kirkkokahvit
La 5.2. klo 18 Vigilia
Su 6.2. klo 10 Liturgia

Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti
La 1.1.klo 10 Liturgia, Basileios Suuren muistopäivä.
Su 23.1. klo 10 Liturgia
Su 30.1. klo 10 Liturgia
Su 27.2. klo 10 Liturgia 

Konnevesi, seurakuntatalon ryhmätila
Su 2.1. klo 10 Liturgia
Su 13.2 klo 10 Liturgia
 
Nikolaos-kuoron harjoituksia 
Tiistaisin Suonenjoen kirkossa klo 18 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen 11.1., 
25.1., 8.2., 15.2., 22.2.  Tervetuloa entiset ja uudet laulajat! Tarkempia tietoja 
antaa kanttori Oili Mäkirinta puh. 0206 100 322.

Tiistaiseurat

Rautalammilla, keskiviikkoisin klo 13 srk salissa. Vuoden 2011 ensimmäinen  
kokoontuminen 12.01.
 
Suonenjoella sunnuntaisin liturgian jälkeen tarjotaan kirkkokahvit.  Tiistaiseura 
kokoontuu kerran kuukaudessa seurakuntasalilla keskiviikkoisin klo 13.00. Vuo-
den 2011 aloitus 19.01. 

Tervossa, sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen  kirkkokahvit ja tilaisuus 
keskustella ja vaihtaa kuulumisia.

Vesannolla, sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit. Torstaina 
6.1. Teofanian juhlaliturgian jälkeen kirkkokahvit.

NYT KUOROON!

Uusi vuosi tuo muutoksia Nikolaos-kuo-
ron toimintaan. Kuoron harjoituspaikaksi 
tulee vuoden  alusta alkaen Suonenjoen 
Kristuksen kirkastumisen kirkko. 

Kuoroharjoitukset pidetään tiistaisin 
klo 18.00 alkavan ehtoopalveluksen 
jälkeen.

Ensimmäisen kerran kokoonnumme 
11.1.2011. Jos olet kiinnostunut kuoro-
laulusta ja ortodoksisesta kirkkomusii-
kista, nyt on sopiva aika tulla mukaan.

Ortodoksisen kirkon jäsenyys ei ole 
mukaan tulemisen ehto. Jos sinulla on 
kysymyksiä kuorotoiminnasta, esim. lau-
luista, soita rohkeasti kanttori Oilille puh: 
0206100322. Entiset ja uudet laulajat, 
tervetuloa! Nähdään kuorossa!

Naispiiri Nasti 

ke 19.1. klo 18
Rautalammilla Arttelissa

ke 16.2. klo 18
Suonenjoella, 

Rautalammintie 13.

ORTODOKSIAKERHO

Ortodoksia-kerho on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. 
Kerhon vetäjänä toimii isä Johannes. Seuraavat kerhoillat ovat to 13.1., 
27.1., 10.2., 24.2. klo 18 Rautalammilla srk salissa.

Kerhossa keskustellaan ja opiskellaan ortodoksisen kirkon perinteen tunte-
mista. Tiedustelut isä Johannes p. 0206100321 tai 044-5937710.

Ikonimaalarit
kokoontuvat

klo 17 Rautalammilla
ti 18.1, 8.2., 22.2. 

Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 
Pirjo Laitiseen p. 040 7324296.

Opettajana ikonimaalari
Raija Kanninen.

Diakoniatoimikunnan 

toiminnasta
kiinnostuneet,

ottakaa yhteyttä 
Erja Kottaan

p. 040-5709186.

Ekumeeninen tilaisuus

Rautalammilla ti 18.1. klo 18 
ehtoopalvelus ja

ekumeeninen ilta srk-salissa.
Hankasalmella su 23.1 klo 16 
Helluntaiseurakunnan tiloissa, 

Keskustie 47.

KUTSU SEURAKUNNAN TOIMINNAN
SUUNNITTELUKOKOUKSEEN

Kutsun kaikki seurakunnan luottamushenkilöt ja kaikkien
toimintapiirien edustajat yhteiseen seurakunnan toiminnan

suunnittelukokoukseen Rautalammin seurakuntasaliin
sunnuntaina 09.01.2011 liturgian jälkeen.

Tervetuloa tekemään yhteisiä suuntaviivoja
seurakuntamme toimintaan tuleville vuosille!

Isä Johannes Parviainen  

Lasten kokki-
ja puuhakerho:

Alkaa Suonenjoella
kirkon alakerrassa 13.1 klo 16.

Kerho kokoontuu joka toinen viikko. 
Ohjaajana Mirja Mäkinen

p. 044 3201147

Nuorisotyötoimikunta
Seurakunnan nuorille

suunnatusta toiminnasta
lähetetään kotiin kirjeet.

Toimikunnan puheenjohtaja 
Helena Jaamalainen

p. 040-5685840.
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma - pe klo 9-12

Jyväskylän seurakunta

JUMALANPALVELUKSET

JYVÄSKYLÄ , Kristuksen ylösnousemisen kirkko   
La 18.12. klo 18 vigilia. Su 19.12. klo 10 liturgia, monikielinen. Ti 21.12. klo 
17.30 akatistos. Ke 22.12. klo 18.00 ehtoopalvelus. Pe 24.12. klo 9.00 ehtoo-
palvelus ja liturgia, klo 15 suuri ehtoopalvelus. La 25.12. klo 9 aamupalvelus 
ja liturgia. Su 26.12. klo 10 liturgia. Pe 31.12. klo 18 rukoushetki. La 1.1.klo 
9.00 liturgia ja klo 18 vigilia. Su 2.1. klo 10 liturgia. Ke 5.1. 9.00 ehtoopalvelus, 
liturgia ja suuri vedenpyhitys, klo 18 vigilia. To 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto 
ja vedenpyhitys Tuomiojärvellä. La 8.1. klo 18 vigilia. Su 9.1. klo 10 liturgia. 
Ke 12.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 15.1. klo 18 vigilia. Su 16.1. klo 10 liturgia. 
Ke 19.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 22.1. klo 18 vigilia. Su 23.1. klo 10 liturgia. 
Ke 26.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 29.1. klo 18 vigilia. Su 30.1. klo 10 liturgia, 
monikielinen. Ti 1.2. klo 18 vigilia. Ke 2.2. klo 9 liturgia. La 5.2. klo 18 vigilia. 
Su 6.2. klo 10 liturgia. Ke 9.2. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 11.2. klo 10 rukouspal-
velus, seurakunnan tarkastuksen aloitus, piispa Arseni. La 12.2. klo 18 vigilia, 
piispa Arseni. Su 13.2. klo 10 liturgia ja seurakunnankokous, piispa Arseni, 
seurakunnantarkastuksen päätös. Ke 16.2. klo 18 ehtoopalvelus. La 19.2. klo 18 
vigilia. Su 20.2. klo 10 liturgia, monikielinen. Ke 23.2. klo 18 ehtoopalvelus. 
Pe 25.2. klo 18 parastaasi. La 26.2. klo 9 liturgia, vainajien muistopäivä, klo 
18 vigilia. Su 27.2. klo 10 liturgia.
 
KARSTULA, Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
La 18.12. klo 9 liturgia. La 15.1. klo 9.00 liturgia. Su 20.2. klo 10 liturgia.

VIITASAARI, Kristuksen kirkastumisen tsasouna
Pe 24.12. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia. La 22.1. klo 9 liturgia. Pe 11.2. klo 18 
ehtoopalvelus ja seurakuntalaisten tapaaminen, piispa Arseni.

LIEVESTUORE, pyhän Nikolaoksen tsasouna
Pe 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. Su 6.2. klo 10 liturgia.

SUOLAHTI, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
La 4.12. klo 9 liturgia. Su 19.12. klo 10 liturgia. Su 9.1. klo 10 liturgia. La 12.2. 
klo 9 liturgia ja seurakuntalaisten tapaaminen, piispa Arseni.

ÄÄNEKOSKI, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasouna
Pe 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus. La 19.2. klo 9 liturgia.

SAARIJÄRVI, pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasouna
Pe 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. La 29.1. klo 9 liturgia

KEURUU, seurakuntakeskus pieni sali
Su 27.2. klo 9 liturgia.

LAUKAA, hautausmaan kappeli
Su 30.1. klo 10 liturgia.

MUURAME, siunauskappeli, Kappelitie
Su 2.1. klo 10 liturgia.

Monikieliset palvelukset kirkossa
Su 30.1.2011 klo 10 
Su 20.2.2011 klo 10
Su 27.3.2011 klo 10, radiointi
Su 17.4.2011 klo 10
Su 22.5.2011 klo 10

AKATISTOS
toimitetaan kerran kuussa tiistaisin klo 17:30 Ylösnousemuksen kirkossa.  Pyr-
kimyksenä on oppia akatistoksen toimittaminen myös maallikkovoimin.
Ti 18.1. Akatistos autuaalle Ksenia Pietarilaiselle
Ti 15.2. Akatistos Suloisimmalle Jeesukselle
Ti 15.3. Akatistos Jumalansynnyttäjälle
Ti 12.4. Akatistos Kristuksen jumalallisille kärsimyksille
Ti 17.5. Kiitosakatistos

Onko joulu puoliksi
syöty jo ennen juhlaa?

Monen joulu täyttyy odotuksesta. 
Me odotamme läheisiä ja rak-
kaita ihmisiä käymään, kortteja 

ja muistamisia ja ainakin pienimmät lah-
jatoiveiden täyttymistä

Monen odotus alkaa jo viikkoja ennen 
ja päättyy sitten oikeastaan päivää liian 
aikaisin jouluaattona. Me olemme kovaa 
porukkaa odottamaan kaikenlaista ja sa-
malla tavattoman taitavia elämään kaiken 
myös etukäteen.

Monesti käy niin, että joulu jo puoliksi 
syöty ja kokonaan maisteltu ennen kuin 
juhla on edes alkanutkaan.

Joulun odotus on usein toiveita saada 
jotain lisää ja pikkuisen enemmän kuin 
vuosi sitten. Kirkko taas joulun odotukses-
saan opettaa, että meidän tulee opetella 

luopumaan jostain ja antamaan toiselle.
Me emme saisi koskaan paastota itsek-

käistä syistä, vaan toisten muistamisen 
vuoksi. Hyvä lähtökohta on pyrkiä teke-
mään jotain epäitsekkäästi toisen ihmisen 
hyväksi. En myöskään saa paastota sen 
vuoksi, että saisin rahaa säästöön ulko-
maanmatkaa tai virkistäytymistä varten. 
Minun pitää säästää sen vuoksi, että voisin 
antaa tarvitsevalle. 

En myöskään paastoa sen vuoksi, että 
laihtuisin. Paastoan, että ymmärtäisin ru-
uan elämää ylläpitävänä voima enkä vain 
mielihyvän ja herkuttelun lähteenä. Jou-
lupaastossa huomaan taas kuinka itsekäs 
ja itserakas olenkaan ollut. Olen omassa 
arvojärjestyksessäni aina ensimmäinen 
– nyt on toisten vuoro. 

Paasto on sen vuoksi, että oppisin 
näkemään elämän aineettomat ja tärkeät 
asiat. Ei aina ostamista, ei aina lisää halua-
mista, vaan edes joskus luopumista toisen 
ihmisen hyväksi.

Kaikessa tässä asuu joulun henki.
Se on arvokas tunne kelpaamisesta, 

rakkaudesta ja suuresta anteeksiannosta. 
Tuntuu hyvältä ajatella, että minä pienenä 
ja rikkinäisenäkin kelpaan Jumalalle ja 
myös lähimmäisilleni. Rakkaus on joulun 
suurin ihme.

Kristus syntyy – kiittäkää!

Jouluisin terveisin

isä Timo Mäkirinta

Jyväskylän Seudun suojärveläiset ry

20.1 Suojärveläisten hengellinen ilta. Mukana isä Aleksander. Tutustumme 
vanhauskoisiin ja katsomme Puolan matkan kuvia.
24.2 Suojärveläisten ilta; kyläkierros jatkuu.
 
Torstaisin kello 18.00 alkaen vanha sali. Aloitamma tsuajun juonnilla.

Terveh tulgua!  
Ari Peiponen

Jyväskylän seurakunnan Anastasis-kuoro

aloittaa kevätkauden 12.1.2011 klo 18.30 juhlasalissa! Kuoromme osallistuu 
mm.  kuutosseurakuntien kuorojen sävelhartauteen 7.5. 2011 Kuopiossa! Ter-
vetuloa myös uudet laulajat mukaan.  Terveisin kanttori Marja-Leena

Ortodoksinen lukupiiri

lauantaisin kerran kuussa klo 16:00-17:30 Nuorisotilat (Rajakatu 39, käynti 
sisäpihalta). Lukupiirissä keskustellaan yhdessä luettaviksi valituista kirjois-
ta.  Mukaan voi tulla aina kirjan kiinnostaessa.  Seuraa ilmoituksia www.ort.
fi/jyvaskyla-sivulla!  Tervetuloa!

JOULUTAPAHTUMA
sunnuntaina 19.12.2010

Ylösnousemuksen kirkko ja seurakuntakeskus
klo 10:00-16:00

Seurakunta kutsuu kaikkia yhteiseen joulun esijuhlan tapahtumaan, johon 
sisältyy mm. monikielinen liturgia, kirkkokahvit, joulumyyjäiset, ohjelmaa, 
ja kirpputori. Tule tutustumaan seurakunnan eri toimijoihin ja viettämään 
kirkollista pikkujoulua hyvässä seurassa! 
Olet myös tervetullut mukaan järjestämään tapahtumaa! Ota yhteys seura-
kuntaan!

OHJELMASSA
klo 10 jumalallinen liturgia suomen, venäjän ja kirkkoslaavin kielillä
- liturgia tulkataan myös viittomakielelle
- liturgiassa kerättävän kolehdin tuotto menee OrtAidin joulupaastokeräyk-
seen
- liturgian aikana Vanhassa salissa lasten sunnuntaikerho, jossa lapset leikki-
vät ja askartelevat liturgian puoleenväliin asti ja liittyvät sitten vanhempien 
seuraan kirkkoon

n. klo 12 kirkkokahvit Juhlasalissa, järjestäjinä seurakunnan maahanmuutta-
jat
- kahvien yhteydessä musiikillista ohjelmaa seurakunnan kuoroilta: joulun 
kirkkomusiikkia ja koljada-lauluja suomeksi, venäjäksi ja ukrainaksi esittävät 
Anastasis- ja Voskresenie -kuorot
- kahvien yhteydessä avataan myös joulumyyjäiset, jonne toimikunnat ja seu-
rakunnan eri osaajat tuovat tuotteitaan: käsitöitä, leivonnaisia, ym. Myyjäisten 
tuotto menee pääasiassa seurakunnan diakoniatyöhön.

Nuorisotiloissa on samaan aikaan kirpputori, jonka tuotto menee nuorison 
omaan toimintaan. Jos sinulla on myytäväksi kelpaavia vaatteita, kirjoja, 
tavaroita, ota yhteys järjestäjiin!

Seurakuntakeskuksen sisäpihalla on keskieurooppalaisen joulutorin malliin 
tarjolla kuumaa glögiä ym., ja ohjelmassa on mahdollisesti myös paastohen-
kistä grillausta!

Sydämellisesti tervetuloa!

Ortodoksiakurssi kevät 2011
torstaisin klo 18:00-19:45

Vanha sali
(sisäänkäynti kirkon ovesta),

Rajakatu 39
Kurssi on avoin kaikille

ortodoksisuudesta kiinnostuneille.

13.1.  Sakramentit: Kaste ja mirhal-
lavoitelu. Kirkollisia tapoja.
27.1. Sakramentit: Ehtoollinen. Li-
turgia jumalanpalveluksena.
10.2. Sakramentit: Pappeus ja sai-
raanvoitelu. Valmistautuminen suu-
reen paastoon.
24.2. Suuri paasto
17.3. Sakramentit: Katumus.  Risti 
kristityn elämässä.
31.3. Ikonit ortodoksisessa kirkossa
14.4. Suuri viikko ja pääsiäinen
5.5. Kirkkovuoden juhlat. Pyhien 
muisto.

Jyväskylän päiväpiirin
kevään 2011 ohjelma

Kokoontuminen neljä kertaa
torstaisin juhlasalissa klo 13

Torstaina 17.2.
Torstaina 17.3.
Torstaina 14.4.
Torstaina 19.5.

Tervetuloa kaikki, joilla on aikaa 
päivisin osallistua toimintaan!

YKSEYDEN VIIKKO 2011

18.-25.1.2011 vietetään perinteistä 
kristittyjen ykseyden viikkoa. Viikon 
päätapahtumaksi nousee perjantain 
21.1. klo 18 yhteinen ilta seurakun-
tamme juhlasalissa. Ilta toteutetaan 
yhteistyössä Jyväskylän pyhän Ola-
vin katolisen seurakunnan kanssa. 
Puhujiksi iltaan saapuvat piispa Tee-
mu Sippo ja piispa Arseni. Ykseyden 
viikko aloitetaan tiistaina 18.1. klo 19 
helluntaiseurakunnassa. 

Saarijärvellä kokoonnumme ev.lut.
seurakunnan seurakuntasalille sun-
nuntaina 23.1. klo 18.00. Seurakun-
tamme on tänä vuonna järjestelyvas-
tuussa. Muista viikon tapahtumista 
ilmoitamme seurakuntamme netti-
sivuilla.

JYVÄSKYLÄN 
TIISTAISEURAN KEVÄT

Jyväskylän Tiistaiseura jatkaa toimin-
taansa yhteisten iltojen muodossa. 
Kevään kokoontumiset tiistaisin klo 
18 juhlasalissa seuraavasti;
25.1.,22.2., 22.3., 26.4. ja 24.5.

Seurakunnan tarkastus
Jyväskylässä

11.2. - 13.2.2011

Tarkastusseurueeseen kuuluvat piis-
pa Arseni, isä Rauno Pietarinen, 
taloudenhoitaja Paavo Kokotti ja 
teologinen sihteeri Outi Vasko.

Yleinen ohjelma lyhyesti
pe 11.2. klo 10 – 10.30 rukoushetki 
Jyväskylän kirkossa
pe 11.2. klo 18 – 20 ehtoopalvelus 
Viitasaaren tsasounassa. Piispa Arse-
ni tapaa seurakuntalaisia seurakunta-
salissa alakerrassa kirkkokahveilla.
la 12.2. klo 9 – 11 liturgia Suolahden 
tsasounassa. Piispa Arseni tapaa 
seurakuntalaisia.
la 12.2. klo 18 – 19.30 vigilia Jyväs-
kylän kirkossa
su 13.2. klo 10 – 11.30 liturgia Jy-
väskylän kirkossa
su 13.2. klo liturgian jälkeen seura-
kunnan kokous, kirkkokahvit juh-
lasalissa, jossa piispa Arseni tapaa 
seurakuntalaisia

Православный приход
г. Ювяскюля, весна 2011

Божественная Литургия на 
церковно-славянском, русском и 
финском языках
в Воскресенской церкви (Raja-
katu 39) по воскресеньям 30.01., 
20.02., 27.03., 17.04., 22.05. в 
10:00 ч.
После Литургии чаепитие и беседа 
о православии с о. Александром в 
приходском зале!

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

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и интересующихся 
древним пением православной 
церкви!  Kirkkoslaavin- ja suo-
menkielinen Voskresenie-kuoro 
toivottaa uudet laulajat tervetul-
leiksi laulamaan vanhaa yksiäänistä 
ortodoksista kirkkolaulua!
регент Мария Такала-Рощенко, 
takalam@gmail.com, тел. 040-523 
5616.

Добро пожаловать!

Perhekerho kokoontuu
parittoman viikon perjantaina

klo 10 nuorisotiloissa,
vuoden alusta 7.1.2011 alkaen.
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Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa 
tehtiin historiaa toteuttamalla radioitu 
jumalanpalvelus  7.11.2010 kansanlau-
luna. Suomessa tämä ei ollut ensimmäinen 
kerta, näin on tehty myös Kuopiossa, 
mutta meille Keski-Suomessa se sitä oli. 

Palveluksessa kuoro levittäytyi kirk-
kokansan keskelle antamaan tukea kaikille 
laulajille ja kaikki halukkaat saivat olla 
mukana laulamassa. Osa kansasta lauloi, 
osa rukoili aivan kuten tavallisessakin 
palveluksessa. Kanttorimme Marja-Leena 
oli huomioinut palveluksessa myös lapset, 
jotka lauloivat ihanasti ja innokkaasti Her-
ran rukouksen. 

Olimme valmistautuneet palvelukseen 
harjoittelemalla vuoden verran. Noin ker-

ran kuussa syksystä 2009 alkaen kirkko-
kansa on laulanut kuoron kanssa yhdessä 
palveluksen.

Kuoro on astunut aitiostaan kansan 
keskelle ja jokainen lauluhalukas on 
saanut käteensä nuotit. Siinä me sitten 
olemme laulaneet yhdessä kanttorimme 
ohjauksessa, kokeneet kuorolaiset ja in-
nokas kirkkokansa. Ja aina mukaan ovat 
mahtuneet myös rukoilija, ketään ei ole 
pakotettu laulamaan.

Myös lapsia oli harjoitettu osana 
tavallisia jumalanpalveluksia. Aina kun 
heitä oli hieman enemmän paikalla, 
Marja-Leena antoi heidän laulaa Herran 
rukouksen.

Ja aina meillä aikuisilla - myös radioi-

dussa palveluksessa - liikutuksen kyynel 
ilmestyi silmäkulmaan ja seuraavassa 
aamenessa ääni värisi. Siinä innossa ja 
uskalluksessa on jotakin sellaista, mistä 
meidän olisi hyvä ottaa oppia.

Lauloimme palveluksen yhdessä. 
Kuoro ja kansa. Rukoilimme yhdessä ja 
meidän mukanamme oli joukko lapsia ja 
nuoria laulamassa. Tuossa palveluksessa 
me olimme yhtä, ei ollut erikseen kirkko-
kansaa ja kuoroa, olimme me yhdessä. 

Ihmisten ilmeissä näkyi ja äänessä 
kuului onnellisuus ja ilo. Voiko Jumalaa 
palvella paremmin?  

Kuoron sihteeri
Riitta Penttinen

” Tuska tulee tuulen tietä, surut sumujen seassa.” Pimenevässä marraskuun 
illassa Jyväskylän seurakunnan juhlasalissa paloivat himmeät kynttilät.
Kaikessa hiljaisuudessa osallistujat kantoivat omat surukivensä näyt-
tämölle.
Oli paikat vanhempiaan kaipaaville, lastaan kaipaaville, omia murheita 

ja menetyksiä sureville ja kipujaan itkeville…
Illan runo-osuus perustui Suomen kansan vanhoihin runoihin ja itkuvirsiin. 

Helena Nuutinen käsitteli hienovaraisesti luopumisen ja tuskan tuntoja.
Tunnin kestänyt tapahtuma piti koko ajan otteessaan. Vanhat kansanrunot 

johdattivat katsomaan omaa sisäistä minäämme ja auttoivat pysähtymään ja 
kuuntelemaan hiljaisuutta ympärillä.

Ilta oli kaikille osanottajille mieliinpainuva kokemus ja vahvaa sisäisen minän 
rakennusta. Oli hetki, jolloin kenelläkään ei ollut kiire.

Rajalta...
Kansa ja kuoro lauloivat yhdessä

Helena Nuutinen käsitteli hienovaraisesti kansanrunoin ja itku-
virsin luopumisen ja tuskan tuntoja.

kuutosseurakuntien yhteisiä ilmoituksia, lapsia ja nuoria. kulttuuria yms.

Aina kun lapsia on vähänkin kirkossa paikalla, kanttori laulattaa heillä Herran rukouksen (kuva Risto 
Käyhkö).

Kuutosseurakuntien yhteiset kriparit Pyhäkankaalla
11 - 19.8.2011 ja 2-107.2011. 

Kripareille ilmoittautumiset tammikuun loppuun mennessä
liisa.tuunainen@ort.fi

Lasten leiri 20 - 23.6.2011 ja Varhaisnuorten leiri 27. - 30.6.2011. 
Ilmoittautumiset helmikuun loppuun mennessä

liisa.tuunainen@ort.fi

Jos haluta ohjaajaksi Pyhäkankaalle, laita vapaamuotoinen hake-
mus, jossa näkyy ikäsi, harrastuksesi, työkokemuksesi ja tietysti 
yhteystietosi (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerosi). Kerro 
miksi sinut kannattaisi valita ohjaajaksi leirille.
Leiriajankohdat ovat: Kriparit ovat 11 - 19.8.2011 ja 2-10.7.2011. 
Lasten leiri 20 - 23.6.2011 Varhaisnuorten leiri 27. - 30.6.201.

Ohjaajaksi voi hakea, vaikkei olisi käynyt vielä yhtään leiri-
nohjaaja koulutusta.

Ennen ohjaajaksi pääsemistä täytyy käydä ONL:n järjestämät 
I- ja II-ohjaajakoulutukset. Jos on käynyt ONL:n koulutukset 

kaksi kertaa tai useammin, riittää osallistuminen Pyhäkankaalle 
ohjaajaksi valituille järjestettävään koulutukseen. Siitä koulu-
tuksesta tarkennettua tieto tulee myöhemmin. ONL:n sivuilta 
löytyy tietoa ONL:n koulutuksista - ilmoittaudu suoraan ONL:n 
toimistolle. Lisätietoja liisa.tuunainen@ort.fi.

Leirinohjaajahakemukset HELMIKUUN loppuun mennessä 
osoitteeseen: Kuopion ortodoksinen seurakunta, Lapsi- ja nuor-
isotyö, 70100 KUOPIO. Kuoreen merkintä ”HAKEMUS”

Liisa Tuunainen

Haluatko ohjaajaksi Pyhäkankaalle?

Uusi ortodoksinen nettikauppa
IKONIKAUPPA

Olemme avanneet uuden nettikaupan, 
jonka nimi on yksinkertaisesti

Ikonikauppa.
Nettikaupasta on saatavilla erilaisia 

käsinmaalattuja ikoneja,
painotyöikoneja, laampikoita,
ja muita kirkollisia tarvikkeita.

Kaupan tarjonta lisääntyy
ja monipuolistuu kevään aikana.

Tämä on kätevä uusi tapa ostaa ikoneja 
ja muita kirkollisia esineitä Suomessa.
Kauppamme löydät nettiosoitteesta:

www.ikonikauppa.fi
Tervetuloa ostoksille!

Romaniasta
Konstantasta

TEODOXA –
kvartetti

Huippuvierailu Romaniasta. Nuorista 
miehistä koostuva ryhmä laulaa kuin en-
kelikuoro. Kvartetti on laulanut yhdessä 
noin 8 vuotta ja he esittävät perinteistä 
slaavilaista kirkkomusiikkia sekä myös 
romanialaista ja bysanttilaista musiikkia. 
Kvartetti on konsertoinut kotimaansa 
lisäksi myös Saksassa, Italiassa ja Bul-
gariassa.
Kuutoset ovat aloittaneet yhteistyön 
Romanian kirkon kanssa ja tämä huikea 
kvartettivierailu on ensimmäinen käytän-
nön yhteistyön hedelmä.

Konserttipaikat ja -ajat:
Jyväskylä srk-Sali 
ti 22.2. klo 18.30
Kuopio srk-Sali

ke 23.2. klo 18.30
Iisalmi kirkko

to 24.2. klo 18.30
Kajaani kirkko

pe 24.2. klo 18.30
Oulu srk-sali la 25.2. klo 16.00

ohjelma 20 eur



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radioitavat ortodoksiset aa-
muhartaudet Yle Radio 1-ka-
navalla kello 6.15 ja 7.50
6.9. Piispa Arseni, Kuopio
27.9. Kirkkoherra Timo Mäki-
rinta, Jyväskylä, 18.10. Pastori 
Markku Salminen, Helsinki
15.11. Metropoliitta Pantelei-
mon, Oulu

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radioitavat ortodoksiset aa-
muhartaudet Yle Radio 1-ka-
navalla kello 6.15 ja 7.50
6.9. Piispa Arseni, Kuopio
27.9. Kirkkoherra Timo Mäki-
rinta, Jyväskylä, 18.10. Pastori 
Markku Salminen, Helsinki
15.11. Metropoliitta Pantelei-
mon, Oulu

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo
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Radio ja tv

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
(Maisemakuvat: Matti Valkonen)

Toimituskunta:

Kuutosseurakuntien 
tiedotusvastaava:
Isä Johannes Hätinen, Mikkeli
p. 0206 100 351
johannes.hatinen@ort.fi

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

Timo Mäkirinta, Jyväskylä
p. 0206 100 382, aineisto Aila 
Niemiselle p. p. 0206 100 388
osoitteella: jyvaskyla@ort.fi

Johannes Parviainen, Rautalampi
p. 020 6100 321
johannes.parviainen@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli, p. 050 530 5523
leena.orro@surffi.fi

Harri Peiponen, Kuopio
p. 020 6100  304
harri.peiponen@ort.fi

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
1/2011 on seurakuntalaisilla viimeistään 
pe 25.2.2010. Sen aineistopäivä on ti 
8.2.2011. Seuurakuntien 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: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309

YLE TV 2:
26.12.2010. Liturgia klo 10-12
Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkko

Palvelukset radion Ykköska-
navalla:
24.12. Kristuksen syntymä-
juhlan suuri ehtoopalvelus klo 
18.00–18.40, Pyhän Aleksanteri 
Syväriläisen kappeli Mellunmä-
essä, Helsinki

25.10. Kristuksen syntymäjuhlan 
liturgia klo 8.00–9.00, Pyhän 
Aleksanteri Syväriläisen kappeli 
Mellunmäessä, Helsinki

31.12. Basileos Suuren ja uuden 
vuoden juhlan ehtoopalvelus klo 
18.00–18.40, Pyhän Nikolaoksen 
katedraali, Kuopio

2.1.Teofanianedellisen sunnun-
tain liturgia klo 11.00–12.00, 
Helsinki, Uspenskin katedraali

16.1. sunnuntailiturgia klo 
11.00–12.00, Joensuu, Pyhän 
Nikolaoksen kirkko

30.1. Kanaanilaisnaisen sunnun-
tain liturgia klo 11.00–12.00, 
Lahti, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko

Aamuhartaudet joka kolmas 
lauantai YLE Radio 1 klo 6.15 
ja 7.50:
21.1. Arkkimandriitta Andreas 
Larikka, Vantaa
12.2. Pastori Aarne Ylä-Jussila, 
Lappeenranta

T
ie yhdisti kauppalan ja 
kauniin kirkonkylän 
keskellä Savon sy-
däntä. Välimaastoon 
oli muodostunut pieni 
kylä. Muutamia taloja 

oli rakennettu joko keskelle peltoaukeaa 
tai metsän varjoon seuratakseen elämää 
vähän sivummalta.

Kauppa oli kylän asukkaiden kohtaus-
paikka, missä vaihdettiin kuulumiset ja 
tiedot kylän tapahtumista.

Asukasluku kasvoi suuresti, kun viisi 
karjalaisperhettä majoitettiin aivan naapu-
ritaloihin. Siirtolaisperheet toivat elämään 
uutta väriä. Salmin murre, vastineena 
Savon murre, oli yhteisiä ilon aiheita pu-
hetuokioissa.

Ison tuvan yksi nurkka kuului yksi-
näiselle paikkakunnan mummolle, toinen 
nurkka inkeriläisperheelle ja kolmas nurk-
ka siirtolaisperheelle, johon kuului äiti, 
armeijasta kotiutunut poika ja 18-vuotias 
tytär Maria. Neljäs nurkka löytyi ison uu-
nin takaa, mistä oli yhteinen uloskäynti.

Eräänä syyskesän päivänä tuli kauppias 
kysymään äidiltä, voisiko Maria tulla heil-
le apulaiseksi, vaikka syksyn ajaksi.

- Jos haluaa, saa lähteä, kun työ on näin 
lähellä vastasi äiti. Maria oli iloissaan. 
Työn touhussa aika kului nopeammin.

Taloutta hoidellessa aika riensi syk-
syyn. Useasti asiakkaat kaupalla juttelivat 
sairaasta pojasta ja mummosta, kuinka 
jaksaisivat talven yli.

Mökin asukkaita ei ulkona näkynyt.
Syksy eteni joulunalusviikkoihin. Mitä 

lähemmäs joulu lähestyi, sitä vähemmän 
oli asiakkailla aikaa jäädä juttelemaan kau-
palla asioidessaan. Kaikilla tuntui olevan 
yhteinen kiire.

Kauppiaan perheessä ei puutetta näky-
nyt. Monet leivokset ja erilaiset ruokaval-
mistelut oli jo tehty. Jouluaaton aamuna 
kauppias toi sisälle joulukuusen, joka pian 
sai ylleen yltäkylläisen koristelun.

Maria ei ollut koskaan nähnyt niin 
kaunista kuusta eikä niin monenlaisia lei-
voksia. Kaikki tuntui niin vieraalta. Olikin 
hyvä, että navettatyöt olivat vuorossa.

Yht´äkkiä tuli mieleen pieni mökki, 
koivujen suojassa, ja ne sairaat, joita Maria 
ei koskaan ollut tavannut. Kukaan ei ollut 
puhunut heistä viikkoon.

Kauppiaan vaimo haki Marian reppuun 
tavaroita vietäväksi mökille ja vielä Hyvän 
Joulun toivotukset.

Ulkona oli koko viikon ajan pakkanen 
pysynyt lähellä kolmeakymmentä astetta. 
Pakkanen ei pelottanut Mariaa, joka tunsi 
hiihtämisen ilon.

Matkalta Maria pyysi mukaan erään 
mökin mummon pojan Keijon.

Keijon kanssa Maria hiihti pienen 
tupasen luokse. Tulijat koputtivat tuvan 
ovelle. Sisältä kuului heikko ääni. Ovi 
avattiin hiljaa.

- Onko täällä ketään? kysyi Keijo.
Heikko valo paljasti, missä kukin on. 

Yksi sänky oli keskellä lattiaa, toinen nur-
kassa. Nurkkasängyssä oli mummo.

Maria meni mummon luokse ja sanoi:
- Olen siirtolaistyttö, asumme Kinnu-

lassa. halusin nähdä teidät ja toivottaa 
Hyvää Joulua.

- Sinä olet enkeli. Jumala käski sinut 
meitä pelastamaan. Tänä yönä olisimme 
paleltuneet kuoliaaksi.

Maria piteli vanhuksen kylmää kättä 
kädessään lohduttaen:

- Nuku nyt rauhassa, kohta täällä on 
lämmintä.

Tupa oli niin kylmä, että hengitys näkyi. 

Kaksi pientä ikkunaa oli paksun jään pei-
tossa kuin lumilinnan seinät. Vesi sangossa 
hellan päällä oli jäätynyt pinnalta.

- Nyt puita pesään, sanoi Keijo ja oli 
menossa ovesta.

Pian tupaan alkoi tulla lämpöä, kun 
suuri hella täyttyi uudestaan ja uudestaan 
puilla. Samalla pieni kahvipannu porisi 
lämmikkeeksi sairaille.

Maria kertoi terveiset kauppiaan per-
heeltä ja avasi repun. Kuinka kauppiaan 
rouva olikin osannut panna juuri näitä tar-
vikkeita reppuun, iloitsi Maria mielessään. 
Hiivaleipä, voita, korvikepaketti, vähän 
sokeria, mustaherukkamehupullo, tämä 
oli maailman paras paketti.

- Teetkö sinä itse leivän, kysyi Maria 
toiselta sairaalta.

- Ei, en jaksa leikata leivästä, tuli 
vastaus.

Sairas otti kahdella kädellä katosta 
roikkuvasta narusta ja veti itseään istuma-
asentoon. Keijo kiirehti auttamaan.

Naru, joka oli kiinnitetty laipioon, aivan 
sängyn ylle, oli arskarruttanut Mariaa koko 
illan. Nyt hän huomasi sen tarkoituksen.

Maria teki leivän ja otti korvikekupin 
antaakseen sen sairaalle.

- Sinähän olet nuori, tulivat sanat Mari-
alta säikähtäen. Molemmat katsoivat toisia 
himmeän karpiidilampun valossa.

- Luulin sinun olevan vanhempi mies. 
Kukaan ei puhunut nuoresta, Maria jatkoi 
ihmettelyä.

- Olen jo 23-vuotias ja nimikin minulla 
on, Heikki. Enkä minäkään uskoisi todeksi 
sinua. Tuntemattomana tulet jouluaattona 
meidän luo.

Hiljaisuus kesti hetken.
- Mutta kun tuo Keijo istuu tuossa, 

kait´maan päällä ollaan ja elossa, huokaisi 
Heikki.

Mummon neuvon mukaisesti Maria 
hoiti mökin lehmän, joka yksin seisoi 
kylmässä navetassa. Lanta oli jäisenä alla. 
Maria kantoi olkia lämmikkeeksi ja heiniä 
syötäväksi.

Jouluaattoilta oli huomaamatta muut-
tunut jouluyöksi.

- Saanko huomenna tulla töihin tänne? 
Keitän ruokaa ja siivoan vähän, kysyi 
Maria.

- Olisi hyvä, jos tulisit. Pääsisin parem-
paan kuntoon minäkin, mummo sanoi.

- Ilomielin otamme vastaan, kuului 
toisen potilaan ääni.

Kotimatkalla Maria ajatteli kuivaa, 
mustaa leipäkannikkaa, jota Heikki oli 
yrittänyt syödä.

Maria itki ja hiihti, kunnes tuntui, että 
ei jaksa enää. Ladun vieressä oli koivu ja 
hakien siitä tukea Maria itki. Vain yksin 
Hän voi auttaa Heikin terveeksi ja auttaa 
heidät vaikeuksien yli.

Yht´äkkiä tähti lensi ja putosi aivan 
Marian eteen. Tähti valaisi paikan. Maria 
säikähti, mutta tajusi. Rukous oli kuultu.

Taakka, jota Maria oli itkien kantanut, 
oli toinen ottanut kantaakseen.

Kaupalla Maria kysyi, sopiiko kaup-
piaspariskunnalle, että hän tekee ensin 
aamutyöt kaupalla ja lähtee päiväksi aut-
tamaan mummoa.

- Mene vain, jos haluat auttaa. Minä 
teen iltatyöt täällä. Sen jälkeen voin tulla 
sinua hakemaan, kauppiaan rouva sanoi.

Koko Marian kotitalo nukkui, kun hän 
hiipi äidin viereen ja kertoi, mitä jouluyönä 
oli tapahtunut.

Jouluaamun hämärissä Maria kiirehti 
töihin, kuten monena muunakin aamuna. 
Pakkanen jarrutti suksien pohjassa. Se ei 
menoa haitannut.

Aamutöiden jälkeen Mariaa odotti taas 
repullinen ruokaa, jota kauppiaan rouva oli 
pannut mökille vietäväksi.

- Kyllä sinä, Tyyne, olet kumma ih-
minen. Näin paljon panit ruokaa, Maria 
ihmetteli.

- Yhtä kumma olet sinäkin, sanoi Tyy-
ne, kauppiaan rouva, ja kaatoi nauraen 
kahvia matkaan lähtevän kuppiin.

Pieni tuulenvire siivitti hiihtäjää tietäen, 
että hiihtäjää odotetaan. Maria kysyi mö-
kille saavuttuaan, kuinka yö oli mennyt.

- Hyvin, jos et olisi tullut nyt, olisimme 
luulleet eilisen illan tapahtumia uneksi, 
Heikki sanoi hiljaa. Kuin pidätellen itkua 
jatkoi

- Kun elämisen toivo on mennyt, kaikki 
on lopussa, tuleekin tyttö, ja muuttaa kai-
ken. Ei voi muuta kuin kiittää Jumalaa.

Mummoin kertoi olonsa paremmaksi.
- No, nähkäähän työ unia, mutta minä 

tyttö panen tulet hellaan ja keitän korvi-
ketta, sanoi Maria. Nyt tarvittiin jotain 
kevennystä elämään.

Tyyne-rouvan pakkaama reppu toi iloa 
kaikille. Pullapitko hymyili ilosta huo-
matessaan, kuinka tärkeään paikkaan oli 
päässyt. Riisipussi – harvinaisuus – poisti 
Marialta päivän ruokahuolet.

Pian pöydällä komeili kolme kuppia ja 
paksut pullaviipaleet jokaiselle. Sokeriakin 
oli pienet palaset.

Kun Maria oli hoitanut navetan, hän 
alkoi siivota tupaa. Ikkunat olivat vähän 
sulaneet yön aikana tehden vesilammikot 
lattialle. Kaikesta huomasi, kuinka kipeästi 
taloon tarvittiin auttajaa. Valoa olisi tarvit-
tu koko päiväksi lisää, mutta polttoaineesta 
oli pulaa. Jäätyneiden ikkunoiden läpi 
ei päivänvalo päässyt. Tuvassa oli koko 
päivän hämärää.

Siivoustouhussa aika meni nopeasti ja 
pian Maria huomasi ruoka-ajan lähestyvän. 
Ensin oli tuotava isoon uuniin puita. Pak-
kaspuut raksahtelivat iloisesti palaessaan, 
tupaan tuli ylimääräisiä ääniä. Kaikki äänet 
ilmoittivat, että elämää tämäkin on, kunhan 
jaksamme oikein ymmärtää.

Puuro porisi hiljaa hellalla ja odotti 
lautaselle pääsyä. Hiivaleipä pöydällä 
odotti syöjiä. Pian höyrysi oikea riisipuu-
ro jokaisen edessä pehmeä leipäviipale 
toverina.

- Eipä monen talon pöydällä tänä 
jouluna riisipuuroa syödä, mutta meillä-
pä syödään, kehaisi Maria ja sai Heikin 
nauramaan

Hyvin syttyneet puut uunissa antoivat 
valoa ja lämpöä tupaan. Väki oli kuin takan 
ääressä nauttimassa elämästä, joka joskus 
on ihmeellinen.

- Siitä on monta vuotta, kun riisipuuroa 
olemme saaneet, mummo puheli kuin 
itsekseen ja pani lusikan tyhjentyneelle 
lautaselle. Maria meni ottamaan lautasta. 
Mummo otti kädestä kiinni:

- Sano, kuka sinä olet?
- Olen sama tyttö kuin illalla. Muistat-

teko? vastasi Maria.
- Kuulitko sinä huudin? Huusin Juma-

laa. Lähettäisi meille auttajan, mummo 
piteli tytön kättä odottaen vastausta.

- Kuulinhan minä, siksi juuri tulinkin. 
Lepäilepä vähän, pääset terveeksi. Loh-
dutellen Maria peitti mummon takaisin 
peiton alle. Tuntui siltä kuin mummolle 
Maria läsnäolo oli vieläkin kysymys: 
”Kuka olet?”

Päivän kääntyessä iltaa kohti, tupa 
alkoi olla juhlakunnossa. Repusta löytyi 
kahteen pieneen ikkunaan sopivat verhot, 
jotka kauppiaan rouva oli pannut mukaan. 
Verhot olivat vanhat, käytöstä poistetut, 

mutta ehjät.
Kun Maria ripusti verhot paikoilleen, 

tuntui kuin tupa olisi tullut paljon lämpi-
mämmäksi ja kodikkaammaksi. Samalla 
hän sai peitettyä vähäsen jäisiä ikkunoita. 
Vielä valkoinen paperiliina pöydälle, kar-
pidilamppu valoksi. Kaikki on valmista, 
pian kauppiaspariskunta saapuu.

- omenna on Tapaninpäivä. Seuraavana 
päivänä, Heikki, sinun on mentävä lääkä-
riin, mahdollisesti sairaalaan. Et voi jäädä 
tänne odottamaan kuolemaa. Olet nuori, 
elämä on edessä. Heikki kuunteli Marian 
puhetta ja huokaisi:

- Kaikki maksaa.
- Kauppias järjestää asiat niin, että 

pääset hoitoon. Lähdethän? kysyi Maria 
kuin omalta veljeltään. Hiljaisuuden jäl-
keen tuli:

- Joo!
- Minäkin lähden vähäksi aikaa täältä 

pois. Tulen keväällä pistäytymään, jos 
mahdollista, tulen tänne teidän luokse 
kysymään, kuinka jaksatte.

- Älä unohda meitä, kuiskasi Heikki 
hiljaa.

Oveen koputettiin. Kauppias, joulukuu-
si kädessä, ja rouva perässä. Toivotettiin 
Hyvää Joulua. Kyseltyään kuulumies 
kauppiaan rouva sitoi kolme kynttilää 
kuuseen. Kauppias nosti pienen tähden 
latvaan ja sytytti kynttilät.

Tuli hiljaisuus. Kaikki olivat liikuttunei-
ta. Ei sanottu mitään. Kynttilät lämmittivät 
jokaisen mieltä. Ne toivat uskoa elämään, 
tähän uudestisyntyneeseen kotiin.

Joulu oli tullut vieraaksi mummon 
mökkiin.

- Lauletaan joululaulu, ehdotti kaup-
piaan rouva.

”En etsi valtaa, loistoa,
en kaipaa kultaakaan.
Vaan pyydän taivaan valoa ja
rauhaa päälle maan.”

Laulu oli tehty tätä hetkeä varten. 
Sanat koskettivat laulajien sydäntä. Sanat 
takertuivat kurkkuun. Kyyneliä ei voinut 
kukaan pidättää.

Kauppias puhui Heikille sairaalaan 
menosta ja järjesteli taloudellisia asioita 
tulevia päiviä varten. Kaikki alkoi tuntua 
valmiilta ja turvalliselta.

Joulupäivän ilta oli jo pitkällä, kun val-
mistauduimme poislähtöön. Heikki ojensi 
käden sanoen:

- Annahan kätes tänne, Maria. Otti 
molemmilla käsillä kiinni, katsoi silmiin 
ja kysyi:

- Tunsitko, kuinka kovasti puristin 
kättäsi?

- Totta kai, ihan kipeää teki, Maria 
vastasi.

- Se on sinun ansiotasi. Tämän päivän 
aikana olet antanut minulle niin paljon 
voimaa, kiitos.

Heikki ei enää jaksanut puhua mitään.
Toivotin paranemista niin Heikille 

kuin mummollekin, joka nyyhkytti sän-
gyssään. Korjasin peiton jalkojen ympäri, 
sidoin huivin harmaitten hiusten peitoksi, 
sanoin:

- Näkemiin.

Marian joulu 1945 oli
elämäni paras oppitunti.

Maria Mensonen
siirtolainen

Marian joulu
vuonna 1945


