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Laskiaissunnuntaina pyhän 
Nikolaoksen katedraalin 
jumalalliseen liturgiaan 
kokoontui, jo perinteeksi 
muotoutuneeseen juh-

laan, lapsia vanhempiensa kanssa.
Laskiainen eli laskeutuminen 

Lapset 
laskeutuivat 

paastoon

HANNA LINNOVE

Melkein kaikki lapset menivät 
vähintään kahdesta kolmeen 
kertaa koiran vetämän pulkan 
kyytiin.

Kuutosseurakunnat toivottavat Solean lukijoille pääsiäisen iloa!
Kristus nousi kuolleista!

Kristuksen Ylösnousemus Profeetta Eliaan kirkossa Iisalmessa.

paastoon, mm. pulkkamäen riemun 
kautta, on siten myös lastenjuhla, 
joka luo pieniin mieliin monenlaisia 
muistokuvia.

Tässä on yksi muistikuva 15-vuo-
tiaan Hannan sanoin:

“Pienempänä kirkossa ei jaksa-

nut oikein koskaan olla paikallaan. 
Aina piti olla menossa tai ma-
koilla lattialla. Sen huomaa myös 
nykyään kirkossa, kun siellä on 
pieniä lapsia.

Niin tänäkin laskiaissunnun-
taina kun lapsia oli kokoontunut 
taas paljon kirkkoon, lapset oli-
vat hippaa tai makoilivat lattialla.
Liturgian jälkeen seurakuntasa-
lilla oli perinteistä laskiaisruokaa eli 
hernekeittoa ja pullaa.

Juhlan jälkeen kohokohtana oli 
koiravaljakkoajelu. Melkein kaikki 
lapset menivät vähintään kahdesta 
kolmeen kertaa koiran vetämän 
pulkan kyytiin. Monet nauroivat tai 
huusivat riemusta, mutta kyllä joku 
itkukin pääsi.”
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a
Kristus nousi kuolleista

Universaali
sanoma

Arkkipiispa Leon
ja piispa Arsenin 
paimenmatkoja

Kristuksen ylösnousemus muo-
dostaa uskomme vahvan perustan. 
(1 Kor 15:14) Jos Kristus ei olisi 
ylösnoussut, olisi se merkinnyt, 
että kuolema on Häntä vahvempi ja 
että Kristus olisi ollut vain meidän 
kaltaisemme ihminen.

Mutta Kristus on Jumala. Hän on 
ylösnoussut Jumala, ja sen vuoksi 
että Hän ylösnousi, on Hän Jumala. 
Muistamme Raamatun kertomuk-
sista, että ennen häntä oli kuolleista 
herätetty ainakin Lasarus ja Jai-
roksen tytär. Aikanaan he kuitenkin 
kuolivat uudelleen. Mutta ”koska 
Kristus on herätetty kuolleista, hän ei 
enää kuole eikä kuolemalla ole enää 
valtaa häneen.” (Room. 6:9)

Herran ylösnousemuksen myötä 
me juhlimme kuoleman, julman 
itsevaltiaan, voittamista. Kuoleman 
valtakunnan piti tuhoutua, koska se 
rakentui huonolle perustalle; lait-
tomuudelle ja väkivallalle. Kuolema 
on laiton, koska ei anastanut val-
takuntaansa ensin syntiin langenneita 
Aatamia ja Eevaa, vaan heidän lakia 
noudattaneen poikansa Aabelin. 
Kuolema on väkivaltainen, koska 
ei ottanut Aabelia luonnollisella 
tavalla, eli sairauden tai vanhuuden 
kautta, vaan petoksella Kainin 
väkivallan seurauksena. Sellainen 
laiton ja väkivaltainen valtakunta 
ei voinut loppumattomasti hallita 
ihmisiä, vaan sen piti loppua. Kuole-
man varjon maahan meni Valkeus. 
Sinne meni jumaluudellaan aseistau-
tunut Vapahtaja ja Hän vangitsi sekä 
kahlitsi kuoleman.

Kristus voitti kuoleman, koska 
hän voitti synnin, joka on kuoleman 
pistin (1. Kor. 15:56). Kuolema liit-
tyy aina syntiin ja Jumala ilmaisi sen 
selvästi ensin luoduilleen sanoen: 
”Vain siitä puusta, joka antaa tiedon 
hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä 
sinä päivänä, jona siitä syöt, olet 
kuoleman oma.” (1.Moos. 2:17) 
Jumala opasti selkeästi: jos et nou-
data käskyä, vaan teet syntiä, sinä 
kuolet. Kristuksen ristinkuolema 
on meidän syntiemme täydellinen 
sovitus. Ristinkuolema pyyhki pois 
syntimme ja hävitti syntiä seuraavan 
kuoleman.  

Synti kietoo ihmisen helposti 
pauloihinsa ja vajottaa hautaan. Kun 
teemme syntiä, olemme elävien kir-
joissa, mutta silti olemme kuolleita. 
(Ilm. 3:1) Hauta on ihmistä vaivaa-
vat himot ja pahuus. Jos meillä on 
katumusta ja parannuksen tekemisen 
mieltä, Herra tempaa meidät hau-
dasta ja herättää kuolleista. Kristus 
nousi kuolleista. Hänen esimerkkiä 
seuraten ja Hänen avullaan on mei-
dänkin noustava ylös syntien syvästä 
haudasta ja iloittava hengellisesti 
Vapahtajan ylösnousemuksesta. Al-
oittakaamme tämän pääsiäisen 
myötä uusi elämä ja ajatelkaamme 
itsestämme: ”Te olette kuolleet pois 
synnistä ja elätte Jumalalle Kristuk-
sessa Jeesuksessa”. Nähkäämme 
nyt entistä selvemmin ylösnous-
seen Vapahtajan loistavat kasvot ja 
kokekaamme vahvana Hänen ylös-
nousemuksensa ilo. Aamen.

PIISPA ARSENI

PPelastushistorian huipen-
tumana pääsiäispyhä on 
suurin pyhä. Sitä edeltää 
suuri pyhä. Tällä nimellä 
tuntevat monet vanhat 

ihmiset keskuudessamme suuren 
paaston ajan. Niin tuntevat heidän 
kauttaan myös monet nuoremmat.

Tämä suuri pyhä on pyhity-
selämää varten, pyhittämistä varten. 
Tahdomme pyhittää tämän ajan. Vai-
kka tämä pyhityskilvoituksen aika on 
matkan tekoa suurimpaan juhlaan, 
ylösnousemuksen juhlaan, pääsiäi-
seen, on se kuitenkin varsinaisesta 
arjesta poikkeavaa. Se on jo juhlaa, 
vaikkakin samalla juhlan odotusta. 
Se on arjesta ylempänä, sille tielle 
on noustu, sillä tiellä on selkeä 
päämäärä.

Sitä on kuvattu  valoisaksi tieksi; 
valo paljastaa sen minkä pimeys 
kätkee. Mielemme tahtoo valaistua, 
vapautua pimeistä sopukoistaan, kat-
koa painavien taakkojen kahleet.

Paastopalveluksen ajatuksen 
mukaan kaikkivaltias Jumala, joka 
on luonut viisaudessaan koko luo-
makunnan, on myös sanomattomalla 
kaitselmuksellaan ja hyvyytensä 
paljoudesta johdattanut meidät 
näihin jaloihin päiviin sielujen ja 
ruumiiden puhdistukseksi. Hän, 
joka neljänkymmenen päivän ajalla 
antoi palvelijalleen Moosekselle 
kirjoittamansa kivitaulut, sallii ruk-
ouksemme mukaan meidän taistella 
hyvän kilvoituksen. Rukoilemme, 
että hän sallii meidän tulla synnin 
voittajiksi ja niin saamme kohdata 
pyhän ylösnousemusjuhlan.

Tämä suuri pyhä johdattaa meidät 
kokemaan pyhyyttä, kunnioittamaan 
pyhää, lähestymään sitä nöyrällä 
pelolla.

Viime aikojen maailmanlaajuinen 
keskustelu on nostanut esille käsi-
tyksen pyhästä. Näemme kuinka 
syvästi pyhiä ovat pyhät arvot ih-
misille. Näemme  samalla, kuinka 
pyhyyden kunnioitus on kadonnut 

maailmasta. Monille mikään ei ole 
pyhää. Monille millään ei ole mitään 
arvoa, syvää arvoa, pysyvää arvoa, 
ikuisuuteen kestävää. 

Mutta ei niin voi elää. Mei-
dän sielussamme, meidän sy-
dämessämme, syvimmällä sisim-
mässämme se ikuinen tuli kuitenkin 
palaa. Se on se henki, se elämän 
henki, jonka Luoja antoi. Yksilön 
sielussa, kansojen sielussa, maail-
man uskonnoissa, kaikissa on tuo 
pyhyys, jumalallinen pyhyys, louk-
kaamaton.

Kaiken pahuuden vallan alla, 
turmeluksen syövereissä jokin sy-
dämessämme huokaa katumusta, 
parannusta, armoa, anteeksiantoa. 
Paaston ajan opetus on vapautuksen 
teologiaa, rakkauden teologiaa.

Jumala on rakkaus. Rakkaudes-
saan Hän antaa meille tämänkin 
mahdollisuuden,  tämänkin paaston 
kevään. Siksi mielessämme on 
kiitos. Miksi emme osoittaisi sitä! 
Siksi mielessämme on ylistys, miksi 
emme toisi sitä esille koko olemuk-
sellamme?

Yhdessä kaikkien toisten kanssa 
vaellamme pyhityksen tietä kohti 
sitä Jerusalemia, joka on kaikille 
pyhä. Tällä matkallamme kuulemme 
valitettavan, ja itsekin niin teemme: 
kuinka paljon maailmassa onkaan 
vihaa, pahaa, panettelua… Miksi 
ihmiset jopa pilkkaavat toisiaan ja 
toistensa pyhiä arvoja. Harvemmin 
kuulemme iloittavan siitä, kuinka 
paljon on myös rakkautta, moni-
naista hyvää. Jokainen päivä, mutta 
myös tämä Solean lukemisen hetki, 
on meille mahdollisuus pysähtyä 
tarkkailemaan itseämme. Olem-
meko sanoneet jotakin, joka on 
aiheuttanut vihaa ja katkeruutta 
toisissa; olemmeko tehneet jotakin, 
joka on aiheuttanut lähimmäisis-
sämme pahaa mieltä; olemmeko 
kuulleet itsestämme pahaa ja louk-
kaantuneet siitä… Ehkä olemme 
asettaneet itsemme väärään asemaan 

ystäväämme nähden. Ehkä itserak-
kaus on voittanut lähimmäisenrak-
kauden.

Suhteemme toiseen ihmiseen on 
osa Jumala-suhdettamme.

Tämä pyhityksen tie pääsiäiseen 
on tietoista mielenmuutoksen aikaa. 
Rukouksessa elämme Vapahtajamme 
elämän vaiheissa. Uskoen tuemme 
lähimmäisemme uskoa, yhdessä 
kilvoittelemme, ettemme sovinnon 
tehtyämme lankeaisi uudelleen 
vihan ja tuomitsemisen mielialaan. 
Taistelemme itsessämme, että kans-
sakäymistämme sävyttäisi oikeus, 
oikeamielisyys.

Kun teemme sovinnon lähim-
mäisemme kanssa, tunnustamme 
hänen tasavertaiset oikeutensa kaik-
keen ihmiselle annettuun yhteiseen 
hyvään. Jeesus sanoo: jokaisen, joka 
tunnustaa minut ihmisten edessä, 
tunnustan minäkin Isäni edessä. 
Jokainen ihminen, jonka me tun-
nustamme Jeesuksen edessä, tun-
nustaa meidätkin Isänsä edessä. 
Tällöin on maailma muuttunut 
toiseksi, me olemme muuttaneet 
maailmaa, tätä globaalia maailmaa, 
jota ilmaisua nykypuheenparsissa 
niin mielellään käytetään.

Mutta Pääsiäisen sanoma on 
universaali.

Siunaten 
ARKKIPIISPA LEO

1.-3.4. Aleksandria, pääkatedraalin 
vihkimisjuhla 
 5.4. Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia, Kuopio 
 6.4. Karjalan hiippakuntasäätiön 
hallituksen kokous, Kuopio 
 8.-9.4. Palmusunnuntain vigilia ja 
liturgia, Varkaus 
 13.4. Suuren torstain liturgia, Kuo-
pio 
 14.4. Aamupalvelus (12 kärsimy-
sevankeliumia) klo 9, Kuopio
 14.4. Suuri ehtoopalvelus klo 14, 
Kuopio 
 15.-16.4. Pääsiäisen aamupalvelus 
ja liturgia, Iisalmi 
 20.-21.4. Puolustusvoimain orto-
doksiset hengelliset päivät, Uusi-
Valamo 
 25.4. Arkkipiispalla vieraana ark-
kiatri Risto Pelkonen Kuopion 
kaupungintalon juhlasalissa klo 18, 
tilaisuus on kaikille avoin, vapaa 
pääsy 

Piispa Arsenin paimenmatkat:
31.3.-5.4. Egypti: Aleksandria,  
Aleksandrian patriarkaatin Marian 
ilmestyksen pääkirkon uudelleen 

vihkiminen
6.4. Helsinki, Psalmikomitean kok-
ous
12.4. Suonenjoki, Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
13.4. Lintula, Ehtoopalvelus ja  
liturgia
14.-15.4. Valamo,  Suuren perjantain 
ja lauantain jumalanpalvelukset 
16.4. Ilomantsi,  Aamupalvelus, 
liturgia ja ehtoopalvelus
21.-28.4. Italia: Assisi-Rooma,  Eku-
meeninen pyhiinvaellusmatka 
29.-30.4. Tapiola,  Vigilia ja liturg-
ia
6.-7.5. Hämeenlinna, Vigilia ja 
liturgia. Sunnuntaina luento Rii-
himäen Taidemuseolla: Äitikuva 
ikonitaiteessa
8.5. Helsinki, Ikonimaalari -lehden 
toimituskunnan kokous
9.5. Riihimäki, Luento ortodoksia-
piirissä: Kirkko ja diakonia
20.-21.5. Rautalampi, Vigilia ja 
liturgia. Temppelijuhla
23.5. Joensuu, Viitosten kokous
24.-26.5. Moskova,  Kirkkojen 
päämiesten kokouksen valmistelu-
kokous

Savonlinnan 
tiistaiseura vieraili 
ortodoksisuuden 
sunnuntaina 
Kuopiossa KP 
arkkipiispa Leon 
kutsumana. 
Ohjelmassa oli 
muun muassa 
litrugia ja 
kirkkomuseo.

Turismi on tuonut Espanjalle 
työpaikkoja varallisuutta. 
Moni entinen kalastajakylä on 

kasvanut suhteellisen lyhyessä ajassa 
vireäksi kaupungiksi. Yksi tällainen 
on Välimeren rannalle kohonnut 
Fuengirola. Lomakohteena siitä on 
tullut matkailijoille suosittu paikka.

Kesäkuukausina sen kaduilla ja 
hiekkarannoilla kuhisee pääasiassa 
espanjalaisia. Vuokraisäntämme 
Antonio Rokan mukaan heinä- ja 
elokuu ovat vilkkaimmat. Silloin 
rannat ovat täynnä ja liikkuminen 
kaupungissa lähes mahdotonta. 
Syksystä kevääseen on jo väljempää. 
Sesonkiajan lomailijat ovat silloin 
poistuneet. Tilalle ovat tulleet keski- 
ja pohjoiseurooppalaiset.

Toisten tavoin suomalaisetkin 
ovat löytäneet Fuengirolan ja ot-
taneet sen lomapaikakseen. Talvi-
saikaan heitä on kaupungissa pari 
kolme tuhatta. Monet eivät ole vain 
lomailijoita vaan asuvat siellä vaki-
naisesti. Heidän joukkoonsa mahtuu 
muutamia ortodokseja ja jopa orto-

doksiperheitäkin.
Talvikuukausienkin viettäminen 

vieraalla maalla nostattaa monen-
laisia mietteitä. Ystävien ja omaisten 
jättäminen, vieraskielisten kanssa 
toimeen tuleminen ja sopeutuminen 
outoon kulttuuriin eivät käy kivuitta. 
Monista tavanomaisista asioista voi 
tulla kynnyksiä. Sen vuoksi oman 
kirkon läsnäolon kaipuu on osoit-
tautunut yhdeksi sellaiseksi.

Espanja on roomalaiskatolinen 
maa. Siellä ei ole virallista orto-
doksista kirkkoa, mutta sinne on 
sijoittunut eri paikalliskirkkojen 
työntekijöitä. Tutustuin runsas vuosi 
sitten ekumeenisen patriarkaatin 
alaisen kirkon pappiin isä Peter Mi-
luun, jonka asuinpaikka oli silloin 
Malagassa. Yhdessä toimitimme 
ruumiinsiunauksen Calhondassa San 
Miguelin kirkossa. Fuengirolassa on 
liturigioita toimittanut ja toimittaa 
edelleenkin Romanian patriarkaatin 
lähettämä pappi paikallisessa Fati-
man kappelissa.

Kun suomalaiset ortodoksit oppi-

vat tietämään, että olen kaupungissa, 
he ovat ottaneet yhteyttä. Rukous-
palvelukset ja kodinsiunaukset sekä 
keskustelut ajankohtaisista kirkol-
lisista aiheista saivat siten alkunsa. 
Kokoontumiset ovat olleet odotet-
tuja ja niitä on pidetty ortodoksien 
omissa kodeissa silloin tällöin. Osal-
listujien lukumäärä on ensimmäisen 
kokoontumisen (8 henkilöä) jälkeen 
vähitellen kasvanut puskaradion 
tiedotuksen välityksellä.

Kokoontumiset jatkuvat. Kevään 
ohjelmassa on 25.2. rukouspalvelus 
ja keskustelua kasteesta imatralais-
ten Liisa ja Eero Aallon kodissa. 
Mielenkiintoinen tapahtuma on 
huhtikuun toisena päivänä, jolloin 
on Helvelahtien perheessä syn-
tyneen neljännen pojan kaste. Juha 
Helvelahti on toiminut kaupungissa 
suomalaisen koulun rehtorina ja äiti 
Satu, fysioterapeutti, ortodoksien 
uskonnonopettajana.

PAPPI-HEIKKI MAKKONEN

Talvehtijoiden kuulumisia



3

Olavinlinnassa järjestettiin vuoden 
alussa ensimmäisen kerran Kolmen 
linnan loppiainen. Muut linnat ovat 
Turun ja Hämeen linnat, joissa tämä 
koko perheen tapahtuma on järjest-
etty jo aikaisemminkin.

Tapahtuman järjestäjä oli Museo-
virasto, joka oli kutsunut mukaan 
myös Savonlinnan ortodoksit.

Teofanian juhlaliturgia toimitet-
tiin Savonlinnan rukoushuoneessa, 
joka on pyhitetty profeetta Sakari-
aalle ja vanhurskaalle Elisabetille.

Rukoushuoneelta siirryttiin Olav-
inlinnan edustalla olevaan Tal-
lisaareen, jossa järjestäydyttiin 
ristisaatoksi.

Ristisaatto kulki yli sillan ja halki 
linnanpihan Suvorovin kanavalle, 
missä toimitettiin suuri vedenpy-
hitys. Liturgiassa palveli ja veden-
pyhityksen toimitti pastori Tuomas 

Kseniapiiri aloitti kevätkauden te-
kemällä perinteisen retken Valamon 
ja Lintulan luostareihin. Valamossa 
LK Pekka Tuovinen luennoi aihee-
naan ”Jumalan kuvasta Jumalan 
kaltaisuuteen”.

Pekka Tuovinen lähestyi ortodok-
sista ihmiskuvaa kirkkoisien ajatuk-
sista käsin. Ihminen on kokonaisuus, 
vapaaksi ja hyväksi luotu. Vaikka 
ihminen ainoana luotuna on Jumalan 
kuva, hän ei pysty määrittelemään 
Jumalaa. 

Maksimos Tunnustajan mukaan 
ihminen on tarkoitettu iankaikki-
seksi, kuten Jumala. Hänet on luotu 
välittömään vuorovaikutukseen 
Luojansa kanssa. Jos suhde Luojaan 
häiriintyy, ihminen elää vajavaises-
sa tilassa. Gregorios Nyssalainen 
sanoo, ettei ihmistä luotu orjuuteen 
vaan vapaaksi. Hänen käsityksensä 
mukaansa juuri vapaus on ”ihmises-
sä oleva Jumalan kuva.”

Jumalan kaltaisuuteen pyrkimi-
nen on mahdollista armon avulla. 
Gregorios Nyssalaisen mukaan, 
”ihminen muuttaa todeksi omalla 
elämällään Jumalan rakkautta”. 
Ihmisen elämän tarkoitus on juma-
loituminen, teosis.   

Etiopian kristillisyys
Papa Paul Hesse ennätti vain raottaa 
vanhan afrikkalaisen kristillisyyden 
verhoa helmikuun luennolla. Etiopia 
ja myös siitä irtautunut Eritrea ovat 
uskonnollinen aarreaitta, jonka pe-
rinteestä on runsaasti kerrottavaa.

Etiopialaiset pitävät itseään pyhä-
nä kansana, israelilaisten seuraajina. 
Etiopialaisten käsityksen mukaan 
maan ensimmäinen hallitsija on 
Saaban kuningattaren ja Israelin 
kuninkaan Salomon poika.

Juutalaiset Vanha testamentilliset 
vaikutukset näkyvät maan uskonnol-

lisessa elämässä.
Etiopian vanha kristillisyys on 

ortodoksista, vaikka he noudattavat 
monia juutalaisuudesta omaksuttuja 
tapoja.

Heillä on käytössä ympärileik-
kaus kunnioituksena esivanhempia 
kohtaan. Sunnuntaita he kutsuvat 
kristittyjen sapatiksi. Jotkut pitävät 
myös lauantain sapattina, eikä silloin 
tehdä mitään työtä. Puhtausmää-
räykset ovat niin ikään juutalaista 
perua.

Etiopian kristittyjä voi sanoa 
syvästi uskonnolliseksi.

Jumalanpalvelukset kestävät 
neljästä viiteen tuntiin. Suureen 
paastoon he laskeutuvat viikon mit-
taisella katumuspaastolla.

Tämän käytännön avulla he hä-
peävät Bysantin kristityn keisarin 
Herakleioksen toimia. Hän teurasti 
kaikki Etiopian juutalaiset 600-
luvulla.  

Kunnioitus Jumalansynnyttäjää 
kohtaan ilmenee suhtautumisessa 
naisiin.

Koska jokainen nainen tavallaan 
edustaa Jumalansynnyttäjää, he voi-
vat kulkea Etiopissa vapaasti ilman 
pelkoa päällekarkauksista tai väki-
vallasta. Näin ainakin kristillisessä 
osassa maata.  

Olemme tottuneet etsimään van-
haa ortodoksista perinnettä Kreikan 
kirkon piiristä. Meidän ei pidä 
unohtaa afrikkalaisia ortodokseja, 
joiden kristillisyydessä on säilynyt 
hyvin vanhoja käytäntöjä. Afrikka ei 
ole vain kehitysapua tarvitseva suuri 
maanosa, vaan siellä on mittavia 
hengellisiä aarteita.

Laulettu perinne 
Anna Maria McElwain on ilmeisesti 
ainoa ihminen maailmassa, joka 
pystyy laulamaan hepreankielisiä 
Vanhan testamentin tekstiä ilman 

nuotteja.
Näin on arvellut jo edesmennyt 

muinaisen laulutavan nuottikoodis-
ton kehittäjä, ranskalainen tohtori, 
Suzanne Haik-Vantoura. 

Dosentti Thomas McElwain 
luennoi vanhasta hepreankielisestä 
Raamatusta ja tytär esitti näytteitä 
laulaen.

Ritva McElwain luki esityksen 
jälkeen suomennokset Raamatusta. 
Luennoitsijan käsityksen mukaan 
ennen kuin Raamattu saatiin kirjal-
liseen muotoon, perimätieto säilyi 
nimenmaan lauletussa muodossa. 
Hänestä on ilmeistä, että tekstejä 
ovat laulaneet naiset.

Heprean kielessä ei ole vokaaleja. 
Vokaalit merkitään konsonanttien 
päälle pistein.

Anna Maria kykenee ”lukemaan” 
vokaalimerkit nuotteina. Laulutek-
niikan kehitti tohtori Vantoura. Hän 
uskoi löytäneensä vanhan juutalai-
sen laulutekniikan jota käytettiin 
Mooseksen aikoihin. Nykyinen 
syngoogissa kuultava laulu on vain 
500 vuoden takaa. 

Laulutapa pysäyttää
Vanha heprealaine laulutapa py-
säyttää. Laulutyylissä on pyhyyden 
tuntua. Vaikka sanoja ei ymmärtäi-
sikään, musiikki puhuttelee syväl-
lisesti.

Thomas McElwain totesi, etteivät 
kaikki uskonnolliset suunnat ymmär-
rä tätä laulutapaa, koska he ovat itse 
omaksuneet toisenlaisen perinteen.

Ortodokseille tämä esitystapa ei 
ole vieras. Sävelkuluissa on jotain 
meille tuttua.

McElwain totesikin, että toisin 
kuin luullaan, juutalaiset eivät ole 
säilyttäneet kaikkein vanhimpia 
perinteitä. Raamatun lauluperi-
neessä ortodokseilla on vanhempia 

käytäntöjä.
Anna Maria esitti katkelmia Moo-

seksen kirjan luomiskertomuksesta. 
Kaunis oli myös profeetta Samuelin 
äidin Hannan laulu, jossa on vanhin 
messiaaninen ennustus. Viimeinen 

näytteistä oli psalmi 91, joka oli hyvä 
valinta paastoajan iltaan.

Huhtikuun Kseni-piirin luennon 
pitää Aino Nenola. Aiheena Nainen 
ja ortodoksinen kirkko.

SIRPA OKULOV

Anna Maria McElwain osaa ainutlaatuisen laulutavan. Hän kykenee 
lukemaan vanhan testamentin vokaalimerkit nuotteina.

Jumalan kaltaisuuteen pyrkiminen
on mahdollista armon avulla

Savonlinnan ortodoksit 
mukana Kolmen linnan 
loppiaistapahtumassa

Kallinen. Kuoroa johti kanttori 
Kirsi-Maria Hartikainen.

Tämä ei kuitenkaan ollut ensim-
mäinen kerta, jolloin linnassa on 
toimitettu vedenpyhityksiä. Kun 
Savonlinna Turun rauhassa vuonna 
1743 jäi Venäjän puolelle, tuli lin-
naan venäläinen varusväki, joka rak-
ensi kirkkosalinsa kuninkaansaliin. 
Kirkko palveli myös tänne tullutta 
siviiliväestöä aina vuoteen 1846 asti, 
jolloin vihittiin keskustaan raken-
nettu kirkko.

Keskustaan rakennettu kirkko 
pyhitettiin profeetta Sakariaalle ja 
vanhurskaalle Elisabetille. Hiukan 
ennen toista maailmansotaa kirkko 
myytiin luterilaiselle seurakunnalle, 
ja kantaa nyt nimeä Pikkukirkko.

Iltapäivällä toimitettiin rukous-
palvelus Olavinlinnan kappelissa. 

Linnan kappelikin on ollut lyhyen 
aikaa (1714-1921) ortodoksinen 
varuskuntakirkko. Linna oli tuolloin 
venäläisten hallussa. Kappelikirkko 
oli tiettävästi pyhitetty profeetta 
Eliaalle.

Ortodoksikirkon esineistöä esit-
televässä linnan museossa Oiti 
Kotamo kertoi ortodoksisuuden 
historiasta Savonlinnassa suomalais-
elle ryhmälle ja Vladimir Airikainen 
venäläiselle ryhmälle.

Päivän aikana Olavinlinnaan oli 
vapaa pääsy ja linnassa oli ohjelmaa 
koko perheelle. Vs. kaupunginjohtaja 
Saku Linnamurto avasi juhlapäivän, 
jonka ohjelmassa oli Suvorov-tee-
makierroksia, musiikki- ja tans-
siesityksiä ja perinteisiä ulkoleikkejä 
suurella linnanpihalla.

Tapahtuma oli vetänyt paikalle 
väkeä runsaasti, myös seudulla 
talvilomalla olevia venäläisiä.

Museoviraston yhteistyökump-
paneina olivat ortodoksien lisäksi 
Pyhän Olavin Kilta, Pyhän Olavin 
miekkailijat, Taidekoulu Hyrrä, 
Savonlinnan taidelukio, Fazer-Ami-
ca ja Sami/luontoyrittäjäopiskelijat.

OITI KOTAMO

Lintulan luostarin 60-vuotisjuhlaa 
vietetään Palokissa 11.6.2006 

Lintulassa pidetään pyhiinvael-
lusjuhla sunnuntaina kesäkuun 11. 
päivänä 2006. Päivä alkaa klo 9.00 
liturgialla, jonka toimittaa Korkeasti 
Pyhitetty arkkipiispa Leo. Sen jäl-
keen on vaatimaton kenttäateria ja 
pieni juhlatilaisuus, jossa puheen 
pitää mm. lehtori Kari Kotkavaara 
aiheena lähinnä Petros Sasaki ja 
hänen maalaamansa ikonitLintulan 
kirkossa. Juhliin on määrä valmistua 
uusi kirja luostarin elämästä nimellä 
“Hyvän osan valinneet”.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
60 vuotta luostarin asettumisesta 
Heinäveden kunnan Palokin kylään. 
Kivennavalla luostari ennätti olla 
vuosina 1895-1939 eli 44 vuotta.

Evakkoaika kesti kuusi vuotta, 
jolloin luostari oli ensin Joroisten 
Maavedellä Airon talossa, Maival-

assa kansakoululla, Luhangan Judin-
salossa ja lopulta Tampereen lähellä 
Kuhmalahdella Puntarin kylässä Ali-
Hinkkalan talossa. Vakituisen paikan 
valinta tehtiin kahden paikan välillä. 
Toinen oli Tampereen lähellä ja toin-
en Hackmanin Koskijärven kartano 
Palokissa. Pappismunkki Illirik piti 
Akatistos-palveluksen vanhasta 
Lintulasta pelastuneen Jerusalemin 
Jumalanäidin ikonin edessä ja ve-
dettiin arpaa. Arpalipussa luki nimi 
Palokki. Voimme sanoa, että itse 
Jumalanäiti ratkaisi luostarin paikan. 
Luostari siirtyi Palokkiin 2.6.1946, 
sisaria oli silloin 34.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi 
juhlaamme. Ryhmiä ja muitakin 
pyydämme ilmoittautumaan osal-
listumisesta juhliimme toukokuun 
loppuun mennessä.

IGUMENIA MARINA JA SISARISTO

Ilmoittaudu Lintulan
juhlaan ajoissa!
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Iisalmen seurakunta

IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi

p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi 

Virasto avoinna ma, ti, to, pe 
klo 9-12.

JUMALANPALVELUK-
SET   

Iisalmi, Pr. Elian kirkko
La 1.4. klo 18 vigilia
Pe 7.4. klo 17 parastasis
La 8.4. klo 18 vigilia, virpovit-
sojen siunaaminen
Su 9.4. klo 9 liturgia, Palmu-
sunnuntai, palv. jälkeen kirk-
kokahvit Evakkokeskuksessa
Ke 12.4. klo 18 Suuren torstain 
aamupalvelus
To 13.4. klo 9 Suuren torstain 
liturgia 
Pe 14.4. klo 9 hetkipalvelus
klo 14 Suuren perjantain 
ehtoopalvelus
klo 18 Suuren lauantain aamu-
palvelus
la 15.4. klo 23.30 Pääsiäi-
syöpalvelus, toim. K.P. ark-
kipiispa Leo, TV 1 SUORA 
LÄHETYS
su 16.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 22.4. klo 18 vigilia
la 6.5. klo 18 vigilia
la 13.5. klo 18 vigilia
la 20.5. klo 18 vigilia
la 27.5. klo 18 vigilia 
su 28.5. klo 9 liturgia, Pyhien 
isien sunnuntai

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien 
kirkko
Ke 5.4. klo 17 paastoliturgia
To 13.4. klo 17 aamupalvelus, 
12-evankeliumijaksoa Kris-
tuksen kärsimyksistä
Ma 17.4. klo 9 II pääsiäispäivän 
liturgia
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 9 liturgia, Mirhan-
tuojien sunnuntai
Ke 24.5. klo 18 vigilia
To 25.5. klo 9 liturgia, Herran 
taivaaseen astuminen
La 10.6. klo 18 vigilia
Su 11.6. klo 9 liturgia, Kaik-
kien pyhien sunnuntai

Alapitkä, Pyhän Kolmi-
naisuuden tsasouna
La 15.4. klo 9 Suuren lauantain 
liturgia
Su 14.5. klo 9 liturgia, Samari-
alaisen naisen sunnuntai
La 3.6. klo 18 vigilia
Su 4.6. klo 9 liturgia, Py-
hän Kolminaisuuden päivä, 
Helluntai

Sonkajärvi, Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen 
tsasouna
Su 21.5. klo 9 liturgia, Sokeana 
syntyneen sunnuntai

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paa-
valin tsasouna
Ti 11.4. klo 17 paastoliturgia
Su 23.4. klo 9 liturgia, Tu-
omaan sunnuntai

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen 
tsasouna
Ma 10.4. klo 17 paastoli-
turgia
Su 7.5. klo 9 liturgia, halvaan-
tuneen sunnuntai

Varpaisjärvi
Su 2.4. klo 9 liturgia, Maria 
Egyptiläisen sunnuntai

Iisalmen tiistaiseura
ti 4.4. klo 13 kirkon alasal-
issa
ti 11.4. klo 13 hoitokoti Savon 
Sydämessä, rukoushetki ja 
kahvitarjoilu
ti 25.4. klo 13 kirkon alasa-
lissa
ti 9.5. klo 13 kirkon alasa-
lissa

Lapinlahden tiistaiseura
su 23.4. tiistaiseura Eero ja 
Maritta Mantsisella klo 14
pe 5.5. kirkon sisä- ja ulko-
siivoustalkoot alkaen klo 14
ti 9.5.  kirkon sisä- ja ulko-
siivoustalkoot alkaen klo 14
su 14.5. Äitienpäivärukous- 
ja kahvihetki alasalissa klo 
17
su 11.6. juhlaliturgian jälkeen 
praasniekka-ateria alasalissa

Sonkajärven tiistaiseura
ke  19 .4 .  k lo  18  Ki r s t i 
Röpelisellä

Muistamme varmaankin 
kaikki Vapahtajamme tote-
amuksen vapaasti lausut-

tuna:” kun pimeys on pimeyttä, niin 
kuinka suuri onkaan pimeys.”

Toisaalta olemme viime päivinä 
kevätauringon valaistessa hohtavia 
hankia saaneet kokea sen, kuinka 
suuri onkaan valkeus silloin, kun 
valkeus on todella valkeutta. Mustaa 
on monia eri mustan sävyjä. Mutta 
vasta sitten musta on mustaa, kun se 
yhtyy monen muun mustan kanssa 
mustaksi. 

Ylösnousemuksen aamuna naiset 
kiiruhtivat anivarhain Jeesuksen 
haudalle mennäkseen voitelemaan 
mestarinsa ruumiin. Heitä odotti 
todellinen yllätys. He eivät kohdan-
neet pimeyden – kuoleman hautaa, 
vaan enkelin, joka istui haudassa 
sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. 

”Hän oli hohtava kuin salama ja 
hänen vaatteensa olivat valkeat kuin 
lumi”.

Enkelillä oli naisille kerrottavana 
maailmaa järisyttävä viesti:” ei hän 
ole täällä, hän noussut ylös kuolleis-
ta”. Noihin enkelin sanoihin tiivistyy 
kristinuskon koko sanoma. Kristi-
nuskossa ydin on valkeudessa.

Ydin on siinä, että pimeyden 
voimat on voitettu. Pimeyden vo-
imat eivät ole enää valtoimenaan 
vapaina. Niille on sälytetty ylös-
nousemuksen valon kahleet niskaan. 
Kristinuskon pimeys ei ole pimeyttä, 
vaan valon, valkeuden valaisemaa. 
Vanhan Liiton pimeys, pimeydestä 
pimein , mustista mustin musta 
,valaistaan ylösnousemuksen aamun 
kirkkaudella.

Ylösnousemuksen uskon täyt-
tämä kristityn sydän vaeltaa täällä 

ajassa valon tietä. Valon tiellä val-
aisemina ovat kirkkauden voimat,  
soihtuina niillä palavat ylösnouse-
muksen leimuavat tulet.

Pääsiäinen, valon ruhtinas, ylös-
nousemuksen aamun koitto. Virrat-
koon vuolaina valon soljuvat virrat 
ylösnousemuksen toivoa sydämi-
imme. Valaiskoon ylösnousemuksen 
lieskat pimentyneen mielemme.

Lämmittäköön pääsiäisen sano-
ma elämäni, tunkeutukoon se ih-
missuhteisiini. Levitköön sen valo 
kaikkialle, sinnekin missä pimeys 
on pimeyttä, missä musta mustaksi 
mustuu. Valo valon kirkastaa, valo 
musta voittaa.

Kristus nousi kuolleista – totisesti 
nousi !

ISÄ ELIAS

Valoa valosta

EVAKKONAISTEN MATKA LAPPIIN 5.-7.6.06
Kuusamo-Rovaniemi-Tornio-Haaparanta

Tied. ja ilm: Terttu Jeskanen p. 040 738 3784
Irja Tenhunen p. 050 346 3343

VALAMO
Aika: 30.6.-2.7.
Matkareitti: Helsinki-Niirala-
Sortavala
Hinta: alk. 280 eur
Sis: bussikuljetus, laivamat-
kat, viisumi ruokailut, majoitus, 
opastus
Ilm: viimeistään 13.6.2006

VALAMO
Aika:19.-21.7.
Matkareitti: Jyväskylä-Kuopio-
Niirala-Sortavala
Hinta: alk. 280 eur
Sis: bussikuljetus. laivamatkat, 
viisumi, ruokailut, majoitus, 
opastus
Ilm: viimeistään 1.7.2006

VALAMO
Aika: 11.-13.8.
Matkareitti: Iisalmi-Kuopio-Ni-
irala-Sortavala
Hinta: alk. 280 eur
Sis: bussikuljetus,
laivamatkat,viisumi, ruokailut, 
majoitus, opastus
Ilm: viimeistään 25.7.2006

KREIKAN PÄÄSIÄINEN
Aika: 20.-26.4.
Matkareitti: Helsinki-Ateena-
Volos
Hinta: 999 eur
Sis: lennot, bussikuljetukset, 
hotellimajoitus, täyshoito, opas-
tukset, 
Ilm:  heti

SOLOVETSK
Aika: 26.-28.7.
Matkareitti: Kuopio-Kajaani-
Kostamus-Kem
Hinta: alk.  295 eur
Sis: bussikuljetus, laivamatkat, 
majoitus, viisumi, ruokailut, 
opastus
Ilm: viimeistään 1.7.

Tulossa:
Elokuu :  Pietari – Novgorod 
aika: 22.-25.8.
Lokakuu :  I s r a e l

TIEDUSTELUT
JA ILMOITTAUTUMISET
puh  017-816441 
e-mail  iisalmi@ort.fi 
Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Matkatoimisto Artos

KP arkkipiispa Leo vihki 26.3. 
Pyhittäjäisä Johannes Siinailaisen 
sunnuntaina Iisalmessa Pr Elian 
kirkossa diakoni Martti Hännisen 

pappeuden armoon.
Avustajina vihkimisessä toimivat 

isä Elias, isä Olavi Matsi, isä Mauno 
Röppänen ja ylidiakoni isä Paavo 

Kokotti.
Isä Martti  toimii siviilissä 

Iisalmen aluesairaalan poliklinikan 
osastonhoitajana. Diakonina hän on 

palvellut Iisalmen seurakunnassa 
runsaan viiden vuoden ajan. 

Monia Armorikkaita Vuosia!  

Isä Martti vihittiin pappeuden armoon

KP arkkipiispa Leo ja isä Elias asettavat vihityn papin kaulaan pap-
peuden ulkoiseksi merkiksi ristin ja antavat keskeisen ” työkalun ” 
liturgian käsikirjan.

Isä Martti Hänninen vihittiin papiksi Iisalmen Profeetta Eliaan 
kirkossa.

KULTTUURI-PYHIINVAELLUSMATKAT
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Jyväskylän seurakunta

JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
p. (014) 332 92 00

Rakas Jyväskylän ristirahvas
Istun viimeisenä työpäivänä 

työpöytäni äärellä ja pohdin 
kuumeisesti mitä haluaisin teille 

sanoa. Ei niin, etteikö sanottavaa 
olisi, en vain tiedä mistä aloittaa. 
Ensimmäisenä ajatuksena tästä 
Jyväskylän ajasta nousee mieleeni 
kiitollisuuden tunne. Pappihan on 
ennen kaikkea laumansa paimen ja 
ajatus paimenesta ilman kaitsettavia 
on mahdoton.

 Ilman tätä laumaa ei pappeus 
koskaan voi täydesti toteutua. Tähän 
ajatukseen liittyen haluan kiittää teitä 
siitä, että olen saanut näiden vajaan 
kolmen vuoden aikana teiltä täyden 
tuen ja luottamuksen. On ollut ilo to-
imia kanssanne seurakunnan toisena 
pappina. 

Lämpimästi haluan myös kiittää 
kaikkia teitä jotka olitte sankoin 
joukoin lähtöjuhlassani.

Lähteminen tuntuu juuri nyt 
haikealta mutta niin kuin olen usein 
sanonut, en muuta kauas, vaan työ 
jatkuu naapuriseurakunnan palve-
luksessa Vaasassa.

Toivon kaikille seurakuntalaisille 
viisautta, rohkeutta ja ennen kaik-
kea sitä että aina etsisitte totuutta. 
Rehellisyyteen ja avarakatseisuu-
teen pyrkiminen kaikessa tulkoon 
jokaiselle hyveeksi.

Toivoisin myös että maahanmuut-
tajat saisivat entistä vankemman 
jalansijan seurakunnassa ja että 
he saisivat kokea aina tulevansa 
hyväksytyksi tasavertaisina seur-
akuntalaisina.

Haluan myös kiittää työtovereit-
ani lojaalisuudesta ja pitkäpinnaisu-
udesta aika ajoin impulsiivisen lu-
onteeni kanssa. Toivon teille kaikille 
voimia tähän työhön. 

Samalla esitän teille pienen toivo-
muksen koskien työni jatkajaa: 

tukekaa häntä ja ottakaa hänet yhtä 
hyvin vastaan kuin itse tulin vasta-
anotetuksi Jyväskylän ortodoksiseen 
seurakuntaan.

Papin työtä tehdään pitkälti per-
soonalla ja jokainen ihminen on lu-
onnollisesti erilainen. Kuka tahansa 
jatkaa toisena pappina saakoon hän 

sen arvostuksen, kunnioituksen ja 
rakkauden jonka sain teiltä, rakkaat 
seurakuntalaiset. 

Kunnia olkoon Sinulle Jumala, 
kunnia Sinulle! 

ISÄ MATTI WALLGRÉN

Y L Ö S N O U S E M U K S E N 
KIRKKO, Rajakatu 39,
Jyväskylä 
Säännölliset  palvelukset: 
Lauantaisin vigilia klo 18, 
sunnuntaisin liturgia klo 10, 
keskiviikkoisin ehtoopalvelus 
klo 17.30. Palvelukset muina 
aikoina ja juhlina: La 8.4. klo 
9 aamupalvelus ja liturgia. 
Ma 10.4. klo 9 aamupalvelus, 
klo 18 paastoliturgia. Ti 11.4. 
klo 9 aamupalvelus, klo 17.30 
yleinen katumuksen sakra-
mentti ja paastoliturgia. Ke 
12.4. klo 9 aamupalvelus ja 
yleinen sairaanvoitelun sakra-
mentti, klo 18 paastoliturgia. 
To 13.4. klo 9 aamupalvelus, 
klo 17 ehtoopalvelus ja ehtool-
lisen asettamisen liturgia. Pe 
14.4. klo 9 aamupalvelus ja 
12 kärsimysevankeliumia, klo 
14 ehtoopalvelus ja Kristuk-
sen hautakuvan esillekanto, 
klo 19 palvelus hautakuvan 
äärellä ja ristisaatto kirkon 
ympäri. La 15.4. klo 9 ehtoo-
palveus ja liturgia, klo 23.30 
puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
aamupalvelus ja juhlaliturgia. 
Su 16.4. klo 17 suuri ehtoo-
palvelus. Ma 17.4. klo 10 lasten 
pääsiäisliturgia ja ristisaatto. To 
20.4. klo 9 liturgia, Pe 21.4. klo 
9 liturgia (leirikoulu) Ke 24.5. 
klo 18 juhlavigilia (Kristuksen 
taivaaseen astuminen). To 25.5. 
klo 10 juhlaliturgia (Kristuksen 
taivaaseen astuminen).

Karstulan tsasouna
Pe 5.5. klo 10 pääsiäisajan ruk-
oushetki (seurakunnan tarkas-
tus). La 27.5. klo 9 liturgia.

Saarijärven tsasouna
Ti 25.4. klo 9 liturgia (vaina-
jien muistelu). Pe 5.5. klo 13 
pääsiäisajan rukoushetki (seur-
akunnan tarkastus).

Suolahden tsasouna
Ke 3.5. klo 9 liturgia. To 4.5. 
klo 15 pääsiäisajan rukoushetki 
(seurakunnan tarkastus).

Viitasaaren tsasouna
Su 9.4. klo 10 juhlaliturgia (pal-
musunnuntai). To 4.5. klo 10 
pääsiäisajan rukoushetki (seur-
akunnan tarkastus). La 20.5. klo 
10 liturgia (Jyväskylän seudun 
suojärveläiset vieraana).

Äänekosken tsasouna
To 4.5. klo 14 pääsiäisajan 
rukoushetki (seurakunnan tar-
kastus). Ke 24.5. klo 9 liturgia 
(pääsiäisajan päätös).
PALVELUSLISTA JATKUU 
SIVUN OIK. LAIDASSA...

PALVELUSLISTA JATKUU...
Lievestuoreen rukoushuone
To 4.5. klo 17 ehtoopalvelus 
(seurakunnan tarkastus). Ti 9.5. 
klo 9 vedenpyhitys, liturgia ja 
praasniekka.

Muualla seurakunnan al-
ueella
Pe 7.4. klo 18 paastoliturgia 
Haapamäellä Laina Halva-
rin kodissa, Pyörötie 1. Ma 
10.4. klo 18 paastoliturgia 
Kyyjärvellä Veera Aurolahden 
kodissa, Tuliharjuntie 42.

 
Jyväskylän Tiistaiseura
La 8.4. Lasaruksen lauantain 
myyjäiset ja kahvila, ti 25.4. 
klo 18 ”Onni arkipäivässä”, 
psykologi Arto Mikkolan es-
itelmä juhlasalissa, ti 9.5. klo 
18 Pia Suorsa kertoo karjalai-
sista  käspaikoista juhlasalissa, 
su 28.5. kirkkokahvit liturgian 
jälkeen. Tervetuloa!

Ortodoksiapiiri
kokoontuu ke 10.5. klo 18 juhla-
salissa. Aiheena ortodoksinen 
kirkkomusiikki.

Jyväskylän seudun suo-
järveläiset
Torstaina 27.4. klo 18. Tari-
nailta vanhassa salissa. Harri 
Nygren kertoo matkastaan 
Baksiriaan. Tervetuloa!

Kirkkoherran viraston aukio-
loajat
Virasto on avoinna arkisin klo 
9-12. Kesäaikaan 1.6. –13.8. 
virasto palvelee tiistaisin, torstai-
sin ja perjantaisin klo 9-12.

PÄÄSIÄISEN AJAN 
TAPAHTUMIA

La 8.4. Lasaruksen 
lauantain toimintapäivä 
juhlasalissa klo 11-
14. Myyjäiset, kahvila, 
virpovitsapaja, 
pääsiäismunanäyttely 
ym.

Su 9.4. Joensuun 
yliopiston ortodoksisen 
kuoron konsertti 
Keltinmäen kirkossa klo 
18.00

Su 16.4. Yhteinen 
ateria pääsiäisyön 
jumalanpalveluksen 
jälkeen n. klo 3.00 
alkaen juhlasalissa. 
Diakoniatoimikunnan 
järjestämä aterian hinta 
on 5 €/hlö, tuotto menee 
diakoniatyöhön. 

Lasten pääsiäinen 
toisena pääsiäispäivänä 
17.4. Liturgia ja 
ristisaaton jälkeen 
ruokailu ja ohjelmaa 
juhlasalissa. Ruokailu 
12 €/perhe tai 5 €/hlö. 

Tervetuloa 
tilaisuuksiin!

PÄÄSIÄISMUNIEN MYYNTINÄYTTELY
Eri tavoin koristeltujen pääsiäismunien 

myyntinäyttely 8.-15.4. 
seurakunnan juhlasalissa, os. Rajakatu 39.

Näyttely on avoinna joka päivä klo 10-14. Tervetuloa!

”ELETTYÄMME 
AURINGON LASKUUN…”

Koronis-kuoron 
sävelhartaus su 23.4. 
klo 16.00 Jyväskylän 

ortodoksisen seurakunnan 
juhlasalissa.

Ohjelmassa on vigilian 
veisuja valamolaisilla 
sävelmillä jo osia 
Arhangelskin liturgiasta. 
Kuoroa johtaa Sirpa 
Toivanen.
Sävelhartauden juontaa 
isä Jyrki Ojapelto. 
Ohjelman hinta 
on 5 euroa, lisäksi 
tilaisuudessa on 
vapaaehtoinen kahviraha. 
Tuotto lahjoitetaan 
Tarton Pyhien 
Aleksanterien kirkon 
ja Tarton ortodoksisen 
seurakunnan hyväksi. 
Tervetuloa!

HILJAISUUDEN PÄIVÄ
Diakoniatoimikunta järjestää hil-
jaisuuden päivän la 22.4. Jyväskylän 
seurakuntasalissa alkaen klo 12. 

Retriittiä  vetävät isä Arto Leski-
nen ja Martta Haakana. Hiljaisuuden 
päivän aikana osallistumme illan 
vigiliaan ja sunnuntain liturgiaan. 
Lauantaina nautimme yhdessä myös 
kevyen lounaan ja kahvin/teen. 

Päivän osallistumismaksu on 10 
€. Sitova ilmoittautuminen seur-
akunnan kansliaan 11.4. mennessä, 
puhelin 014-332 92 00.  Lämpimästi 
tervetuloa!

NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA!

Kevään kerhot päättyvät viikolla  24. Kiitokset kaikille ahkerille 
kerholaisille ja vanhemmille, hauskaa on ollut!

Ortodoksisten Nuorten Liiton vuosijuhla pidetään tänä vuonna 6.-
7. toukokuuta Oulussa. Vuoden suurimpaan nuorisotapahtumaan 
lähdetään meiltäkin bussilla.  Juhlat on kohdennettu varhaisnuorille, 
nuorille sekä perheille. Ohjelmassa mm. Tietomaa-käynti. Ilmoittaudu 
nuorisotoimistoon viimeistään 18.4. mennessä. Viikonlopun hinta 
30/26 €/hlö. Nyt tapaamaan ortodoksikavereita ympäri valtakunnan!

Kesän leireille voi alkaa jo ilmoittautua. Katso lehden takasivu!

Jyväskylän seurakunnan 
uutisia lisää seuraavalla 

sivulla eli sivulla 6.



6

Kuopion seurakunta

Joensuu yliopiston ortodoksinen 
kuoro konsertoi Palmusunnuntaina 
9.4. klo 18.oo Keltinmäen kirkossa 
Jyväskylässä.

Konsertti on osa Jyväskylän 
Pääsiäisen konserttisarjaa ja se koos-
tuu ortodoksisen kirkon liturgisista 
veisuista alkaen valmistautumisesta 
suureen paastoon edeten paaston 
ajan kautta kohti suurta viikkoa ja 
Kristuksen ylösnousemusta.

Tämänker ta isen  konser t in 
säveltäjistä mainittakoon brit-
tisäveltäjä James Chater, jonka 
säveltämä ”The Canon for Great 
Saturday” on jossakin määrin kon-
sertin pääteos.

Vaikka musiikki on täysin hänen 
itsensä kirjoittamaa, se lähestyy 
vahvasti vanhan slaavilaisen nk. zna-
menni-sävelmistön atmosfääriä al-
kaen pelkistetystä ja hyvin herkästä 
kaksiäänisyydestä. Teos avautuu 
myöhemmin vaikuttavaan ja vah-
vaan kuoroharmoniaan ja on koko 
ajan hyvin kiinteästi sidoksissa 
laulettavaan tekstiin.

Muita säveltäjänimiä konser-
tissa ovat mm. Leonid Bashmakov, 
Dimitri Bortnjanski, Virpi Lep-
pänen, Johann von Gardner sekä 
Ivan Moody.

Joensuu yliopiston ortodoksinen 
kuoro on toiminut vuodesta 1988 
alkaen ortodoksisen kirkkomusiik-
kikoulutuksen yhteydessä. Kuoron 
ensisijaisena tarkoituksena on tehdä 
ortodoksista kirkkolaulua tutuksi 
mahdollisimman monipuolisesti.

Viime vuosina ohjelmistoa on 
profi loitu vahvasti aikamme orto-
doksisen musiikin suuntaan, mihin 
mahdollisuuden ovat tarjonneet 
kuoron säveltäjäkontaktit eri puolille 
maailmaa. Uuden kokeileminen ja 
esittäminen sopii erinomaisesti myös 
pääosin opiskelijoista koostuvan 
kuoron profi iliin. 

Kuoroa on syksystä 2002 alkaen 
johtanut Petri Nykänen. Hän on 
valmistunut kanttoriksi Joensuun 
yliopistosta vuonna 1993 ja sen 
jälkeen maisteriksi pääaineena kirk-
komusiikki.

“Kohti ylösnousemusta”

Joensuu yliopiston ortodoksinen kuoro tekee kirkkolaulua tutuksi 
mahdollisimman monipuolisesti.

Jyväskylän seurakunnan tarkas-
tuksen suorittaa arkkipiispa Leo 
4.-7.5.2006. Mukana tarkastus-
seurueessa ovat piirinvalvoja, rov-
asti Timo Mäkirinta Rautalammilta, 
kirkkokunnan taloudenhoitaja Paavo 
Kokotti ja arkkipiispan sihteeri 
Kimmo Kallinen Kuopiosta.

Tarkastuksen aikana seurue vi-
erailee kaikissa tsasounissa, lei-
rikeskuksessa, Ylösnousemuksen 
kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. 
Lauantaina 6.5. klo 15 seurakun-
takeskuksessa on luottamushen-
kilöiden tapaaminen ja klo 18 juhla-

vigilia.
Sunnuntaina 7.5. ohjelmassa on 

klo 10 juhlaliturgia, klo 12 seurakun-
nankokous ja klo 13 juhlalounas 
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.

Kaikki ovat tervetulleita seur-
akunnantarkastuksen tilaisuuksiin 
ja tsasounissa sekä kirkossa toimit-
ettaviin jumalanpalveluksiin. Seur-
akunnantarkastuksen palvelukset on 
ilmoitettu erikseen seurakuntamme 
palstalla.

ISÄ ARTO LESKINEN

KIRKKOHERRA

Seurakuntaa tarkastetaan

Jyväskylän seurakunnan diako-
niatoimikunnan organisoima ys-
täväpalvelussa vapaaehtoinen seur-
akuntalainen viettää aikaa ystävän 
tarvitsijan kanssa seurustellen, tälle 
lukien tai tämän kanssa eri tapahtu-
missa käyden.

Vapaaehtoinen voi myös avustaa 
kodin ulkopuolella asioinnissa ja 
kirkkokuljetuksissa. Ystävätoi-
mintaamme ei kuitenkaan kuulu 
kodin siivous, ruoanlaitto tai muut 
kotityöt.

Ystäväpalvelun vapaaehtoiset 
ovat kaikki luotettavia seurakun-
tamme jäseniä. He ovat osallistuneet 
järjestämäämme vapaaehtoistyön 
koulutukseen. Ystävät toimivat 
ortodoksisessa hengessä, mutta 
ystävyys ei edellytä uskonnollista 
kanssakäymistä, jos niin ei tahdota.

Mikäli toiminnasta syntyy su-
oranaisia kuluja, toivotaan palvelun 
tilaajan kustantavan ne.

Ystävää tarvitseva voi ottaa 
yhteyttä seurakuntamme virastoon, 
p. 014-332 92 00 tai ystäväpalvelun 
yhdyshenkilöön Hannele Järviseen, 
p. 040- 767 26 08.

Ystäväpalvelu 
käynnistyi

Jyväskylän Tiistaiseuran jäsenmäärä 
kasvoi viime vuonna liki kymmenel-
lä hengellä. Seuran tavoitteena oli ja 
on edelleen Pyhäkankaan leiripaikan 
varustaminen.
Seuran ylsi tavoitteeseensa hyvin 
ja kesällä saatiin hankittua Py-
häkankaan leiripaikan kirkkoon 
uudet kirkkotekstiilit, pöytäliinat, 
mattoja, tuoleja ja valaisimia. Lisäksi 
ikonimaalari Jyrki Poudalta tilattiin 
leirikirkkoon ikonit. Ne valmistu-
vat tämän kevään aikana. Ikonien 
hankintaan saatiin lahjoitus myös 
Ortodoksisen Kulttuurin Ystävät ry:
ltä ja AM-Montagelta.

Tämän kevään vuosikokouksessa 
puheenjohtajaksi valittiin Hannele 
Niemi, varapuheenjohtajaksi Hannu 
Hakala, sihteeriksi Tarja Hakala 
ja rahastohoitajaksi Eija Harjula. 
Muut johtokunnan jäsenet ovat 
Tyyne Jurvanen, Salme Koivumäki, 
Marja Lohman, Siiri Pesonen, Pirjo 
Salmi ja Seppo Salmi. Jäsenmaksuna 
päätettiin jatkossakin pitää 10 € 
minkä voi maksaa tilille 529002-
51060  tai johtokunnan jäsenille 
kokoontumisilloissa.

Tiistaiseura
toimeliaana

Kuopion ortodoksinen seu-
rakunta, Snellmaninkatu 8, 
70100 Kuopio.
Virasto: p. 017-2882 300, 
avoinna ma-pe klo 9-12 
tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina 
juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882 311, sähkö-
posti: kuopio@ort.fi  .
Nettisivut: www.ort.fi /kuo-
pio .
Kirkkoherra Mikko Kärki 
p. 0500-574 443, mikko.
karki@ort.fi  (lomalla 18.4.-
5.5.).
Virkatodistukset ja suku-
selvitykset numerosta 017-
2882 300 Kuopion, Lieksan, 
Mikkelin, Rautalammin ja 
entisen Pielaveden ortodok-
sisten seurakuntien osalta.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
017-2882 303, sähköposti: 
kuopio.kerhot@ort.fi  . 
Seurakunnan kirjasto: Snell-
maninkatu 8, käynti alaoves-
ta, avoinna maanantaisin klo 
17-18 (ma 24.4. suljettu) 
29.5. saakka, seuraavan ker-
ran avoinna 18.9.; kirjoja voi 
palauttaa kesäaikana kan-
sliaan.

Mahdolliset muutokset torstain 
Savon Sanomissa ja seurakun-
nan nettisivulla www.ort.fi/
kuopio.
Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
katedraali:
Säännölliset palvelukset kat-
edraalissa ovat lauantaisin klo 
18 vigilia ja sunnuntaisin klo 
10 liturgia. Erityispalvelukset: 
19.4. klo 18 ehtoopalvelus. 20.4. 
klo 9.45 pääsiäisliturgia, koulu-
laiset. 21.4. klo 9.45 pääsiäis-
liturgia, koululaiset. 22.4. klo 
9 liturgia, joka toimitetaan 
slaavin- ja englanninkielellä. 
24.4. klo 18 parastasis. 25.4. klo 
9 liturgia, vainajien pääsiäinen. 
26.4. klo 18 akatistos. 27.4. klo 
12 rukouspalvelus, kansallinen 
veteraanipäivä, klo 18 Jeesus-
rukouspalvelus. Toukokuu: 
03.5. klo 18 ehtoopalvelus. 07.5. 
klo 10 liturgia, jonka jälkeen 
Kirkon kiertokoulu srk-salilla. 
10.5. klo 9 liturgia, pääsiäisajan 
keskijuhla.11.5. klo 18 Jeesus-
rukouspalvelus.13.5. klo 10 
slaavinkielinen liturgia.17.5. 
klo 18 yleinen panihida. 20.5. 
klo 9 englanninkielinen liturgia. 
24.5. klo 18 vigilia. 25.5. klo 
9 liturgia, Herran taivaaseen 
astuminen. 31.5. klo 18 ehtoo-
palvelus. Kesäkuu: 01.6. klo 
18 Jeesus-rukouspalvelus.04.6. 
klo 10 liturgia, helluntain pol-
virukoukset. 05.6. klo 9 liturgia, 
Pyhän Hengen päivä.

Keskustalon kirkko, Kar-
jalankatu 1, Kuopio:
19.4. klo 7 liturgia.  Toukokuu: 
03.5. klo 7 liturgia.17.5. klo 7 
liturgia.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko:
22.4. klo 18 vigilia. 23.4. klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia, pyhän 
Georgios Voittajan päivä, kirk-
kokahvit. Toukokuu: 06.5. klo 
10 liturgia.10.5. klo 9 liturgia, 
koululaispalvelus. 20.5. klo 18 
vigilia. 21.5. klo 10 liturgia. 
31.5. klo 18 ehtoopalvelus. 
Kesäkuu: 3.6. klo 18 vigilia. 
4.6. klo 10 liturgia.
Maaningan kirkko:
25.4. klo 10 liturgia, vainajien 
pääsiäinen. Toukokuu: 06.5. klo 
18 vigilia. 07.5. klo 10 liturgia. 
10.5. klo 18 ehtoopalvelus.
Pielaveden kirkko:
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
ehtoopalvelus on tiistaiseurapa-
ikassa). 19.4. klo 9 liturgia, 
koululaispalvelus. 29.4. klo 18 
vigilia. 30.4. klo 10 liturgia. 
Toukokuu: 02.5. klo 18 akatis-
tos.16.5. klo 18 ehtoopalvelus. 
24.5. klo 18 vigilia. 25.5. klo 10 
liturgia, Herran taivaaseenas-
tuminen. Kesäkuu: 05.6. klo 10 
liturgia, Pyhän Hengen päivä.
Keiteleen kirkko:
(Milloin tiistaiseura kokoon-
tuu, ehtoopalvelus on tiistai-
seurapaikassa). 25.4. klo 18 
ehtoopalvelus.

Toukokuu: 13.5. klo 18 vi-
gilia.14.5. klo 10 liturgia.
Käärmelahden tsasouna:
27.5. klo 18 vigilia. 28.5. klo 
10 liturgia.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko:
21.4. klo 17 suuri ehtoopalve-
lus. Toukokuu: 13.5. klo 17 
vigilia.14.5. klo 10 liturgia 
(äitienpäivä).
24.5. klo 17 vigilia. 25.5. klo 10 
liturgia (helatorstai).
Nilsiän kirkko:
Toukokuu: 10.5. klo 10 liturgia, 
pääsiäisajan keskijuhla.27.5. 
klo 17 vigilia.28.5. klo 10 
liturgia.
Tuusniemen kirkko:
20.4. klo 17 suuri ehtoopalve-
lus. Toukokuu: 06.5. klo 17 
vigilia. 07.5. klo 10 liturgia. 
Kesäkuu:
03.6. klo 17 vigilia. 04.6. klo 
10 liturgia, helluntain polviruk-
oukset.
Muuruveden tsasouna:
18.4. klo 17 suuri ehtoopalvelus. 
Toukokuu: 08.5. klo 17 juhlavi-
gilia. 09.5. klo 10 vedenpyhitys 
ja liturgia (kevätmiikkula). 
Kesäkuu: 05.6. klo 10 liturgia, 
Pyhän Hengen päivä.
 Luikonlahden tsasouna:
19.4. klo 17 suuri ehtoopalve-
lus. 25.4. klo 10 liturgia (vaina-
jien pääsiäinen). Toukokuu: 
20.5. klo 17 vigilia. 21.5. klo 
10 liturgia.

MUUT JUMALANPALVELUKSET

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
10.4. klo 09 aamupalvelus; klo 18 paastoliturgia.11.4. klo 09 aamu-
palvelus; klo 18 paastoliturgia.12.4. klo 09 aamupalvelus; klo 18 
yleinen sairaanvoitelu. 13.4. klo 18 Basileios Suuren liturgia, toimittaa 
KP arkkipiispa Leo.14.4. klo 09 XII kärsimysevankeliumia, toimittaa 
KP arkkipiispa Leo; klo 14 suuri ehtoopalvelus toimittaa KP arkkipi-
ispa Leo, laulaa Veljeskuoro; klo 18 aamupalvelus, Kristuksen hau-
taus.15.4. klo 09 ehtoopalvelus ja liturgia; klo 23.30 puoliyöpalvelus 
ja pääsiäisyön liturgia.16.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus.17.4. klo 9.30 
aamupalvelus ja klo 10 liturgia ja lasten ristisaatto.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko:
11.4. klo 18 paastoliturgia.13.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja liturg-
ia.14.4. klo 18 aamupalvelus,
Kristuksen hautaus. 17.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, lasten 
pääsiäinen.
Maaningan kirkko:
10.4. klo 16 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin (isä Leo Tuutti). 
10.4. klo 18 paastoliturgia.13.4. klo 09 aamupalvelus. 15.4. klo 10 
suuri ehtoopalvelus ja liturgia.
Pielaveden kirkko:
11.4. klo 16 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin (isä Leo Tuutti). 
11.4. klo 18 paastoliturgia.12.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu.14.4. 
klo 13 suuri ehtoopalvelus. 15.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus. 16.4. klo 
00.00 aamupalvelus ja pääsiäisyön liturgia.
Keiteleen kirkko:
10.4. klo 18 paastoliturgia.14.4. klo 09 aamupalvelus, 12 kärsimy-
sevankeliumia.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko:
10.4. klo 17 paastoliturgia.13.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia.15.4. 
klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.
Nilsiän kirkko:
12.4. klo 17 aamupalvelus ja yleinen sairaanvoitelu. 17.4. klo 10 
liturgia.
Tuusniemen kirkko:
11.4. klo 17 paastoliturgia. 15.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia.
Muuruveden tsasouna:
14.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus.
Luikonlahden tsasouna:
14.4. klo 18 aamupalvelus.

SUUREN VIIKON 
PALVELUKSET

Jyväskylän seurakunta jatkuu...
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Kevään kilvoitus on selvitetty ja 
juhlan ilo saatu taas kärsivällisyyden 
tuloksena. Jokainen paasto kasvat-
taa meitä omalla tavallaan ja antaa 
meille jotain uutta elämämme hen-
gellisiin kokemuksiin.

Seurakunnassa olemme saaneet 
pyhäkkötoimikunnat toimimaan. 
Se on hyvä ja positiivinen asia. Siitä 
voimme kehittää varmasti monta 
hienoa yhteisesti saavutettua toimin-
nan tulosta. Se antaa yhteistyölle 
tilaa ja yhteisille ponnistuksille 
päämääriä.

Kirkkokunnan nettisuvut ovat ko-
keneet uudistuksen. Sen myötä myös 
seurakunnan sivut ovat saaneet uutta 
ilmettä. Tietoa jaetaan paljon myös 
tämän sähköisen kanavan kautta. 
Sen löydät nettiosoitteesta www.
ort.fi /kuopio.

Kesän tapahtumiset alkavat jo 
olla suunniteltuina. Niistä alkaa olla 
tietoa jo tässä lehdessä. Kannattaa 
pikaisesti ilmoittautua kaikkeen 
sellaiseen mikä kesässä kiinnosta-
valta tuntuu.

Tämä kuluva vuosi on varmaan 
meillä edellistä leppoisampi, rauhal-
lisempi ja taloudellisesti tiukempi. 

Suuria hankkeita ei nyt ole heti läh-
dössä liikkeelle. Suunnitelmia toki 
pohditaan ja pohdinnoille annetaan 
aikaa. Pielaveden kirkon peruskor-
jaus on todennäköisesti seuraava 
iso hanke meillä kunhan sen aika 
koittaa. Laitetaan nyt ensin Maan-
ingan kirkko lopulliseen kuntoon 
kaikkine siihen liittyvine pienine 
yksityiskohtineen.

K u o p i o s s a  k a i p a i s i m m e 
vapaaehtoisia, jotka olisivat valmiit 
antamaan aikaansa katedraalin 
ympäristön hyväksi. Meidän pitäisi 
saada kesäksi kauniit kukkaistutuk-
set kirkon ympäristöön ja ihmisiä 
niitä kesän aikana hoitamaan. Jos 
tällainen puuha kiinnostaa niin ilm-
oita siitä virastoon. tekeville käsille 
löytyy aina mukavaa toimintaa.

Tätä kirjoittaessani sataa räntää 
ja tuuli puhaltaa vihaisesti, kylmästi 
aurinkoisten päivien jälkeen. Kev-
ättä kohti kuitenkin menemme. Pian 
hanget sulavat ja silmut alkavat tur-
vota. Leppoisia kevään kelejä teille 
kaikille toivotellen.

ISÄ MIKKO

Pääsiäisestä 
kesään

Tuuli siinä tuiverteli
tauti kova taivutteli
kaatoi hongan kalliolta

sorti kalmakankahalle
alas marrasmanterehen
elon ikikierännässä
oman vuoron koittaessa
miehen matkan päättyessä
Tuonen virran vietäväksi.

Syntyi Pauli palleroinen
suvun Satulin kylässä
meren Laatokan melussa.
Saapui sota Suomen maalle
pojat parhaat puolustivat
isä suistui sodan suuhun
kaatui taistotantereelle.
Rauha raastoi, raja ruhjoi
pakolaiseksi pakotti
mierontietä matkaavaksi.
Saivat siitä Savon maille
tuiki tuntemattomille
kainalohon Keilankannan
elon uuven alkajiksi.

Pauli puotipoikasena
lähti työhön lähettinä
kävi koulun kaupallisen
Saastamoisella aloitti
siirtyi Turoon turvalliseen
opit otti oivalliset
Turuselta tuttavalta
Hattuvaaran kasvattaman
itse ilomantsilaisen.
Neuvoi Paulin, tien osoitti
liikutteli liikemieheks
yrittäjäks yllytteli
johdatteli johtajaksi.

Työhön tarttui tarmokkaasti
mies tuo juoksi joutuisasti
osti kaupan, teki toisen
parahimman paitatehtaan.
Varusteli solmioilla
Markku Pirin piirtämillä
miehet aivan meneväiset
pukeutuvat puuhamiehet.
Kasvoi kauppa kaupungeissa
lisivät liikkeet omimmat.
Johti vaatekauppiaita
pian vaatteen valmistusta
kantoi valtavastuutansa
arvostusta aivan paljon.

Lapset varttui varreltansa
opit ottivat kotoa
saivat kuusi vunukkaista

isoisälle iloksi
oksiksi Satulin suvun.

Taide silmiä sitovi
pauloi Paulin nauhoihinsa
haluisasti harrasteli
koki taiteen katsomisen
mielenpolun pontimeksi
mieluiseksi maailmaksi.
Ystävystyi ylen paljon
tunnustettuun taiteilijaan
tuli Raittilan tutuksi
osti taulun kohta toisen
eipä  aivan ensimmäisen
kasvatteli kokoelman
kehitteli kiehtovaksi
salaiseksi satumaaksi 
omimmaksi onnelaksi.

Lähti täältä lähemmäksi
liikehtihe likemmäksi
luokse Luojan luotsaeli
tuonne taivaan tanhuville
autuaitten asunnoille
Pyhän Pedrun peltoloille.

Tapasi sisaren siellä
kaukaisesta Kanadasta
päivää kolme aikaisemmin
sisar sinne sinnitteli
ehti ensinnä perille
kuolon kulki, tien avasi
veljelle verelliselle.
Kaikki tutulta niin tuntui
pagisivat karjalaksi
kotikujilla omilla
Satulin suvun sijoilla
kaukaisessa  Karjalassa 
pitäjässä Salmin suuren.

Risti rinnan sormillansa
osoitti otsalle merkin
lähti tuonilmasihin
irtosi iäksi meistä
ystävistä ympäriinsä.
Kaihomieli kaikkialla
suru silmissä sirisee
vesi kiertää luomen alla
veljillä totinen olo.

Mies jo meni, perille tuli
hengen hiillos hehkui hetken
ystävän ylen hyväisen
miehen aina muistettavan.

TAPIO MUSTONEN

In memoriam Pauli Satuli

Pääsiäisateria pääsiäisyöpalveluksen jälkeen
seurakuntasalissa,  os.Snellmaninkatu 8.

Aterian hinta 7 euroa. Tuotto käytetään uuden esiripun 
hankkimiseksi katedraaliin.

Järjestää toimikunnat
(kuvassa valmistuu piirakka poikineen juhla-aterialle)

KUOPION ORTODOKSISEN 
SEURAKUNNAN MATKA
PYHITTÄJÄ TRIFON PET-
SAMOLAISEN
PYHIINVAELLUSJUHLAAN 
24.-27.8.2006

ALUSTAVA OHJELMA

Torstai 24.8.
klo 11.00 Lähtö Kuopiosta
klo 12.15 Lähtö Pielavedeltä
klo 16.30 Rukoushetki ja tutus-
tuminen Oulun katedraaliin
klo 17.30 Ruokailu
klo 21.00 Majoittuminen Saari-
tuvilla, Rovaniemellä

Perjantai 25.8.
klo 8.00 Aamupala Saarituvilla
klo 10.00 Rukouspalvelus 
Rovaniemen kirkossa
klo 14.00 Ruokailu Ivalossa
klo 16.00 Litania matkamiehen 
ristillä Tsarmijärvellä (Nellim)
klo 17.00 Ehtoopalvelus Nel-
limin kirkossa
Kyläjuhla ja ruokailu Nelli-
missä
Siirtyminen Sevettijärvelle, 
jossa majoittautuminen Toini 
Sanilan porotilalla

Lauantai 26.8.
klo 10.00 Liturgia Sevettijärven 
kirkossa
Ruokailu Sevettijärven kou-
lulla
klo 14.00 Päiväjuhla Sevettijär-
ven koululla
klo 18.00 Vigilia Sevettijärven 
kirkossa
Iltaohjelmaa

Sunnuntai 27.8.
klo 11.00 (Suomen aikaa) liturg-
ia ja vedenpyhitys, kirkkokahvit 
Neidenissä (Norja)
n. klo 16.00 Ruokailu Ivalossa
Ma 28.8. n. klo 03.00 Kuopio

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
kirkkoherranvirasto, p. (017) 
288 2300 ma-pe klo 9-12, säh-
köposti: kuopio@ort.fi . Matkan 
hinta 225 euroa, sisältäen mat-
kat, majoitukset ja ohjelmaan 
merkityt aamiaiset ja ruokailut. 
Ilmoittautumiset 30.6. men-
nessä. Matkan järjestäjä Iloman-
tsin auto oy.

OHJELMA
10.00  liturgia Pyhän Suurmart-
tyyri Georgios Voittajan kirkko                                        
11.30 kirkkokahvit seurakuntasa-
lilla
12.30 Siilinjärven ikonikerhon sekä 
Mosaiikki-ikonikerho Petroksen 
toimintaan tutustumista
Keskustelua ja ideointia yh-
teistyöstä seurakunnan alueella to-
imivien ikonimaalareiden kesken
Siilinjärven kirkon ja seurakuntata-
lon ikonien esittely

TERVETULOA!

TUTUSTUMISTAPAAMINEN
KUOPION SEURAKUNNAN ALUEEN

IKONIMAALAREILLE
23.4.2006 SIILINJÄRVELLÄ

Perinteinen
Fontanella-virkistyspäivä

lapsiperheille Siilinjärvellä
la 6.5.2006 klo 10 

Aloitamme liturgialla Siilinjärven 
kirkossa, jonka jälkeen ruokailu 
srk.salissa.
Ruokailun jälkeen kylpylälippujen 
jako, ja sen jälkeen siirtyminen omil-
la kyydeillä Kylpylä Fontanellaan
 
Ilmoittautuminen Kuopion srk:
n kansliaan puh. 017-2882 300 
28.4.2006 mennessä. Mukaan pääsee 
60 ensin ilmoittautunutta ja tilaisuus 
on maksuton. Yhteiskuljetusta ei ole 
järjestetty.

Kirkkokahvit seurakuntasalilla:
23.4. Puijonsarven tiistaiseura.
30.4. Ortodoksia-kerho.
7.5. Kuopion tiistaiseura.
14.5. Kirkkokahvit
21.5. Ikonipiiri.

PÄÄSIÄISATERIA
RISTINTUVALLA

(Honkamäentie 1, Pielavesi)
Pääsiäisyön jumalanpalveluk-
sen jälkeen n. klo 2.30

Tarjolla noutopöydästä: fe-
tajuustosalaattia, lammaspa-
taa ja valkosipuliperunoita, 
lisäksi karjalanpiirakoita, mu-
navoi, kotitekoinen ruisleipä 
ja rieska. Ruokajuomana koti-
kalja/maito/vesi/mehu/viinil-
asillinen. Jälkiruokana kahvi 
ja pasha. 

Hinta 13€ / hlö

Liput/ennakkovaraukset 11.4. 
mennessä: Pielaveden autok-
oulu/Anna-Liisa Hassinen 
(040 5929396), Maija-Leena 
Taskinen (040 7650393),
Ollin kodinkone (044 2747408)  
sekä jumalanpalveluksien 
yhteydessä Petrun kirkosta.
TERVETULOA!

FERESI TAI NUTTU
Tule tekemään uusi

tai vanhaan täydennystä 

Kurssi
pe-su  28.-30.4. 2006

Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan

seurakuntasalissa
Snellmaninkatu 8 

Kurssilla voi tehdä puvun 
asusteineen tai täydentää 
jo olemassa olevaa pu-
kua.  

Ilmoittautumiset ja materi-
aalitiedustelut viimeistään 
21.4.2006 mennessä kurs-
sin vetäjälle.
Kurssin hinta 35 €.
Tervetuloa mukaan! 

Kurssin vetäjä
Tarja Alava
0400-913650
tarja@tarjaalava.net
www.tarjaalava.net

Lapsi- ja 
nuorisotyöntekijä 
Antti Räsänen ja 
lasten ja nuorten 
ohjaaja Anniina 
Jauhiainen 
valmistamassa 
pullia lasten 
laskiaistapah-
tumaan.
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Mikkelin seurakunta

Vauvat, lapset ja nuoret!
MIKKELIN ORTODOKSIN-
EN SEURAKUNTA
Paavalinkatu 4
50130 MIKKELI
Puh./fax. (015) 213 352
S-posti: mikkeli@ort.fi 

Kirkkoherra Johannes
Hätinen
Puh. 050 593 1383

Virasto avoinna ke klo 11 - 15

Virkatodistus- ja sukuselvi-
tysasiat
Kuopiosta, puh. (017) 288 
2300

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Huhtikuu
La 8.4. klo 18.00 Vigilia
Su 9.4. klo 10 Liturgia, Palmu-
sunnuntai
To 13.4. klo 18. Ehtoopalvelus 
ja Basileioksen liturgia
Pe 14.4. klo 9 Aamupalvelus, 
12 kärsimysevankeliumia
Pe 14.4. klo 14 Kuninkaalliset 
hetket
Pe 14.4. klo 18 Ehtoopalvelus, 
hautakuvan esiinkanto
La 15.4. klo 9 Aamupalvelus, 
hautauspalvelus
La 15.4. klo 23.30 Puoliyö-
palvelus, aamupalvelus ja 
liturgia
Ke 19.4. klo 8 Liturgia ja risti-
saatto; koululaiset mukaan!
Ke 26.4. klo 9 Liturgia
La 29.4. klo 18 Vigilia
Su 30.4. klo 10 Liturgia

Toukokuu
Ke 3.5. klo 9 Liturgia
Ke 3.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Ke 17.5. klo 9 Liturgia
Ke 17.5. klo 18 Ehtoopalvelus
La 20.5. klo 18 Vigilia
Su 21.5. klo 10 Liturgia
Ke 24.5.  klo 9 Liturgia, 
pääsiäisajan päättäjäisjuhla
Ke 24.5. klo 18 Vigilia
To 25.5. klo 10 Liturgia, Herran 
taivaaseen astuminen
Ke 31.5. klo 9 Liturgia

Kesäkuu
Ma 5.6. klo 9 Liturgia, Pyhän 
Hengen päivä
Ke 7.6. klo 9 Liturgia

MIKKELIN HAUTAUS-
MAAN TSASOUNA
La 3.5. klo 9 Liturgia, Vaina-
jien muistelupäivä, sielujen 
lauantai

PIEKSÄMÄEN KIKKO
Vanha Mikkelin tie 18

Huhtikuu
Ma 10.4. klo 18 Paastoliturgia
Ma 17.4. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto

MIKKELIN PALVELUKSET 
JATKUVAT SIVUN 
OIKEASSA LAIDASSA...

JATKOA MIKKELIN 
PALVELUKSILLE...

Toukokuu
La 13.5. klo 18 Vigilia
Su 14.5. klo 10 Liturgia
Su 28.5. klo 10 Liturgia

Kesäkuu 
La 3.6. klo 18 Vigilia
Su 4.6. klo 10. Liturgia ja suuri 
ehtoopalvelus, Pyhän Kolmi-
naisuuden päivä

JUVA
Ev.- lut. srk-talon takkahuone 
Ti 11.4. klo 18 Paastoliturgia 

KANGASNIEMI
Ev.-lut. srk:n toimituskappeli
Ke 12.4. klo 18 Paastoliturgia 

HAUTAUSMAAN
SIIVOUSTALKOOT
to 4.5. klo 17 Mikkelin hau-
tausmaalla

KIRKOLLINEN
KULTTUURIMATKA
PIETARIIN
to 25.- su 28.5.2006.
Linja-auto lähtee Kuo-
piosta.
Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut kanttori/diakoni
Pekka Hirvoselle,
puh.
050-5659646.

TERVETULOA
MATKALLE
KEVÄISEEN
PIETARIIN!

Yhteiskunnassamme on se 
tilanne, että kun muutaman 
vuoden kulut tua niin sanotut 

suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, 
työtä teke viä on entistä vähemmän. 
Samantyyppinen tilanne on kirkos-
samme monilla paikkakunnilla.

Tilanteesta aiheutuu muun muas-
sa se, että kirkollisverot saattavat 
vähentyä, vaikka toki eläkeläiset-
kin maksavat veroa. Pohdimmeko 
kirkossa tilannetta pelkästään taloud-
ellisesta näkökulmasta? Ei pitäisi.

Kysymys on toki ai heellinen, 
sillä tarvitsemme tietyn määrän 
rahaa palkkoihin sekä rakennus ten 
ylläpitoon ja korjauksiin. Kysymys 
on kuitenkin kir kon elämäs tä, eu-
karistisesta yhteisöstä. 

Liitin eräällä paikkakunnalla 
muutama vuosi sitten noin 20-vuo-
tiaan äidin kirkkomme jäseneksi. Sa-
massa liturgiajuma lan palve luk sessa 
äidin 2-viikkoinen lapsi kastettiin.

Pieni lapsu kainen on osallistunut 
kasteen jälkeen kaikkiin mahdolli-
siin jumalan palve luksiin. Jo pienestä 
pitäen tämä lapsukainen tunsi suitsu-
tuk sen tuoksun, kirkkolaulun ja näki 
tuohusten valot. Kun lapsu kainen 
alkoi liikkua ja puhua, mukaan 
olivat tulleet kotona kai kenlai set 
kirk koleikit.

Lapsen kasvaessa äidin huolena 
oli, häi ritsee kö lapsi kirkossa muita. 
Huoli oli aiheeton. Saattaa olla, että 
väki seurasi enemmän lasta kuin 
juma lanpalvelusta. Kirkas silmäi sen 
lapsen seuraaminen ei ole kuitenkaan 
on gelma, sillä ajatuk semme muuten-
kin har haile vat mil loin missäkin. 

Jokin aika sitten eräällä paik-
kakunnalla liturgian jälkeen yksi 
äiti tuli luokse ni, viittasi lapseensa 
ja sanoi: ”Tyttäreni on nyt 20-vuo-
tias.”

Olin iloinen, että tytär oli kirkossa. 
Muistan, että tyt tö on ollut kirkossa 
pienestä pitäen. Eräs pääsiäisyö jäi 
eri tyisesti mieleeni, kun tyttö nukkui 
patjalla seinän vie ressä ja kömpi 
sieltä ylös vähän ennen kuin oli aika 
osallis tua Eh toolliseen.

Kahden tytön tapaukset ker-
tovat meille siitä, että vauvoissa, 
lapsissa ja nuorissa on kirkkomme 
tulevaisuus.

Jeesus Kristus sanoo: ”Sallikaa 
lasten tulla minun luokseni, älkää 
estäkö hei tä” (Luuk. 18: 16). Älkää 
vanhemmat epäröikö tuoda lapsi-
anne kirkkoon!

Jos lasten hälinältä vaikkapa 
papin saarna jää kuule matta, ei se ole 
synti. Sen on vähän sama asia kuin 
ark kipiispa Paavali sanoi eräässä 

tilaisuudessa suurin piirtein näin: 
”Jos papin saarna on huono, luke kaa 
Jeesuksen ru kous ta!”

On tärkeää, että meillä on lasten 
ja nuorten kerhoja sekä leire jä. Yhtä 
tärkeitä ovat erilaiset aikuisten toi-
mintapiirit.

Eri laisissa jumalan palve lusten 
ulko puolella olevissa tapahtumis-
sa pitää tilaisuudet sekä aloittaa 
että lo pettaa edes jollakin pie nellä 
rukouksella. Sama kos kee myös 
us konnonopetustunte ja. Kaik ki 
tämä toi minta on kui ten kin hyvin 
vajavaista, jos ei osal lis tuta juma-
lanpalve luksiin. 

Olen pitänyt hyvin tärkeänä ja 
toteuttanut sitä, että niin neu voston, 
valtuuston kuin kiinteistölautakunnan  
ja muutkin kokouk set pi detään litur-
giajumalanpalveluksen jälkeen. Kun 
olem me tul leet osalliseksi Herran 
pyhään Ehtoolliseen ennen kokous-
ta, Ju mala antaa meille viisaan 
sydämen. Sen jälkeen seurakunnan 
ta louskin vahvistuu. Meidän on 
muistettava kirkon pyhä perinne: 
Pyhä Henki ja me olemme päät-
täneet!

Kristus nousi kuolleista
- totisesti nousi!

ISÄ JOHANNES HÄTINEN

Vielä puhdas lumi peittää kaiken. Sen hiljaisuus 
on sileän täydellinen. Puissa puhuu tuuli, 
lintujen äänet pilkkovat aamun vaiteliaisuutta. 

Tiellä kiiruhtaa joku ohi välillä potkuria työntäen, vä-
lillä jalaksilla seisten. Naapurissa asuva, kahdeksan-
kymmentä täyttänyt mummo sauvakävelee  toiseen 
suuntaan kuin sisukkuuden vertauskuva.

Lumen puhe alkaa kuin huomaamatta. Pyykki-
naruihin kertynyt kuura putoilee alas hiukkasina, ei 
vielä pisaroina, yksi naruista värisee kuin näkymätön 
jousi soittaisi sitä.

Talon toisella puolella korkeiden puiden oksat 
huojuvat kevyesti. Niistä ja pensaista ja rannan 
kaisloista välähtää oikullisesti jääkiteiden hopeisia 
peilinsiruja. Kevät lähettää vaivihkaa valomerkkejä 
talvelle: olen tulossa.

Lumen hiljaisuus joutuu antamaan vähän periksi. 
Pinta puhuu: suksenladut, rusakon hypyt, lintujen 
oikulliset piirtokirjoitukset. Räystäiden jääpuikot 
juttelevat jo auringon yllyttäminä. Vielä on matkaa 
aikaan, jolloin voi rannalla kuulla pientä supinaa 

jääkannen alta.
Lumen hiljaisuus ei tarkoita käärinliinan kal-

taista lopullista vaikenemista. Alhaalta katsoen se 
suojaa pakkaselta ja kuivattavalta viimalta. Hangen 
sinertävänvalkeaa varjoleikkiä katsoessa ei tahdo 
muistaa sen alle kätkeytyviä aarteita. Siellä odot-
tavat siemenet ja sipulit, yrttien mausteinen vihreys, 
esikoiden keltainen ja punainen sametti, pionien 
antautuva yltäkylläisyys. 

Siellä tosin vaanivat myös nurmikolta alaa valtaa-
va sammal, hyökkäystään valmistelevat rikkaruohot, 
myyrien kolot ja multakasat…

Hangen alla odottavat kaikki kasvamisen, 
elämisen osaset. Lumi onkin turvaava kapalo, ei 
ikuisen hiljaisuuden käärinliina.

Joulun lapsen kapalo muuttuu pääsiäisenä käärin-
liinaksi. Kuoleman vaatteeksi, jonka mirhantuojanai-
set löytävät tyhjänä, hyödyttömänä. Hiljaisuudesta 
kasvaa ilo.

LEENA ORRO                   

Lumen hiljaisuus Jos haluat oppi nöyryyttä,
ryhdy ikonimaalariksi.
 
.........................
 
Tulee aika, jolloin en enää 
huolehdi
turhista asioista. Se aika 
on jo nyt.
 
.........................
 
Sen jälkeen kun olen 
oppinut rakastamaan 
luontoa 
ja eläimiä, on myös 
rakkaus ihmisiin löytynyt.
 
..........................
 
Visio, näkemys, projekti: 
mielekkyyttä arkeen.
 

PRISCILLA
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Rautalammin seurakunta

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
puh/fax: (017) 2882 380
isä Timo Mäkirinta:
0500 371 057

Ihana ilo!
JUMALANPALVELUKSET :
Rautalammin pyhän Nikola-
oksen kirkko; Pe 7.4. klo 18 
paastoliturgia. La 8.4. klo 18 
vigilia ja virpovitsojen siunaus. 
Ti 11.4. klo 18 paastoliturgia, 
suuri ti. Ke 12.4. klo 9 aamu-
palvelus. To 13.4. klo 9 aamu-
palvelus, suuri to. To 13.4. klo 
18 ehtoopalvelus ja liturgia, 
ehtoollisen asettamisen muisto. 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus. 
La 15.4. klo 23.30. puoli-
yöpalvelus, aamupalvelus ja 
liturgia, Herran pääsiäinen. 
Ke 19.4. klo 9.00 liturgia ja 
ristisaatto, koululaiset. La 29.4. 
klo 18 vigilia. Su 7.5. klo 10 
hetkipalvelus. La 20.5. klo 18 
vigilia. Su 21.5. klo 10 liturgia 
ja litania Karjalaan jääneiden 
paadella, Kevät-Miikkulan 
praasniekka, KS piispa Arseni 
toimittaa palvelukset. Ke 24.5. 
klo 18 vigilia, helatorstai. La 
3.6. klo 18 vigilia, helluntai.La 
3.6.klo 18 vigilia. La 10.6. klo 
18 ehtoopalvelus.
Suonenjoen Kristuksen kir-
kastumisen tsasouna; Su 9.4. 
klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 
Ke 12.4. klo 18 paastoliturgia, 
suuri ke, piispa Arseni. Pe 14.4. 
klo 13 ehtoopalvelus. Ma 17.4. 
klo 10 liturgia ja ristisaatto. La 
13.5. klo 18 vigilia. Su 14.5. 
klo 10 liturgia ja äitienpäivän 
rukoushetki. La 10.6. klo 10 
liturgia.
Syvänniemen pyhän ylienkeli 
Mikaelin tsasouna; To 6.4. 
klo 18 akatistos. Ma 10.4. klo 
16.00 sairaanvoitelun sakra-
mentti . Ma 10.4. klo 18 paasto-
liturgia, suuri ma. Pe 14.4. klo 
9 XII kärsimysevankeliumia. 
Su 28.5. klo 10 liturgia.
Tervon pyhän profeetta 
Eliaan tsasouna; La 8.4. klo 
10 liturgia, Lasaruksen la. La 
15.4. klo 10 liturgia, suuri la. 
Su 4.6. klo 10 liturgia ja hellun-
tain polvirukoukset.
Vesannon pyhän Johannes 
kastajan tsasouna; Ke 5.4. klo 
18 paastoliturgia. Ke 10.5. klo 
10 liturgia, keskijuhla.  Ma 5.6. 
klo 10 liturgia, pyhän Hengen 
päivä.
Konnevesi, srk.talon ryhmäti-
la; Su 30.4. klo 10 liturgia.
Hankasalmi, Aseman seur-
akuntakoti; To 25.5. klo 10.00 
liturgia, helatorstai.

SUURI VIIKKO:
Ma 10.4. klo 16.00 sairaan-
voitelun sakramentti, Syvän-
niemi.
Ma 10.4. klo 18.00 paastoli-
turgia, Syvänniemi.
Ti 11.4. klo 18.00 paastoli-
turgia, Rautalampi.
Ke 12.4. klo 9.00 aamupalve-
lus, Rautalampi.
Ke 12.4. klo 18.00 paastoli-
turgia, toim. KS piispa Arseni, 
Suonenjoki.
To 13.4. klo 9.00 aamupalve-
lus, Rautalampi.
To 13.4. klo 18.00 ehtoopalve-
lus ja liturgia, Rautalampi.
Pe 14.4. klo 9.00 aamupalvelus, 
XII kärsimysevank., Syvänni-
emi
Pe 14.4. klo 13.00 ehtoopalve-
lus, Suonenjoki.
Pe 14.4. klo 18.00 aamupalve-
lus, ristisaatto, Rautalampi
La 15.4. klo 10.00 ehtoopalve-
lus ja liturgia, Tervo
La 15.4. klo 23.30 puoliyö-
palvelus, aamupalvelus ja 
liturgia, Rautalampi
Pääsiäisyön AGAPE seur-
akuntasalissa jumalapalve-
lusten jälkeen !
Ma 17.4. klo 10.00 liturgia ja 
ristisaatto, Suonenjoki
Ke 19.4. klo 9.00 liturgia ja 
ristisaatto, Rautalampi

Vuosilomat ; isä Timo ja kant-
tori Oili ovat vuosilomalla 
20.4.-26.4.2006.

LAPIN VAELLUS 2006
Kuutosten vaellus 2006 suun-
tautuu Saariselän maisemiin.
Lähdemme pe 28.7. illansu-
ussa Rautalammilta ja pa-
laamme
pe 4.8. takaisin. Matkan hinnat 
omien eväin ; lapset 30/50 €
ja aikuiset 90/120 €. Lisäti-
etoja antavat Kari Rahkonen
040 – 7197467 ja Yrjö Mink-
kinen 050 – 551 1611.

TIISTAISEURAT
JA KERHOT
Rautalammin Tiistaiseura ti 
18.4. klo 13.00 srk.salissa.
Suonenjoen Tiistaiseura ti 
25.4. klo 13.00 tsasounan 
alasalissa
Karttulan Kerahmo pe 28.4. 
klo 18.30 Syvänniemen 
tsasounalla

NIKOLAOS-KUORO
Harjoitukset Syvänniemen 
tsasounalla klo 18.00 . ti 4.4., 
ke 3.5., 10.5.,17.5., 31.5. ja 
7.6.

NAISPIIRI –NASTI
Karjalan kielen kurssi Rauta-
lammilla 29.-30.4.2006. Ilmo-
ttautuminen 19.4. mennessä.
Retki Suonenjoelle tou-
kokuussa, päivä ilmoitetaan 
myöhemmin.

KEVÄT-MIIKKULAN 
PRAASNIEKKA

20.-21.5.2006
RAUTALAMMILLA.

KRISTUS NOUSI KUOL-
LEISTA  - TOTISESTI 
NOUSI !

Mirhantuojat ovat esimerkillisiä 
rohkean uskon esiintuojia. Ulkoinen 
maailma ei heitä pelottanut, vaan 
aito halu palvella oli kaikkea muuta 
suurempi.

Oma maailmankuvamme täyttyy 
liian usein peloista ja piiloon hau-
datusta uskostamme. Me olemme 
valmiita myöntämään, että uskon 
tulee heijastua koko elämäämme, 
itseemme, ihmissuhteisiimme ja 
arvomaailmaamme.

Me saatamme olla valmiita 
vakuuttamaan uskomme aitoutta, 
mutta valitettavan harvoin löytyy 
rohkeutta tuoda sitä aidosti esiin. 
Kuitenkin joka päivä tarjoutuu 
lukemattomia mahdollisuuksia tuoda 

julki omaa uskoamme, mutta me 
olemme hiljaa.

Moni häpeilee omia epäilyksiään. 
Apostoli Tuomas on vahva näyttö 
siitä, että epäilykset ja epäuskokin 
voivat kääntyä todelliseksi uskon 
iloksi omassakin elämässä.

Usko ei voi olla vain korulauseita, 
vaan tulee murtautua osaksi elettävää 
elämää. Pääsiäisen aika kannustaa 
meitä ottamaan rohkeasti askelia, 
lähtemään liikkeelle ja palvelemaan 
toinen toistamme. Mikä on se ilo jota 
ei voi jakaa toisten kanssa. 

Pääsiäisen sanoma on ilon sano-
maa. Ylösnoussut Kristus on kuole-
man voittaja ja uusi Aadam, joka 
vapauttaa meidät kuoleman vallasta. 
Pääsiäisen ilo on valoa täyttä oleva 
tyhjä hauta, epäilevän Tuomaan usko 
ja rohkeiden naisten esikuva.

Sieltä pääsiäisen ilo säteilee 
jokaiseen sunnuntaipäivään ja muis-
tuttaa ylösnousemuksen sanomasta. 
Pääsiäinen on portti ylösnouse-
mukselle, helatorstain taivaaseen-
astumiselle ja lupaukselle Pyhästä 
Hengestä helluntain juhlassa.

Se on samalla myös turvallinen 
kehys pienen ihmisen elämänvael-
lukselle. Matkamies saa voimansa 
ylösnousseen Vapahtajan kohta-
amisesta eukaristiassa ja kantaa 
näin ylösnousemussanomaa myös 
itsessään. Pääsiäinen on läsnä kris-
tityn elämässä joka päivä. Se on 
elämän ehtymätön voimavara ja 
pelastuksemme lähde!

 
Riemullista Pääsiäistä!

 
ISÄ TIMO MÄKIRINTA

KARJALAN
KIELEN KURSSI 
Naispiiri Nasti järjestää 
karjalan kielen kurssin Rau-
talammilla 29.-30.4.2006. 
Kurssi alkaa
lauantaina seurakuntasal-
issa klo 12.00 ja päättyy 
vigiliaan kirkossa klo 
18.00. Sunnuntaina kurssi 
jatkuu klo 10.00 – 14.00. 
Ilmoittautuminen kurssille 
19.4.2006 mennessä kirk-
koherranvirastoon puh. 
2882 380 tai isä Timolle 
0500 371 057 ruokailujen 
järjestämiseksi. Kurssille 
otetaan 40 ilmoittautumis-
järjestyksessä. Kurssin 
vetäjänä toimii Kari Ko-
slonen Kuopiosta.

Ikonipiirin
suuri 

haaste

INA COLLIANDER-ILTA
RAUTALAMMIN
KIRJASTOLLA
Taitelija Ina Collianderin syntymästä 
tuli viime vuonna kuluneeksi 100 
vuotta. Naispiiri Nasti  ja Rau-
talammin kirjasto järjestivät Ina 
Collianderin elämää ja taidetta 
käsittelevän illan 14. maaliskuuta. 
Ilta alkoi ehtoopalveluksella pyhän 
Nikolaoksen kirkossa ja jatkui kirjas-
ton kivijalassa KS Joensuun piispa 
Arsenin luennolla Ina Collianderin 
elämästä. Isä esipaimenen asiantun-
tevaa ja mielenkiintoista luentoa oli 
seuraamassa lähes 70 kuulijaa

Vuoden 2005 lopulla käynnistyi 
Rautalammin Ikonipiirin projekti. 
Syyskauden alussa piirille esitet-
tiin haaste Suonenjoen tsasounan 
ikonostaasin uudistamisesta. Ly-
hyen pohdinnan jälkeen piiri otti 
seurakunnan esittämän haasteen 
vastaan.

Joulukuun 9.-11. päivinä järjest-
ettiin Valamon Kansanopistossa 
ikoniteologian kurssi, missä erityis-
esti käsiteltiin Suonenjoen  tsasounan 
ikonostaasin uudistamishanketta. 
Rohkeutta ja hyviä ohjeita saaneena 
Ikonipiiri aloitti työnsä opettajansa 
Raija Kannisen johdolla.

Helmikuun 25. päivänä toimitet-
tiin rukoushetki työhön ryhdyttäessä 
ja työ on edennyt vauhdilla. Tu-
levana vuonna Suonenjoen tsasouna 
täyttää 50 vuotta ja uusi ikonostaasi 
antaa juhlavuodelle merkittävän 
sisällön.

Nykyinen ikonostaasi koostuu vi-
idestä ikonista, mutta uuteen ikoneja 
sijoitetaan seitsemän. Kristuksen 
kirkastumisen juhlan ikonin lisäksi 
uutena ikonina maalataan Jumalan-
synnyttäjän syntymän ikoni.

Lähtökohtana on Impilahden 
Ruokojärven kylän 1900- luvun 
alussa tuhoutuneen tsasounan temp-

pelijuhla. Jo Suonenjoen tsasounaa 
suunnitellessa oli Neitsyt Marian 
syntymän muisto ehdolla temppeli-
juhlaksi. Nyt Suonenjoella asuvat 
impilahtelaiset saavat pienen palan 
kotiseudun historiaa omaan pyhäk-
köönsä. 

Työ tehdään Rautalammin seur-
akunnan ja Sisä-Savon Kansalaiso-
piston yhteishankkeena. Hankkeen 
vetäjänä toimii Ikonipiirin opettaja 
Raija Kanninen Jyväskylästä. Val-
amon Kansanopiston ikoniteologian 
opettaja Pekka Tuovinen on hank-
keen asiantuntijana. Myös KS Jo-
ensuun piispa Arseni on lupautunut 
olemaan kurssilaisten tukena. 

Rautalammin seurakunnan nuor-
isotila on nyt Ikonipiirin toimitilana. 
Suuria ja raskaita ikonipohjia ei 
näin tarvitse siirrellä ja piiriläiset 
pääsevät maalaamaan myös oman 
aikataulunsa mukaan.

Nyt nuorisotila on täynnä värejä, 
pensseleitä, lehtikultaa, jänisliimaa, 
työtouhua ja suuria odotuksia. Ikoni-
piiri valmistelee suurta ja arvokasta 
lahjaa Suonenjoen ja koko seurakun-
nan iloksi. Rukoilemme työlle 
siunausta ja tekijöille voimaa!

™

Suonenjoen päivähoitolapset tekivät virpomavitsoja ja kävivät siunaut-
tamassa ne (kuva yllä).
Ristisaaton tunnelmia kuvasi Heikki Suomala (kuva oik.).
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Varkauden seurakunta

VARKAUDEN ORTODOK-
SINEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO 
avoinna ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5, 78200 
VARKAUS
Puhelin  (017) 2 882 360
telekopio   (017) 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi 

Pyhäköt:
Varkauden kirkko: Relander-
inkatu  5 
Pyhitetty  Kristuksen Taivaas-
eenastumisen juhlan muis-
tolle.
Isännöitsijä:  Pirjo Aflecht, 
puh.  + 358 503 244784
Vahtimestari: Jussi Immonen,  
puh. +358 447 720 700

Leppävirran rukoushuone:  
Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan 
valistajien muistolle  
isännöitsijä : Marjukka Levy,  
puh. + 358 405 693 670
Vahtimestari: Jussi Immonen,  
puh. +358 447 720 700

Savonlinnan rukoushuone:  
Erkonkatu  11
Pyhitetty Profeetta Sakariaan 
ja Vanhurskaan Elisabetin 
muistolle.
Isännöitsijä: Kaija Romppanen 
, puh.  050 382 8286
Vahtimestari: avoinna

JUMALANPALVELUKSET
VARKAUDEN KIRKKO
Relanderinkatu  5
HUHTIKUU  2006:  1.4. klo 
18. Vigilia; 2.4. klo 10. Liturg-
ia; 5. 4. klo. 17. Paastoliturgia 
(= EPL); 8.4. klo. 18. Vigilia ja 
Virpovitsojen siunaus; Palve-
luksen toimittaa KP. Arkkipi-
ispa Leo. 9. 4. klo 10. Liturgia, 
Palveluksen toimittaa KP. Ark-
kipiispa Leo; klo. 18.Suuren 
Maanantain aamupalvelus;  
12. 4. klo18. Suuren Torstain 
aamupalvelus 13.4.  klo 18. 
Suuri Ehtoopalvelus ja  Suuren 
Torstain Liturgia (Ehtoollisen 
asettamisen juhla); 14. 4. klo. 
14. Suuren Perjantain Ehtoo-
palvelus; klo 18. Suuren
Lauantain Aamupalvelus
(Kristuksen ristiltä ottamisen 
muisto);  15.4. klo  9. Suuren 
Lauantain Ehtoopalvelus ja 
Liturgia; klo 23.30 Puoliyö-
palvelus; klo 24. Ristisaatto, 
Aamupalvelus ja Pääsiäisyön 
Liturgia;  22.4. klo 18. Ehtoo-
palvelus; 23.4. Hetkipalvelus

VARKAUDEN 
PALVELUKSET JATKUVAT
SIVUN OIK. LAIDASSA...

JATKOA VARKAUDEN 
PALVELUKSILLE...

TOUKOKUU  2006:  6.5. 
klo.18. Vigilia; 7.5. klo.10. 
Liturgia; 13. 5. Vigilia; 20. 5. 
klo 18. Vigilia; 21. 5. klo 10. 
Liturgia;  24. 5. klo 18. Juhla-
vigilia; 25. 5.  klo  9.30  Pieni 
Vedenpyhitys ja Juhlaliturgia 
(Kirkon Praasniekkajuhla).  
26. 5. klo 15. Sairaalahartaus 
Varkauden Aluesairaala
KESÄKUU  2006:  2. 6. klo 
18. Parastasis- palvelus; 3. 
6. klo 9. Liturgia ( Sielujen 
lauantai); klo. 18. Vigilia; 4. 
6. klo 10. Liturgia ja Suuri 
Ehtoopalvelus;  10. 6. klo 18 
. Vigilia. 

LEPPÄVIRRAN
RUKOUSHUONE 
Rinnetie 9
HUHTIKUU  2006: 10.4. 
klo.18. Suuren Tiistain Aamu-
palvelus; 14.4. klo 9. Suuren 
Perjantain Aamupalvelus ja 
12. Evankeliumijakson luke-
minen  (Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kärsimyksistä);  
17.4. Liturgia ja ristisaatto
TOUKOKUU  2006:  14.5. 
klo.10. Liturgia.
KESÄKUU  2006:  11. 6. klo 
10. Liturgia.

SAVONLINNAN
RUKOUSHUONE   
Erkonkatu  11
HUHTIKUU  2006:  5. 4. 
klo. 17. Paastoliturgia (= 
EPL); 8.4. klo. 18. Vigilia ja 
Virpovitsojen siunaus; 9. 4. 
klo 10. Liturgia; 11.4.klo.18. 
Suuren Keskiviikon Aamu-
palvelus; 13.4. klo 17.Suu-
ri Ehtoopalvelus Ja Suuren 
Torstain Liturgia (Ehtoollisen 
asettamisen juhla); 14. 4. klo. 
9. Suuren Perjantain Aamu-
palvelus ja 12. Evankeliumi-
jakson lukeminen (Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kär-
simyksistä); klo.14. Suuren 
Perjantain Ehtoopalvelus; 15. 
4. klo  9. Suuren Lauantain 
Aamupalvelus (Kristuksen 
ristiltä ottamisen muisto);  
15.4. klo  14. Suuren Lauan-
tain Ehtoopalvelus ja Liturgia; 
klo 23.30 Puoliyöpalvelus; klo 
24. Ristisaatto, Aamupalvelus 
ja Liturgia.
2 9 . 4 . k l o . 1 8 .  Vi g i l i a ; 
30.4.klo.10. Liturgia.
TOUKOKUU  2006:  13. 
5. klo 18. Vigilia; 14. 5. klo 
10. Liturgia; 17. 5. klo 17. 
Akatistos-Palvelus;  24. 5. klo 
9. Liturgia,(Pääsiäiskauden 
päättäjäisjuhla); 27.5.klo 18. 
Vigilia; 28.5. klo.10. Liturg-
ia.
KESÄKUU  2006:   3. 6. 
klo. 18. Vigilia; 4. 6. klo 10. 
Liturgia ja Suuri Ehtoopalve-
lus; 

MUUALLA SRK:N
ALUEELLA:  
HUHTIKUU  2006: 7.4. 
klo.17. Paastoliturgia (= 
EPL) Kerimäki, evl. srk-talo. 
25. 4. klo. 18. Ekumeeninen 
rukouspalvelus Punkaharju, 
Kruunupuiston kuntoutus-
keskus.

Muistatko että...
Kristuksen seuraaminen 

merkitsee elämässämme 
Jumalan ja ihmisen välistä 

yhteistyötä. 
Pyhässä Kasteessa meidän vanha 

ihmisemme on haudattu, ts. kol-
mesti upotettu veteen  Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen, puhdis-
tettu perisynneistä ja muista syn-
neistä. Olemme uudestisyntyneet 
Jumalalle kelpaavaan elämään, ja 
sen kautta tulleet Pyhän seurakun-
nan jäseniksi.   

Seurakunnan jäsenenä ei pysäh-
dytä, ei saavuteta ajallista päämäärää, 
tai jäädä tuijottamaan taakse jäänyttä, 
ehkä hyvinkin rikkonaista elämää. 

Kristuksen opetuksen mukaan 
Hänen omansa kuulevat sen suu-
ren jumalallisen rakkauden äänen, 
jonka me erotamme omassa sielus-
samme, olimmepa miten hyviä tai 

pahoja tahansa.   Meidän jokaisen 
on pyrittävä elämään Kristuksen 
tahdon mukaista elämää sanoissa, 
teoissa ja ajatuksissa. Tähän liittyy 
kiinteästi myös sisäinen ankkuroi-
tumisemme Häneen, sillä Hän on 
meidän elämämme turva ja tuki ja eri 
elämämme vaiheiden siunaaja.

Seurakunnan jäsenenä olemi-
nen tarkoittaa jatkuvaa Vapahtajan 
seuraamista.

Kristus ei luvannut seuraajilleen 
helppoa elämää. Kristuksen pe-
rustaman Seurakunnan jäseninä 
se merkitsee meille jatkuvaa it-
sensä kieltämistä, elämän ristin ts. 
kärsimysten kantamista ja Hänen 
seuraamistaan.

Kristuksen seuraajina mei-
dän - Apostolien tavoin – tulee 
ojentaa auttava kätemme lähim-
mäisellemme, opittava rakastamaan 

vihollisiamme, palvelemaan heitä 
kaikella sillä rakkaudella, jonka me 
voimme Häneltä saada. Erityisesti 
tässä hetkessä me voimme kasvattaa 
itseämme kulkemalla kärsimystien 
kautta kohtaamaan Ylösnousseen 
Vapahtajamme. 

Kulje si is  määrätietoisesti 
lähimmäistäsi rakastaen, anteeksi 
pyytäen ja anteeksi antaen todel-
lisen nöyryyden ja vilpittömyyden 
hengessä lähimmäistäsi palvellen 
sisälle siihen elämään, jossa ei ole 
kipua, ei surua, eikä huokauksia, 
vaan on loppumaton elämä.

Näillä ajatuksilla toivotan teille 
kaikille valoisaa Suuren viikon aikaa 
ja Kristuksen ylösnousemusjuhlan 
iloa kokemista omassa elämänvael-
luksessanne.  Kristus Nousi Kuol-
leista!  -  Totisesti nousi!

ISÄ MARTTI PÄIVINEN

Lydia Tuomela
90 vuotta

29.03. 2006 
Synnyit Impilahdella, Uomaan 
kylässä 29. maaliskuuta 1916.

Kasvoit suuressa monilapsisessa 
perheessä. Olet saanut perintönä 
ahkeruuden, työn kunnioittamisen 
ja tinkimättömän yrittämisen halun, 
sekä terveellisen elämänkatsomuk-
sen.

Siksi meillä lapsilla ja lasten-
lapsilla on mahdollisuus onnitella 
ja kukittaa Sinut suurena merkki-
päivänäsi.

Tuohon ikään mahtuu lukematon 
määrä elämän kokemusta, iloja jos 
surujakin, mutta ennen kaikkea 
paljon työtä.

Olet joutunut kokemaan monia 
elämänmuutoksia.  Sodan seurauk-
sena evakkotaipaleesi oli monivai-

heinen ja kaiken muun lisäksi odotit 
ensimmäistä lastasi (minua).

Asuinpaikat ovat vaihtuneet mo-
nasti ennen asettautumista nykyiseen 
kotiisi Jaakkolanniemeen, jossa 
raivasitte ja rakensitte ensimmäisen 
oman kodin asutusviranomaisten 
teille osoittamasta rappiotilasta.  
Työ, uskosi ja sinnikkyytesi ovat aut-
taneet Sinua vaikeiden aikojen yli.

Viisi lastasi olet kasvattanut ja 
siunauksen kanssa saattanut elämän 
matkalle. Siitä olemme Sinulle ikui-
sesti kiitollisia.

Isämme sairastuessa hoidit häntä 
useita vuosia voimiasi säästämättä, 
kunnes oma sydänsairautesi tuli es-
teeksi kotihoidon jatkamiselle. Täl-
löin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi isän 
laitoshoito. Kun isämme 6.1.2005 
kuoli, jäit yksin.

Yksinäisyytesi rikkoo vain lasten 
ja lastenlasten pikavierailut, sillä 

suurin osa lapsista asuu kaukana,  
liian kaukana voidakseen riittävästi 
osallistua käytännön tehtäviin.

Viljolahden Tiistaiseura on 
toiminut henkireikänä ympäröivään 
yhteisöön. Toimit useita vuosia ko. 
seuran puheenjohtajana, aina viime 
vuoteen saakka.

Kaikesta huolimatta olet tehnyt 
oman valintasi: haluat edelleen asua 
omassa rakkaassa kodissasi. Sitä 
valintaa on kunnioitettava. 

Vaikeuksia on ollut etenkin tal-
viaikaisessa asumisessa, mutta 
olet selvinnyt siitä sinnikkyytesi 
ansiosta.

Tänään haluamme kiittää Sinua 
kaikesta ja toivottaa Sinulle Taivaan 
Isän siunausta ja Monia Armorik-
kaita Vuosia!

KIRJOITTAJA ON VANHIN TYTTÄRESI  
ANNELI NARSAKKA

Sinnikkyydellä vaikeiden aikojen yli

VARKAUDEN TIISTAISEURA 
VIRIKE
Kokoontuu joka toinen viikko tiistai-
sin klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
4. 4.;    25. 4.   9. 4.   

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Kokoontumisista ilmoitetaan Soisa-
lon Seutu -lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
kokoontumisista ilmoitetaan Soisa-
lon Seutu -lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Kokoontumisista  i lmoitetaan 
Warkauden Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  
050 3682212.
Kokoontuu joka toinen viikko klo 
17. srk.-salissa 
Kokoontumisista ilmoitetaan  ITÄ-
SAVO –lehden kirkollisissa il-
moituksissa

PAPINNIEMEN TIISTAISEURA 
kokoontuu kirkkaan viikon tiistaina 
18. huhtikuuta 
klo 18.00 Valamon kansanopistolla. 
Munkkidiakoni Aleksanteri kertoo 
kirkonkellojen soittotavoista sekä 
Karjalasta evakuoitujen kellojen his-
toriasta. Video kellonvalamisesta.
Kokeillaan soittamista, joten omat 
kuulosuojaimet tai korvatulpat 
mukaan! 

HELATORSTAINA, 25. toukokuuta 
matkaamme Varkauden Kristuksen 
taivaaseenastumisen kirkkoon; osal-
listumme liturgiaan ja praasniek-
kaan. Lähtö klo 9.00 Valamosta. 
Kimppakyydin järjestämiseksi
ilmoittautumiset ti 23.5. mennessä 
Liisa Pajukaarteelle
puh. 040-581 0013 tai
Kari Kuhaselle puh 040-557 3193. 

PYHIINVAELLUSMATKA VI-
ROON PYHTITSAN LUOSTARIIN 
26.-28. toukokuuta, kevätkukkien 
aikaan! Hinta 170 euroa sisältää 
edestakaisen bussikuljetuksen Vala-
mosta Varkauden ja Mikkelin kautta 
Helsinkiin, edelleen Pyhtitsaan; 
laivalipun sekä majoituksen ja ateriat 
luostarissa. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on 
Matka-Pottonen. Ilmoittautumiset 
25. huhtikuuta Marja-Riitta Juntu-
selle puh. 040-7229341 tai marja-
riitta.juntunen@luukku.com.
Voimassa oleva passi. Lähde mu-
kaan!

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset tiistaisin klo 18. 
srk-salissa seuraavasti:  4. 4.;  25. 
4., 2.5.;  9. 5.;  16. 5.  Harjoitusten 
lisäksi kuorolaiset osallistuvat toi-
mitettaviin jumalanpalveluksiin.
SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset keskiviikkoisin 
klo 17.30 srk.-salissa seuraavasti:
26. 4., 3.5.;  17. 5.;  24. 5.;  31. 5.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin.

Varkauden
Ortodoksinen Lähetyspiiri 
kokoontuu torstaisin ortodoksisessa 
seurakuntasalissa  keskimäärin  ker-
ran kuukaudessa.
Tule mukaan toimintaan!
Lähetyspiirin jäseniltä voit tiedust-
ella myös Surunvalittelu-  ja  Onnit-
telu – adresseja 

Ortodoksiapiiri torstaina 27.4. klo 
18 seurakuntasalissa Relanderink. 5. 
Aloitetaan rukouspalvelulla kirkossa. 
Mukana isä Tuomas Kallinen.
Tervetuloa!

Virpovitsatalkoot Tule ja tuo kaveri-
si mukaan lasten virpovitsatalkoisiin 
lauantaina 8.4. Leppoisasti leikkien 
valmistetaan yhdessä persoonallisia 
vitsoja sekä Varkaudessa että Savon-
linnassa alkaen klo 15.30. Päivän 
päätteeksi virpovitsat siunataan klo 
18.00 alkavassa palveluksessa. Ota 
mukaan pajunkissoja, pientä evästä 
ja mukavaa kerhomieltä.
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Kuopion Nikolaoksen katedraalin 
satavuotisjuhlassa otettiin käyttöön 
tekstiili, jonka käyttö on melkein 
tyystin jäänyt unohduksiin Suomen 
ortodoksisissa pyhäköissä. Tekstiili 
on nimeltään pelena. 

Pelena on koristeellinen liina, jota 
käytetään ikonin yhteydessä. Se on 
sekä ikonin koristaja että korostaja. 
Ikoni ja pelena muodostavat yhdessä 
kokonaisuuden. Kuitenkin niin, että 
ikoni on pääasia ja pelena on vahvis-
tamassa ikonin sisältöä. 

Sana pelena on venäjänkielestä 
tuleva ilmaus ja tarkoittaa liinaa tai 
verhoa.  Pelenan juuret ovat Bysan-
tissa asti.  Bysantissa sen käyttö oli 
yleistä ja sitä kohtaan tunnettiin su-
urta kunnioitusta, sillä kun rukoilija 
kosketti pelenaa, hän saattoi kokea 
ihmeparantumisen.

Esimerkiksi Kristus-ikonin ala-
puolella olevaa pelenaa pidettiin 
muistutuksena verenvuototautisen 
naisen parantumisesta.

Alkuaikoina pelena oli neliön-
muotoinen purppuran värinen 
silkkikangas, joka oli reunustettu 
koristenauhalla.  Myöhemmin mu-
kaan tulivat erilaiset kirjonnat ja 
koristelut.

Pelenan aiheena olivat risti- tai 
rukousaiheet sekä kukka- ja orna-
menttikuviot.  Erityisesti Venäjällä 
kirjotut pelenat olivat hyvin yleisiä 
ja kirjonta-aiheeksi saatettiin ottaa 
sama aihe kuin ikonissa, jota varten 
pelena valmistettiin.

Suomalainen pelenaperinne on 
lähtöisin pääasiassa Karjalasta - 
Valamon, Konevitsan, Lintulan ja 
Petsamon luostareista. Vanhojen 
valokuvien perusteella, pelenoita on 
käytetty myös Karjalan seurakuntien 
kirkoissa.

Vanhin Konevitsasta
Vanhin suomalainen pelena on peräi-
sin Konevitsan luostarista. Konevit-
san Jumalanäidin-ikonin pelena on 
valmistettu 1500-luvulla ja sijaitsee 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon 
kokoelmissa. 

Pelenaan on kirjottu keskusai-
heeksi Konevitsan Jumalanäidin 
ikoni, vasempaan ylänurkkaan Juma-
lansynnyttäjän ilmestys, oikeaan 
ylänurkkaan Golgata-aihe sekä alan-
urkkiin apostolit Pietari ja Paavali.

Tekstiilin reunoissa kiertää re-
unaornamenttina Jumalansynnyt-
täjän juhlan tropari. 

Eri aikakausina pelenan sisällön 
runsaus on vaihdellut aina iko-
niaiheesta hyvin yksinkertaiseen 
ristiaiheeseen.

Kuopiossa Ortodoksisessa kirk-
komuseossa on parisenkymmentä 
liinaa, jotka ovat todennäköisesti 
olleet pelenoita.

Kuopioon pelenat tulivat sodan 
aikana, kun Karjalan luostarien esi-
neistö siirrettiin turvaan. Pelenoita 
saatiin säilymään sen vuoksi, että ne 
toimivat evakuoinnin aikana ikonien 
käärinliinoina.

Valamon luostarissa, Heinäve-
dellä, on muutamia hyvin säily-
neitä vanhoja pelenoita ja osa niistä 
on käytössä luostarin vanhassa 
kirkossa. 

Pelenan käyttö kirkoissamme on 
melkein tyystin unohtunut viime 
sotien jälkeen. Uudelleen käyttöä on 
pikkuhiljaa viritelty.

Hyvä esimerkki pelenan käytön 
elvyttämisestä on Valamon luostarin 
talvikirkko, johon on valmistettu 
Golgatan-ristiaiheiset pelenat iko-
nostaasin Kristus-ikonin, Juma-
lansynnyttäjän ikonin sekä Sergei 
ja Herman Valamolaisten ikonin 

Pelena –ikonin koristaja
sekä korostaja

alapuolelle. 
Pelena on kirkkotekstiili, jossa 

ei yleensä noudata liturgisia värejä.  
Pelenan värien ja kuvioaiheiden 
valintaan vaikuttaa ikoni, jolle se 
valmistetaan sekä kirkkotila johon 
se sijoitetaan.

Pelena ripustetaan seinällä tai 
ikonostaasissa olevan ikonin ala-
puolelle. Analogilla pidettävän iko-
nin alla käytetään kaitaliinamaista 
pelenaa, jossa koriste on vain pele-
nan etuosassa.

Lisäksi pelena voi olla kio-
takaapin yhteydessä ikonin ala-
puolella tai ripustettuna Golgatan 
ristin jalustaan.

Pelena tehdään ensisijaisesti sille 
ikonille, joka on erityisen tärkeä 
kyseisessä kirkossa.

Pelenan tarkoitus on korostaa iko-
nia ja täydentää ikonin sanomaa. Jo-
ten pelenan sisältö tai siinä esiintyvä 
symboliikka on oltava yhtäpitävä 
ikonin kanssa. 

Kuopion pelena
Kuopion katedraaliin vuonna 2004 
valmistamani pelenan olen suun-
nitellut kirkon nimikkopyhälle 
Nikolaokselle. Pelenan sisältö ja 
symboliikka ovat sidoksissa Pyhään 
Nikolaokseen ja hänen elämäänsä.

Pelena sisältää rukoushuokauk-
sen ” Pyhä Nikolaos rukoile Jumalaa 
meidän puolestamme”.  Tämä ohjaa 
ikonia lähestyvää keskittymään 
rukoukseen. 

Rukoushuokauksen alapuolella 
on laiva mastoineen. Pyhä Nikolaos 
on merenkulkijoiden ja matkal-
laolevien suojelija. Laiva symboloi 
matkalla olemista, jolla me kai-
kki olemme. Masto ohjaa laivamme 
kulkua. Mastona on risti, jonka 
kautta pelastus käy.

Laiva symboloi myös kirkkoa 
- Nikolaos oli piispa ja kirkon 
päämies. Laiva on muodostunut 
viidestä kappaleesta koska Kuopion 
seurakunnassa oli vuonna 2004 viisi 
kirkkoa.

Laivan väri on piispallinen pun-
ainen pyhään Nikolaokseen viitaten. 
Tekstiilin reunaa kiertää ornament-
tikuvio, jonka muoto on toisinto 
kirkon ikonostaasin puuleikkauk-
sista.

Pelena on toteutettu kangaspuissa 
kutoen ja se on malliltaan kaitaliina-
mainen analogilla pidettävä pelena, 
jossa kuvio on tekstiilin etuosassa. 
Materiaalina on käytetty pellavaa 
suomalaisen käsityöperinteen mu-
kaisesti.

LEILA FRISK

TEKSTIILIMUOTOILIJA (AMK)

Kuopion katedraalin pelena on tekstiilimuotoilija Leila Friskin kä-
sialaa.

Olen tullut Valamon kansanopis-
toon  Ina Collianderin puupiir-
rostekniikkakurssille. Puupiir-
roksesta minulla oli ennestään 
vähän tuntumaa, mutta halusin 
lisäoppia ja erityisesti tietoa 
väripuupiirroksista. 

Inan syntymästä on kulunut 
100 vuotta. Kurssia edeltävä 
seminaari ja sen luonnollinen 
jatko puupiirroskurssi sekä monet 
näyttelyt eri puolella Suomea 
juhlistavat tapahtumaa. Opetta-
jana meillä on Inan tytär graafi kko 
Kati Bondestam.

Olen yksi 20 oppilaasta. Jou-
kossa on graafi koita, kuvaama-
taidonopettajia, vuorotteluvapaal-
la ja eläkkeellä olevia ja ”suoraan 
pystymetsästä” tulleita. Joukkoon 
mahtuu yksi mies, joka on ottanut 
vaimonsa seuraneidikseen.

On tultu hakemaan lisäoppia, 
lepäämään, hiljentymään, kat-
kaisemaan arjen rutiinit erilaisessa 
ympäristössä. Ja sitä kansanopis-
ton kurssit todella tuntuvat tarjoa-
van: aktiivilomaa, jonka jälkeen 
taas arjen työt maistuvat.

Tämä kurssi keskittyy Ina 
Collianderin tapaan veistää puuta 
ja vedostaa grafi ikkaa. Puun leik-
kaamiseen käytetään mattoveistä, 
muut kaivertimet ovat kiellet-
tyjä. Värigrafiikkaan käytetään 
vain yhtä lautaa, kuten Inalla oli 
tapana.

Menetelmänä puupiirros on 
taiteen tekemiseen yksinkertain-
en: tarvitset vain puulaudan, mat-
toveitsen, telan, väriä ja paperia 
vedostamiseen.

Vedostushuoneessa syntyy 
liuta vedoksia, jotka ripustetaan 
pyykkipojalla narulle kuivu-
maan. On ikoniaiheita, luontoai-
heita, henkilökuvia, ornamenttia; 
jokaisella oma kuvamaailmansa, 
aiheen käsittelytapa ja symboliik-
kansa. Kurssi kestää viikon.

Kati Bondestamille taiteen 
alalle lähteminen tuntui luon-
nolliselta ratkaisulta. Graafi kon 
töiden lisäksi Kati on tehnyt muun 
muassa animaatioita, lastenohjel-
mia, nukketeatteria ja opetustyötä. 
Ikonimaalauksen ”sidottu” ku-
vamaailma ei taiteilijasta tuntu-
nut omalta, mutta puupiirrokset 
antavat ilmaisun vapautta. Hänen 
mielestään uskonnollista puupiir-
roskuvaa on helpompi lähestyä 
kuin ”suljettua” ikonia, jossa 
on oma symboliikkansa. Tämä 
varmaan osaltaan selittää Ina 
Collianderin enkelikuvien suuren 
suosion.

Välillä pistäydymme kirkossa 
hiljentymässä, joku tekee ulkona 
lenkin nyt kun pakkanen on laske-
nut, joku työskentelee viimeisenä 
iltana pikkutunneille saakka. 
Opisto on joustava työskentelyn 
suhteen ja tämä sopii hyvin aikui-
sopiskelijoille.

Viimeisenä päivänä katsomme 
kättemme töitä ja toteamme ai-
heiden kirjon, rikkaan ja per-
soonallisen kuvamaailman, joka 
on viikon aikana syntynyt. Eron 
haikeutta ja lupausta vielä tavata 
joskus Valamossa.

PIRJO RAITTILA

Puupiirrosta on 
helppo lähestyä

”Juoksin metsään piiloon ja kat-
selin pusikosta, kun naapureitani 
hakattiin hengiltä. Viisi lasta 
siepattiin sinä päivänä. Emme 
kuulleet lapsista sen jälkeen”, 
muistelee Evalyn Akwero, 25, 
selvittyään täpärästi LRA:n hyök-
käyksestä elokuussa 2002 Etelä-
Sudanissa.

Jukka Huuskon ottamassa 
lehtikuvassa Evalyn pitää syl-
issään uupunutta lastaan (HS 
28.10.05).

Äiti ja lapsi – uhattu tulevaisu-
us on nykypäivää ja historiaa. 
Me elämme turvassa, kuitenkin 
tietoisina mahdollisista uhista. 
Toiset elävät todellisen pelon ja 
turvattomuuden keskellä.

Tuula Ahonen ja Seija Tiika 
valitsivat näyttelynsä teemaksi 
”Äidin ja lapsen”.

Pääteemana on äidin onni 
lapsestaan, mutta samalla huoli 
lapsensa tulevaisuudesta. Valoku-
vat kertovat äitiydestä nyt, tässä 
ajassa, missä tieto erilaisista tu-
levaisuuden uhista kohtaa meidät 
päivittäin. 

Onneen sekoittuu aina myös 
pelko – todellinen tai kuviteltu. 
Kun nainen tulee äidiksi, maail-
mankuva muuttuu. Uuden elämän-
vaiheen rata on aaltoliikettä onnen 
hetkistä kalvavaan huoleen.

Tuula Ahonen asettaa näytteille 
noin viisitoista erilaista Jumalan-
äidin ikonia. Ikoneissa on läsnä 
Jumalanäidin siunaus ja esirukous 
meidän ja lastemme puolesta.

Tuula Ahonen on maalan-
nut ikoneita noin 20 vuoden 
aikana. Opettajina hänellä on 

ollut suomalaisia ja venäläisiä 
ikonimaalareita.

Ikonit on maalattu perinteisellä 
temperamaalaustekniikalla po-
hjustetuille puupohjille. Useissa 
ikoneissa on käytetty kultausta, 
joka kuvaa taivaallista kirkkaut-
ta.

Äitiys valokuvin
Seija Tikka on asettaa esille 

Äiti ja lapsi-sarjasta 11 mus-
tavalkovalokuvaa sekä neljä väri-
valokuvaa. Suomalaisia äitejä ja 
lapsia esittävät kuvat ovat sekä 
perinteisellä valokuvatekniikalla 
käsin vedostettuja ja käsiteltyjä 
mustavalkokuvia että digitaalisia 
ja valokuvapaperille tulostettuja 
värikuvia.

Valokuvat noudattelevat som-
mittelultaan renessanssimesta-
reiden Madonna ja lapsi- maa-
lauksia. Kun äiti ottaa lapsensa 
syliin, otteet ovat meille äide-
ille yhteiset. Kädet suojaavat ja 
pitelevät lasta.

Lapsi on luottavaisesti sylissä. 
Äiti jakaa onnen ja läheisyyden, 
mutta hän myös tekee arjen rat-
kaisut, joilla suojaa lastaan ja 
hänen kasvuaan. Valokuva pal-
jastaa helposti pienetkin tunteen ja 
tunnelman vaihtelut – myös äidin 
ja lapsen suhteen.

Ikoni- ja valokuvanäyttely Kuopion 
muotoiluakatemian Kellari-galleriassa 
os. Piispankatu 8, näyttely on avoinna 
21.4 asti.

Äitiyden onni
ikonein ja valokuvin
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Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.
Päätoimittaja:
Pia Valkonen
p. 050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi 
Juhani Ahontie 5 c
73100 LAPINLAHTI

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

Markus Huovinen, Pielavesi
p. 0400 169 825

Sirkka Jaamalainen-Lönn, 
Jyväskylä p. 0500 991 621
sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi 

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

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

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2006 toinen 
Solea ilmestyy viikolla 14. 
Aineistopäivä on 20.3.2006

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. Värilisä 5 euroa/väri.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta.
Paino: Painotalo Suomenmaa,
PL 52, 90101 OULU 
p. (08) 5370 011

Radio ja tv
KUUTOSTEN YHTEISET

LEIRIT PYHÄKANKAALLA
Lastenleiri (5- 9 –vuotiaat)  pide-
tään 19.-22.6. Leiripäivät täyttyvät 
palveluksista, leikeistä, peleistä ja 
touhuilusta. Teemme leirin kanssa 
myös päiväretken.

Varhaisnuorten leiri (10-14 –vuo-
tiaat) on vuorossa 27.-30.6.  Mielen-
kiintoisen teeman liittyen on tarjolla 
runsaasti toimintaa ja retki. 

Molempien leirien hinnat ovat  55/50 
euroa per osallistuja.  Ilmoittaudu 
omaan seurakuntaan tai Kuopion 
tai Jyväskylän nuorisotoimistoihin.  
Paikkoja rajoitetusti, toimi ajoissa.

Kesällä Pyhäkankaalla myös kaksi 
kristinoppileiriä, 9.-17.6. ja 30.6.-
8.7. 

TERVETULOA LEIREILLE!
Antti Räsänen Kuopion ort.srk.
p. (017) 2882 303
kuopio.kerhot@ort.fi 
Sirkka Jaamalainen-Lönn
Jyväskylän ort.srk.
p. (014) 332 92 30, 0500 991 621
sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi 

Toimi ajoissa niin ehdit Pyhäkankaalle!

SEMINAARI
Kulttuuria ja kieltä

28.-29.4.2006 Männistön kou-
lu, Lönnrotinkatu 25, Kuopio

Seminaari on suunnattu venäjää 
äidinkielenä ja  venäjää vie-
raana kielenä opettaville opet-
tajille, maahanmuuttajaopetuk-
sen alueellisille tukihenkilöille 
ja muille asiasta kiinnostuneille.

Seminaari on maksuton (sisältää 
aamu- ja päiväkahvit). Ateriointi-
mahdollisuus kouluravintolassa 
hintaan 4,90. Illanvieton buffet-tar-
joilu 7 e.
Lauantain luennot pidetään venäjän 

kielellä.
Ilmoittautumiset seminaariin ja 
illanviettoon voi tehdä 31.3. men-
nessä puh. (017) 184 333, fax 
(017) 184 329 tai sähköpostilla 
tarja.helena.miettinen@kuopio.fi.
Lisätietoja : Maritta Pikkuvirta puh. 
040-737 2895, pikkuvirta@luukku.
com ja Merja Laininen p. 044-718 
4331, merja.laininen@kuopio.fi

Ohjelma Perjantai 28.4.2006
8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja ter-
vetulokahvit
9.00-9.15 Seminaarin avaus, rehtori 
Merja Laininen
9.15-10.15 Männistön koulun esit-
tely, maahanmuuttajaopetuksesta 

vastaavat opettajat:
Jyri Kokkonen, Anna-Kaisa Lau-
nonen, Maritta  Pikkuvirta, Naser 
Omarieh ja Sirpa Okulov
10.15-10.45 Suomi toisena kielenä 
opetus, Irina Nikkari
10.45-11.00 Tauko
11.00-12.30 Venäläinen mentali-
teetti, ”Olen venäläinen ~ ajattelenko 
venäläisittäin?”, kouluttaja FM Afa-
nasjeva Valentina,  Joensuun yliopisto
12.30-13.15 Lounas
13.15-15.00 Ihmisenä olemisen pe-
rusta ja venäläinen klassikkokirjal-
lisuus, Vladimir Sokratilin, Valamon 
Kansanopisto

Illanvietto perjantaina

Klo 18.30-22.00
Ohjelmassa mm.Buffet-tarjoilu, las-
ten tanssi- ja musiikkiesityksiä,
ugrilaisia kansanlauluja ja vapaata 
seurustelua.

Lauantai 29.4.2006
9.30-11.00 Kaksikielisille oppilaille 
tarkoitettujen opetusmenetelmien 
vaikutus oppimiskiinnostuksen ke-
hittämiseen heterogeenisissä opetus-
ryhmissä, opettaja Irina Luostarinen
11.00-11.30 Kahvitauko (maksuton)
11.30-12.30 Uudet opetusmene-
telmät ja -materiaalit Venäjällä, opet-
tajat suomalais-ugrilaisesta koulusta
12.30-13.00 Loppukeskustelu ja yh-
teenveto, opettaja Maritta Pikkuvirta

ETSINTÄKUULUTUS!
Kenellä olisi valokuvia tilaisu-
udesta, jossa isä Johannes 
Hätinen vihittiin papiksi?
Papiksivihkimys oli Kuopiossa 
Pyhän Nikolaoksen katedraa-
lissa Grigorios Palamaksen 
sunnuntaina 19.3.2000.
Jos valokuva-albumistasi löy-
tyy vihkimiskuvia, ota yhteyttä 
iso Johannes Hätiseen Mik-
keliin p. 050 593 1383

Isämme ja ukkimme Johannes Kaakkunen nukkui pois 3.3.06 
ja siunattiin haudan lepoon 89-vuotiaana

18.3.06 Jyväskylässä.

Lämmin kiitos sukulaisille ja ystäville osanotosta suruumme.
Kiitämme isämme luona käynneistä ja esirukouksista isä 

Artoa, isä Mattia ja isä Feodoria.

Ollos iäti muistettu Sinä autuuteen kutsuttu.

Lapset ja lapsenlapset perheineen

Iloiset 10-vuotissynttärionnittelut ja 
monia armorikkaita vuosia

Iiris Kuisminille 25.4.!
T: äiti, iski ja Katariina

KIRKOLLINEN
KULTTUURIMATKA

PIETARIIN

to 25.- su 28.5.2006.
Linja-auto lähtee Kuopiosta.

Ilmoittautumiset ja
tiedustelut kanttori/diakoni

Pekka Hirvoselle,
puh. 050-5659646.

TERVETULOA MAT-
KALLE KEVÄISEEN 

PIETARIIN

ORTODOKSINEN
LÄHETYS RY

hakee lähetyssihteeriä, jonka 
tehtäviin kuuluu ensisijaises-
ti kotimaan lähetystoiminnan 
kehittäminen. Lähetyssihteeri 
hoitaa järjestötekniset tehtävät ja 
yhteydet lähetyskentälle Keniaan. 
Toimipaikka on Helsingissä. Työ 
on itsenäistä ja vastuullista.
Toimeen valittavalta edellytämme 
ortodoksisen kirkon jäsenyyttä, 
kirkollista osaamista, järjestö- ja 
tiedotustoiminnan kokemusta 
sekä kielitaitoa - erityisesti hyvää 
kirjallista ja suullista englannin 
kielen taitoa.
Hakemukset palkkatoivomuk-
sineen pyydämme lähettämään 
2.5.06 mennessä Ortodoksinen 
Lähetys ry:n puheenjohtajalle: 
KP arkkipiispa Leo, Karjalank. 1, 
70110 Kuopio. Lisätietoja antaa 
varapuheenjohtaja Pirkko Siili, 
p. 0400-782144, 019-373338, s-
posti: pirkko.siili@kolumbus.fi .

Ortodoksinen Lähetys ry:n 
johtokunta

Suomen ortodoksinen
kirkollishallitus

julistaa
haettavaksi

HELSINGIN
HIIPPAKUNTAKANSLIAN 

TOIMISTOSIHTEERIN
(A 14 ) VIRAN

Virkaa koskeviin tiedustelui-
hin vastaa hiippakuntasihteeri 
Andreas Larikka, puh. (09) 
135 5964, sähköposti: hel-
singin.hiippakunta@ort.fi.

Viran täyttämisessä voidaan 
käyttää virkamieslain 10 §:
n mukaista enintään kuuden 
kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa 
Suomen ortodoksiselle kirkoll-
ishallitukselle osoitteeseen
Karjalankatu 1, 70110 Kuo-
pio, viimeistään keskiviikkona 
19.4.2006.

Teemme elokuussa 2.-5.8. Bussimatkan Aunukseen, jolloin tutustumme 
Vasojärven luostariin ja käymme Kuujärvellä sekä käymme Aunuksessa 
Uspenian Ortodoksilla kirkolla.
Lähtö 2.8. klo 5 Jyväskylästä Harjukadulta tilausajolaiturilta
klo 7.30 Mikkeli linja-autoasema
klo 9 Savonlinnan linja-autoasema
Majoittuminen Hotelli Olonkassa puolihoidolla.
Torstaina 3.8 Iltaruokailu Aunuksessa perheissä.
Matkanhinta 320 e johon sisältyy puolihoito, viisumi.
Ilmoittautumiset: Hannu Huttuselle puh. 050 522 0247 tai
T:mi Leenan matkat puh. (014) 261510 tai 040 539 9375

Bussimatka Aunukseen

Su 9.4.
Liturgia, klo 11.00-12.00.
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
 
Pe 14.4.
Suuren perjantain ehtoopalve-
lus, klo 14.00-15.00.
Helsinki, Uspenskin kate-
draali
 
15.-16.4.  Pääsiäisyön aamu-
palvelus ja liturgia (yhteis-
lähetys TV1:n kanssa) klo 
23.55-03.30.
Iisalmi, Profeetta Elian kirkko, 
toimittaa KP arkkpiispa Leo 
papiston avustamana
 
Su 16.4.  Pääsiäisen ehtoo-
palvelus, klo 15.00-15.45.
Oulu, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko
 
Su 30.4.
Liturgia, klo 11.00-12.00, 
Mirhantuojien sunnuntai.
Valamon luostari, Kristuksen 
kirkastumisen kirkko
 
Su 14.5.
Liturgia, klo 11.00-12.00.
Jyväskylä, Kristuksen ylös-
nousemisen kirkko
 
Su 28.5.
Liturgia, klo 11.00-12.00.
Imatra, pyhän Nikolaoksen 
kirkko
 

Radioitavat jumalan-
palvelukset

HUOMAA
KIERTOKOULU !!!

Toukokuun kiertokoulu 
on peruttu yhteensattu-
mien vuoksi. Jatkamme 
ohjelman mukaan syk-

syllä lokakuussa!


