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Et ole yksin...
Yksin matkaa en tee,
mua siivet kannattelee,
ei ne jumbojetin, eikä
tilattu halpalennolta internetin.
Siivet ovat taivaanisän, 
armolahjan rakennelman.
Uskon lujan horjumattoman.
Yksin en kulje
jokin muukin kengissäni astele, 
turvaa joka askeleeni,
vaikka kipein jaloin sen teen.
Taivaanisä sanallasi,
pyyhit eksyneenkin,
yksinäisen silmistä,
Pyhällä Hengellä kyyneleenkin.
Mua kotiin ylös
uskon siivet selässäin kantaa.

Tarja Jelonen
Äänekoski

Kansikuvassa Jyväskylän ortodoksisen seurakun-
nan nuorta energiaa. Lisää energiaa Jyväskylän 
aukeamalla s. 10-11.
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Almu on oikeuden pyyntö

Arkkipiispa Leo

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

Joulupaasto on 15.11.-24.12. 
Joulupaasto päättyy Kristuksen 
syntymän juhlaan 25.12.

Paimenmatkat

Isä Aleksander

Tsasounat omiksi

Syksyn valossa

K
ysymys ker-
j äämises tä 
on noussut 
a i k a m m e 
polttavaksi 

kysymykseksi. Suomalaisessa yh-
teiskunnassa sosiaalinen hyvinvoin-
ti on ollut perinteisesti keskeinen 
osa yhteiskunnallisia arvojamme.

Olemme tottuneet siihen, että 
yhteiskunta pitää huolen köyhistä, 
sairaista ja muista vähäosaisista. 
Yksilöinä olemme kantaneet per-
inteisesti oman osamme vastuusta 
verojemme ja kansalaisaktiivisu-
utemme kautta. 

Valitettavasti maailmassa hyvin-
vointia yleisempää on köyhyys ja 
oikeudettomuus. YK:n laskelmien 
mukaan maailman väestöstä 40 
prosenttia on köyhiä eli yli kaksi 
miljardia ihmistä. Äärimmäisessä 
köyhyydessä eli alle dollarilla 
päivässä joutuu elämään noin 1,2 
miljardia ihmistä. 

Kerjääminen Suomen kaduilla 
on nostanut köyhyyden näkyvästi 
eteemme. Voimme lakaista sen pois 
säätämällä lain, jolla kerjääminen 
kielletään.

Lainmuutos ei kuitenkaan tule 
ratkaisemaan köyhyyden ongelmaa 
sen paremmin meillä kuin maail-
mallakaan, vaan meiltä vaaditaan 
toisenlaista sitoutumista globaaliin 
vastuuseen. 

Keskeinen osa kristillisen us-
komme todeksi elämistä on huo-
lenpito ja vastuu koko maailmasta 
ja sen hyvinvoinnista. Kristittyinä 
emme voi sulkea silmiämme tois-
ten kärsimykseltä ja hädältä, vaan 
uskomme velvoittaa meitä toimin-

taan oikeudenmukaisemman maailman 
puolesta. 

Almujen antaminen on huolenpitoa 
hädässä olevasta. Monissa kielissä sanan 
almu merkitys on armo ja oikeudenmu-
kaisuus. Almua pyytävä kerjäläinen ka-
dunkulmassa tai kirkon portailla huutaa 
siis oikeutta, armoa ja kunnioitusta.

Kirkon suuri oikeudenmukaisuuden 
opettaja, pyhä Johannes Krysostomos 
(344-407), pyrki luomaan sosiaalisen 
auttamisen ilmapiiriä ihmisten keskuu-
teen.Hän puhuu armeliaisuudesta ja 
sanoo:

”Armeliaisuus on taidetta ja samalla 
kaikkia taiteita parempaa. - - - Almujen 
antamiseen me emme tarvitse mitään 
muuta kuin järjestelykykyä. Ja jos sinä 
sanot, että tarvitaan rahaa, asuntoja, 
vaatteita ja kenkiä, niin lue Kristuksen 
sanat köyhästä leskestä: ”Totisesti minä 
sanon teille: tämä köyhä leski pani 
enemmän kuin kaikki muut, jotka pani-
vat uhriarkkuun (Matt.12:43) ja lakkaa 
olemasta levoton. Sillä olitpa sinä kuinka 
köyhä tahansa, jopa köyhempi kuin hän, 
joka kerjää, heitä hänelle kaksi ropoa ja 
sinä olet täyttänyt kaiken. Jopa silloin-
kin, kun sinulla ei ole muuta kuin yksi 
ohraleipä, anna se hänelle, ja sinä koet 
tämän taiteen huipentuman.” 

Kerjäämisen kieltävällä lailla pyritään 
torjumaan organisoitua rikollisuutta. On 
kuitenkin vaikeaa uskoa, että ihmisten 
aito ahdinko poistuu kerjäämisen kiel-
tämisellä.

Kerjääminen on oire maailman suu-
remmasta sairaudesta, ja siksi seurausten 
sijaan tulisi keskittyä ratkaisemaan on-
gelman ydintä eli torjumaan organisoitua 
rikollisuutta sekä epäinhimillistä tai 
ainakin välinpitämätöntä suhtautumista 
sosiaalisiin ongelmiin. 

Suomi on osa Euroopan Unionia, 
mikä tarkoittaa sitoutumista euroop-
palaisiin arvoihin, joihin vahvasti 
kuuluvat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja 
kansalaisista huolehtiminen. 

Emme halua hyväksyä syrjintää 
ja eri ihmisryhmien huonompaan 
asemaan asettamista, vaan vaatia 
oikeudenmukaisuuden ja tasaver-
taisuuden toteuttamista kaikissa 
Euroopan maissa. 

Leena Orro

Kaikkialla on keltaisia lehtiä. 
Ne lentävät tuulen mukana, 
kirjavoivat nurmikon ja kulku- 

reitit, takertuvat vielä osaan koivuista. 
Näennäisen kirkkauden tuntu syksyn 
vakavuudenedessä. Tai kasvukauden 
keltainen antautumislippu talven vas-
taansanomattomalle lähestymiselle.

Syksyn rytmi tuntuu kaikessa. Kan-
salaisopiston kurssit ovat käynnissä. 
Jälleen tänä tiistaiaamuna 12 van-
hempaa naista kokoontui käsitöihin. 
Kurssin nimi on Kirjonta ja nypläys. 
Tuntuu vieraasta varmasti turhalta näp-
räämiseltä, vrt. sananlasku’joutavalla 
jottain tietättää’.

Viime syksynä menin mukaan 
ensi kerran. Epäröiden, aloittelijana, 
oman osaamattomuuteni tunnustaen 
ja tunnistaen.  Varsinainen ei-käsityö-

ihminen. Varmasti kaikki muut olivat 
todellisia taitajia, tunsivatkin toisensa 
entuudestaan. 

Yllätys oli mieluinen. Oikeastaan 
ryhmässä toteutuu sekä sosiaalinen 
tapaaminen että rentoutumisterapia. 
Juteltiin ja naurettiin paljon, vaihdettiin 
ruokareseptejäkin.

Tekemisen tukena on osaava neuvo-
ja. Moni voi päästää oman luovuutensa 
irralleen turvallisen käsityö-nimikkeen 
turvin. Värikkäät langat, kankaat, neu-
lat ja nypläystarpeet ovat välineinä. 
Tehdään omaksi iloksi ja lahjoiksi lä-
heisille. Huomaamatta siirretään myös 
kädentaitoja edelleen.

Ensi vuoden puolella suunnitellaan 
käspaikan tekoa. Viime keväänä kirjoin 
otsanauhan..

Ryhmässä sitä ensin vähän oudok-

suttiin, sitten ihailtiin. Vapaa keskus-
telu siirtyi myös kuolemaan ja sen 
kohtaamiseen. Arka ja pelottava aihe, 
viimeinen tabu. Sukupuolisuuteen 
liittyvistä asioista on helpompi puhua. 
Toisin on ollut ennen.

Haluaisin kirjoa myös katepalttinan 
itselleni, kun vain saisin siihen mallin. 
Netistä olen katsonut, kaikkea sieltä 
löytyy, mutta ei tätä. Voisiko joku 
lukijoista auttaa?

Kurssitunnit kuluvat kuin huomaa-
matta. Ja kohta seuraa taas uusi tiistai. 
Ajan kuluminen on oudosti nopeutunut. 
Syksyn valossa näkee selkeämmin 
elämän rajallisuuden.

“Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.” (Saarn. 3:11)

Kuutosseurakuntien alue on monin 
tavoin pyhitettyä maata.  Vaikka 
ortodoksit ovat usein vähemmistö-

nä paikkakunnallaan, kirkot, tsasounat ja 
rukoushuoneet ovat näkyvänä todisteena 
heidän uskostaan ja perinteestään.  

Ortodoksisessa ajattelussa nämä kirkot 
ja kappelit muodostavat kukin oman seu-
rakuntansa, yhteisön, joka kokoontuu yh-
teisiin jumalanpalveluksiin.  Suomalainen 
seurakuntamalli taas perustuu maalliseen 
hallintojakoon, jossa yksi seurakunta voi 
kattaa useita kirkkoja ja ulottua laajalle 
alueelle.  Hyvänä esimerkkinä on Jyväsky-
län seurakunta, joka käsittää käytännössä 
koko Keski-Suomen ja jonka alueella on 
Jyväskylän pääkirkon lisäksi kuusi tsasou-
naa ja leirikeskuksen kappeli.

Seurakunnan hallinto keskittyy yleensä 
sen keskukseen, jossa myös suuri osa 
seurakunnan toiminnasta tapahtuu: sään-
nölliset jumalanpalvelukset, kuorot, piirit, 
kurssit ja kerhot.  

Usein onkin vaarana horjahtaa ajatte-
lumalliin, että tuo keskus on se varsinai-
nen seurakunta, josta palveluita viedään 
syrjäalueille.  Määrättyinä päivinä pappi 
ja kanttori pakkaavat jumalanpalvelus-
tarvikkeet autoon, ajavat pitkän matkan 
tsasounapaikkakunnalle, toimittavat ja 
laulavat palveluksen, pakkaavat tavarat 
takaisin autoon ja palaavat keskukseen.  

Vastaavasti tuon paikkakunnan orto-
doksit tulevat tsasounaan vastaanottamaan 
heille tarjotun palvelun ja sen tultua 
suoritetuksi hajaantuvat taas odottamaan 
seuraavaa toimitusta.  Olipa kyse juma-
lanpalveluksesta, muusta tapahtumasta, 
tsasounan sisustuksesta, kunnostuksesta, 
käspaikasta, maalipurkista, tuohuksista, 
kirkkoleivistä, tsasounayhteisö on usein 
sen varassa, mitä keskuksesta heille 
tuodaan.

Mikäli tämä ei olisi arkipäivää lähes 
kaikissa seurakunnissamme, voisi toimin-
tamallia huvituksella verrata neuvostoliit-
tolaiseen leipäautoon, jonka saapumista 
kylän naiset odottivat saadakseen pöy-
täänsä keskusleipomossa leivottua leipää.  
Taloihin ei rakennettu uunia, koska leipä 
tuotiin muualta.  

Seurakunnan toiminnan suhteen voi-
sikin kysyä, onko keskitetty seurakun-
tamalli tehnyt reuna-alueiden uskovista 
“kädettömiä”?

Monella paikkakunnalla toivotaan tsa-
sounaan enemmän toimintaa.  Perinteisen 
mallin mukaan toimittaessa kaikki lisätoi-
minta, kuoron tai kerhon järjestäminen 
jumalanpalvelusten rinnalle, edellyttäisi 

seurakunnan työntekijöiltä lisääntyvää 
matkustamista keskuksesta reuna-alueille 
ja takaisin.  

Malli on sama kuin edellä: seurakunta 
(eli sen työntekijät) tuottaisivat palve-
lun, joka toimitettaisiin vastaanottajille.  
Tarvittaisiin perusteellinen muutos tähän 
ajatteluun, jotta vastaanottajista tulisi 
toimijoita, ja heidän myös annettaisiin 
toimia oman yhteisönsä ja tsasounansa 
kehittämiseksi.

Paljon on puhuttu tsasounien elvyt-
tämisestä.  Monella paikkakunnalla 
ortodoksiväestö vanhenee ja passivoituu 
niin, että kerta toisensa jälkeen jumalan-
palvelukset toimitetaan vain muutaman 
ihmisen voimin.  Tämä vaikuttaa niin 
työntekijöiden motivaatioon kuin yhteisön 
sisäiseen elinvoimaan.  

Kuitenkin sen sijaan, että väen vähetes-
sä myös jumalanpalveluksia vähennettäi-
siin, seurakunnan – niin keskuksen kuin 
tsasounayhteisöiden – pitäisi aktiivisesti 
etsiä syytä yhteyden katkeamiseen kirkon 
ja sen jäsenten välillä.  

Miten saavuttaa ne ortodoksit, jotka 
jäävät tulematta omaan tsasounaansa?

Yksi toimintamalli, tänä päivänä ko-
vinkin muodikas, on sitouttaminen.  Val-
miin vastaanottamisen sijaan tehdäänkin 
itse ja yhdessä.  

Onhan päivänselvää, että tsasouna ja 
jumalanpalvelus tuntuvat “omemmilta”, 
jos saa osallistua palveluksen lauluun, 
nähdä omien kättensä jäljen kirkkoteks-
tiileissä tai muussa kirkon kaunistuksessa, 
tarjota omia tuomisiaan kirkkokahveilla, 
tai jos saa omassa yhteisössään suunnitella 
sen praasniekkajuhlaa, ja niin edelleen.  

Oman yhteisön osaavat ihmiset – joita 
seurakunnan työntekijät alkuun opastavat 
– voivat myös toimittaa maallikkopalve-
luksia ja ohjata kerhoja, kunkin yhteisön 
toiveiden mukaan.  Osaajia voi hyvinkin 
löytyä niiden joukosta, jotka ovat olleet 
passiivisia.  

Yhteen kokoontuminen tsasounaan 
oman yhteisön kesken luo sille yhteenkuu-
luvuuden henkeä.  Puhumattakaan siitä, 
miten mielekkäältä elämä ortodoksina 
voikaan tuntua, jos saa jakaa osaamistaan 
oman tsasounan hyväksi, rakentaa omalla 
panoksellaan sitä seurakuntaa, joka juma-
lanpalveluksiin kokoontuu!

Aktiivista ja aktiivisuuden sallivaa 
seurakuntasyksyä toivottaen

Arkkipiispa Leo:
28.-29.10. Valamo: Suomen Ekumeeni-
sen Neuvoston syyskokous 
28.-31.10. Helsinki: kirjamessut; Suo-
menkielisen Septuagintan julkistamis-
tilaisuus
Marraskuu
2.11. Nilsiä: vanhainkodin vihkiäiset 
3.11. Mikkeli: liturgia ja ristisaatto;                                                  
Kuopio: puheenvuoro mielenterveys-
päivillä
5.-7.11. Tukholma: Karjalan valistajien 
juhla, 9.11. Joensuu: ehtoopalvelus 
Pyhän Johannes teologin kirkossa ja 
teologian opiskelijoiden tapaaminen 
10.11. Joensuu: liturgia Pyhän Johannes 
teologin kirkossa, seminaarin johto-
kunnan kokous, 11.11. Pori: Ortaidin 
syyskokous, 12.-13.11.Valamo: Karjalan 
hiippakunnan hiippakuntapäivät 
22.11. Kirkollishallituksen istunto 
22.-24.11. Valamo: Kirkolliskokous 
30.11. Kuopio: arkkipiispalla vieraana 
kirjailija Antti Hyry 
Joulukuu
2.12. Lintula: liturgia ja igumenia Mari-
nan syntymäpäiväjuhlat
5.12. Helsinki: vigilia, 6.12. Helsinki: 
liturgia; Itsenäisyyspäivän ekumeeni-
nen jumalanpalvelus, 10.12. Helsinki: 
Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen 
hallitusten kokoukset, 16.12. Turku: 
Ekumeeninen rauhan vetoomus

Piispa Arseni:
27.10. Kuopio, Ehtoopalvelus ja Gruppa 
Maria -tilaisuus
28.10. Valamo, Suomen ekumeenisen 
neuvoston kokous
29.-31.10. Lieksa, Seurakunnan tar-
kastus
Marraskuu
2.11. Kuopio, Venäjä -seminaari
6.11. Kuopio, Kuolema -seminaari
7.11. Varkaus, Liturgia ja Karjala-seuran 
juhla
12.-13.11. Valamo, Hiippakuntapäivät
14.11. Juuka, Aamupalvelus ja liturgia
22.-24.11. Valamo, Kirkolliskokous 
Joulukuu
5.-6.12. Savonlinna, Vigilia ja liturgia
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Kannen ikonissa on kuvattuna Karjalan valistajia. Karja-
lan valistajien yhteistä juhlaa vietetään 6.11.

Tahdolla ja taidolla - parisuhteen 
parhaaksi -ryhmä aloitti Jy-
väskylän ortodoksisessa seura-

kunnassa. Parisuhderyhmä pohjautuu 
amerikkalaisen professorin ja pari- ja 
perheterapeutti John  Gottmanin kehit-
tämään toimivan parisuhteenmalliin.

Suomessa Väestöliiton  Parisuh-
deprojektissa 2004-2008 pari- ja per-
heterapeutit Vuokko Malinen, Sinikka 
Kumpula ja Arto Koskinen ovat  tämän 
mallin pohjalta kehittäneet tahdolla ja 
taidolla parisuhdekurssit, joiden toteu-
tus perustuu Gottmannin teoriaan ja 
harjoituksiin. 

Parisuhdekurssin tavoitteena on 
tukea pareja kehittämään suhteen kan-
nalta  myönteisiä vuorovaikutustapoja 
sekä vähentämään haitallisia tapoja. 

Kurssien tavoitteena on antaa osal-
listujille tietoa parisuhteesta ja siihen ja 
sen toimivuuteen vaikuttavista asioista 
sekä harjoitella parisuhdetaitoja tehtä-
vien kautta. 

rojektin alkuvaiheessa Joensuun 
yliopistossa tutkittiin ensimmäisten  
toteutettujen kurssien vaikutuksia 
osallistujien parisuhteeseen.  Osallis-
tujat kokivat myönteisiä muutoksia 
suhteessaan kurssien aikana.

John Gottmannin toimivan parisuh-
teen periaatteet ovat:
1) Kumppanin elämänrakenteen ja 
elämän kulun tunteminen. Tavoitteena 
on, että puolisot saamalla tietoa oppivat 
tuntemaan kumppaninsa elämää, toivei-
ta, odotuksia ja pyrkimyksiä. 
2) Kiintymyksen ja ihailun vaalimi-
nen
3) Puolison puoleen kääntyminen.

Tavoitteena on kehittää ja tukea puoli-
soiden elävän, päivittäisen myönteisen 
yhteyden ylläpitämistä.
4) Alttius puolison vaikutukselle. Pe-
riaate tarkoittaa puolisoiden valmiutta 
ottaa huomioon kumppanin toiveita 
omassa käyttäytymisessä.
5) Ratkaistavissa olevien, rajattujen 
ongelmien ratkaisu.
6) Juuttumisen voittaminen jatkuvissa 
ja ikuisissa parisuhderistiriidoissa.
7) Jaettujen merkitysten luominen. 
Tavoitteena on tukea kumppaneita luo-
maan yhteinen, yhteisesti keskustellen 
jaettu parisuhdekulttuuri omine tapoi-
neen, rituaaleineen, uskomuksineen, 
rooleineen ja arvoineen.

Tahdolla ja taidolla parisuhteen 
parhaaksi kurssi on tarkoitettu taval-
lisille eri ikäisille pareille, jotka ovat 
kiinnostuneita ja innostuneita kehittä-
mään parisuhdettaan sekä halukkaita 
oppimaan uusia taitoja yhdessä elämi-
seen liittyen.

Kurssi toteutetaan viitenä iltana 2½ 
tuntia /ryhmäkerta .

Jokainen ryhmäkerta sisältää toimi-
van parsisuhteen periaatteiden esittely-
osuuden sekä puolison kanssa kahden 
kesken tehtäviä  tehtäviä.

Ryhmäkeskusuteluja ei ole, eikä 
ryhmä ei ole eikä terapiaryhmä. Esteenä 
ryhmään osallistumiselle ovat meneil-
lään oleva vakava kriisi parisuhteessa 
(esim. uskottomuus), päihdeongelma 
sekä parisuhdeväkivalta.

Ryhmän vetäjänä toimii pari- ja per-
heterapeutti Marja-Leena Ollikainen. 
Lisätietoja ryhmästä  ja sen sisällöstä 
saa osoitteesta ollikainenmarjaleena@
gmail.com.

Parisuhteen parhaaksi
Jyväskylässä

Ortodoksisen kirkollishallituksen talos-
sa Kuopiossa sijaitseva Pyhän Johannes 
Teologin ja Karjalan Valistajien kirkko 
joudutaan sulkemaan kuudeksi kuu-
kaudeksi remontin vuoksi ensi vuoden 
alusta lukien.

Keskustalon kirkossa ei voi toimit-
taa maanantaisia aamupalveluksia, seu-
rakunnan jumalanpalveluslistan mukai-
sia liturgioita eikä synninkatumuksen 
sakramentteja. Myös kulkuoikeuksia 
kirkkoon joudutaan rajoittamaan. (JH)

Keskustalon kirkko
suljetaan remontin vuoksi

Jyväskylän pyhän Olavin seurakunta ja Jyväskylän ortodoksinen 
seurakunta tekivät yhteisen pyhiinvaellusmatkan Valamoon ja 

Konevitsaan 21.-24.6.
Matkalla oli mukana 26 seurakuntiemme jäsentä. Jyväskylän 

ortodoksisen seurakunnan historia liittyy Sortavalan kreikka-

laiskatolisen seurakunnan historiaan ja vastaavasti pyhän Olavin 
seurakunnan historia alkaa Viipurin katolisten toiminnasta.

Matkalla tutustuimme molempien kaupunkien historiaan 
ja myös tähän päivään. Ensi vuoden yhteistä matkaa Puolaan 
suunnitellaan jo.

Jyväskylän seurakunnat
yhdessä matkalla

Vanhan Valamon pyhäköt tervehtivät jyväskyläläisiä kahden seurakunnan pyhiinvaeltajia.

Minun Pietarini
Kuopion seurakunnan työntekijöiden syksyisenä mat-

kakohteena oli jo viime vuodelta tuttu, anniltaan 
ehtymätön isä Andreaksen Minun Pietarini. 

Vierailukohteina oli muun muassa Feodorovin Jumalan-
äidin ikonin seurakunnan Venäjän Uusmarttyyrien ja Tun-
nustajien tsasouna, jossa osallistuimme vigiliaan ja liturgiaan, 
Novodevitšin nunnaluostari ja kirjailija Fjodor Dostojevskin 
kotimuseo. 

Pietari mykisti jälleen kauneudellaan sekä hartaudellaan: 
kirkot olivat aina auki ja kirkkokansaa virtasi rukoilemaan 
taukoamatta.

Pietari liittyy Kuopion pyhän Nikolaoksen katedraaliin 
sikälikin, että katedraalin ikonostaasin ikonit on maalattu 
pietarilaisen Novodevitšin Ylösnousemuksen nunnaluostarin 
ikoniateljeessa vuonna 1903.

Isä Andreas ja Fjodor Dostojevskin (1821-1881) koti-
museon sisäänkäynti.

Fjodor Dostojevskin Rikos ja rangaistus -romaanin tapahtumapaikkoi-
hin opasti Tatjana Guljaeva.
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna ke  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200 
VARKAUS
Puhelin: 0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi
virkatodistukset tilataan puhelimelle 
p. 0206100 203 tai
faxilla: 020 6100 202

Varkauden seurakunta

Valta ja vastuu

i timo Hirvonen

Kirkkovuoden kiihkeä aloitus on 
jäänyt jo taakse ja edessä häämöt-
tää luminen tuokio. Vaikka luonto 

alkaa hiljentyä lepoon, ei samaa voida 
sanoa seurakuntien elämästä.

Päinvastoin! Tiistaiseurat, kuorot, 
ikoni- ja lähetyspiirit tuovat sisältöä 
elämäämme – puhumattakaan kirkon 
jumalanpalveluselämän hoitavasta huo-
lenpidosta. 

Kuluneen syksyn aikana aloitettu 
”uusi” jumalanpalveluskäytäntö on tuo-
nut lisävirtaa koko seurakunnan elämään. 
Lauantaiaamujen palvelukset on otettu 
ilolla vastaan ja kansa on löytänyt tiensä 
”virvoittavien vetten ääreen”.

Tuota liturgioiden virvoitusta tar-
vitsemme erityisesti nyt, kun tulevan 
vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti 
ovat ajankohtaisia. Päätettäväksemme on 
annettu määritellä raamit seurakunnan 
toiminnalle.

Verotulojen pienentyminen leikkaa 
oman osansa jaettavasta kakusta, mutta 

päällimmäinen kysymys ei kuitenkaan 
ole rahasta. 

Seurakunnan toiminta on ennen kaikkea 
liturgisen elämän ylläpitämistä – kaikilla 
elämän alueilla. Seurakuntien palkolliset 
”tuottavat palveluita” ”asiakkailleen” eli 
seurakuntalaisille. Näiden sanahirviöiden 
taakse kätkeytyy kuitenkin kokonaan 
toisenlainen maailma kuin budjettiriihessä 
yleensä ajattelemme.

Palveluiden tuottaminen ei perustu, 
kuten maailmassa yleensä, yksilöllis-
ten mieltymysten täyttämiseen, vaan 
kirkon jäsenten yhteiseen ja iankaikkiseen 
päämäärään ja jumaloitumiseen. Asiakas-
kaan ei aina ole oikeassa, vaan itse tun-
nustaa asioiden tilan olevan pikemminkin 
päinvastoin. 

Vaikka reaalielämän haasteet useim-
miten määritellään kylmällä valuutalla, 
ei se muuta lähtökohtiamme tuon ”toisen 
todellisuuden” suhteen. Sen todellisuuden 
määrittelemät raamit kun realisoituvat 
vääjäämättä Kristuksen toisessa tu-

lemisessa.
Tilintarkastajien vapauttava lausunto ei 

vapauta vastuusta ”hengellisen budjetin” 
toteutuksen laadusta. Tässä jos missä to-
teutuu vanhan sananlaskun viisaus: minkä 
taakseen jättää, sen edestään löytää.

Seurakunnan budjetin suunnittelu ja 
siitä lankeava vastuu tekevät työnkuvas-
tamme samanlaisen kuin apostoli Juuda-
ksella. Yhteisen kukkaron hoitaminen ei 
totisesti ole helppo tehtävä.

Jos kykenemme näkemään tämän 
ajan yli ja kurottautumaan kohti ajatonta 
elämää, on meilläkin pieni mahdollisuus 
onnistua.

Valta tuo mukanaan vastuuta, mutta 
vastuuttomasta vallankäytöstä kärsii koko 
Kristuksen ruumis. Suokoon Jumala meille 
viisautta käyttää tietojamme ja taitojamme 
Hänen kansansa hyväksi – jonka jäseniä 
itsekin olemme…

Varkaus:
Marraskuu
6.11. La vigilia klo 18
7.11. Su litania Karjalaan jääneiden muistomerkillä klo 9. Li-
turgia klo 9.30 - Karjalaisten kirkkopyhä – liturgian toimittaa 
KS Joensuun piispa Arseni. Karjala-seuran juhla Warkaus-
salissa alkaen klo 12.
13.11. La vigilia klo 18
14.11. Su liturgia klo 10
20.11. La vigilia klo 18
21.11. Su liturgia klo 10 - Jumalansynnyttäjän,
neitseen Marian, temppeliintuominen
27.11. La aamupalvelus ja liturgia klo 9
Joulukuu
4.12. La vigilia klo 18
5.12. Su liturgia klo 10
5.12. Su vigilia klo 18
6.12. Ma liturgia klo 10 - pyhä Nikolaos - Itsenäisyyspäivä
11.12. La vigilia klo 18
12.12. Su liturgia klo 10
18.12. La vigilia klo 18
19.12. Su liturgia klo 10
24.12. Pe suuri ehtoonjälkeinen palvelus klo 16 – jouluaatto
25.12. La aamupalvelus ja liturgia klo 10 - Kristuksen syn-
tymä

Savonlinna:
Marraskuu
13.11. La aamupalvelus ja liturgia klo 9
27.11. La vigilia klo 18
28.11. Su liturgia klo 10 - Kiertokoulu
Joulukuu
5.12. Su vigilia klo 18
6.12. Ma liturgia klo 10 - pyhä Nikolaos – Itsenäisyyspäivä. 
Palvelukset toimittaa KS Joensuun piispa Arseni.
11.12. La aamupalvelus ja liturgia klo 9
24.12. Pe ehtoopalvelus ja Basileios Suuren liturgia klo 10 
- jouluaatto

Leppävirta:
Marraskuu 
5.11. Pe Vigilia klo 18
6.11. La pieni vedenpyhitys ja liturgia klo 9, Karjalan valistajat 
– Praasniekka
20.11. La aamupalvelus ja liturgia klo 9
Joulukuu 
4.12. La aamupalvelus ja liturgia klo 9
18.12. La aamupalvelus ja liturgia klo 9
26.12. Su Liturgia klo 10 – Jumalansynnyttäjän juhla, toinen 
joulupäivä

JUMALANPALVELUKSET
marras-joulukuu

Isä Johanneksen hauta Valamon luostarin hautausmaalla.

Oikealla punapellavia kesäkuumalla pellolla. (Kuvat: Pirjo Raittila)

Kirkko on olemassa koko maailman 
pelastusta varten. Lähetystyö on 

yksi kirkon perustehtävistä ja se tarkoit-
taa kirkon tekemistä avoimeksi kaikille 
ihmisille sekä heidän kutsumistaan Kris-
tuksen yhteyteen. 

Kirkkomme lähetysjärjestö Ortodok-
sinen Lähetys ry:n lähettämä kolmas 
missiotiimi eli lyhytaikainen lähetystyö-
ryhmä työskenteli Tansaniassa kesällä 
2010. Missiotiimin tehtävänä oli toimia 
opettajina paikallisella ”kristinoppileiril-
lä”, johon osallistui yli 70 nuorta. 

Lähetystyössä oma hengellinen kasvu 
on keskeisessä roolissa. Missiotiimitoi-
minnan yhtenä keskeisenä tavoitteena 
onkin haastaa tiimin jäsenet hengelliseen 
pohdiskeluun ja muutokseen.

Pyrkimyksenä on, että jakso vastaan-
ottavan kirkon parissa haastaa pohtimaan 
omaa, seurakunnan, paikalliskirkon ja 
koko kirkon kutsumusta lähetystyöhön. 

Suurin osa lähetystyöstä Tansaniassa 
tehdään paikallisten voimin, koska heillä 
luonnollisesti on paras oman kulttuurinsa 
tuntemus. Lähetystyö on yhteistyötä ja 
iloitsemista yhden kirkon vahvistumi-
sesta.

Siksi on tärkeää, että ortodoksisina 
paikalliskirkkoina toteutamme kutsua 
lähetystyöhön yhdessä.

Lähetystyöhön lähetetty valmistau-
tuu ylittämään kulttuurien välisen rajan 
mennäkseen palvelemaan ihmisiä ja 
avaamaan heille oven kirkkoon. Yh-
dysvaltalainen James Hargrave (29) on 
toiminut puoli vuotta amerikkalaisen 
lähetyskeskuksen lähettämänä pitkäai-
kaisena lähetystyöntekijänä Tansaniassa. 
Hän painottaa paikallisuuden palvelemis-
ta lähetystyössä. 

”Lähetystyössä ei saa kiirehtiä, sillä 
on opittava kieli ja tunnettava paikallista 
kulttuuria, jotta voi kuulla paikallisten 
ihmisten tarpeet”, Hargrave kuvailee. 

”Olen tullut tänne muuttuakseni ja 
pelastuakseni näiden ihmisten kanssa,” 
hän jatkaa kuvaustaan omasta kutsu-
muksestaan.

James Hargrave ei toimi Tansaniassa 
yksin, vaan kotimaassa hänellä on vah-
va seurakunnista ja yksityishenkilöistä 
koostuva tukiryhmä, joka on sitoutunut 
lähetystyöhön hengellisesti ja taloudel-
lisesti.

”Rukousten kantaminen lähetystyön 
puolesta on tärkein tuki. Rahallisesta 
tuesta on kuitenkin helpompi tehdä 
laskelmat kuin Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta, vitsailee Hargrave.

Hengellinen muutos
lähetystyön keskiössä

Hän pitää sähköpostitse tiiviisti 
yhteyttä ryhmän kanssa. ”Lähetys-
työ on todella yhteistyötä, sillä olen 
täällä omasta halustani, mutta ennen 
kaikkea tukiryhmän lähettämänä, 
Hargrave kertoo. 

Missiotiimitoiminta on mahdol-
lisuus kokemukseen lähetystyöstä. 
Ortodoksinen Lähetys ry:n toimin-
nanjohtaja Aino Nenola kertoo, 
että kirkon järjestö valmistautuu 
lähettämään pitkäaikaisia lähetys-
työntekijöitä kenttätyöhön. 

”Lähetystyöntekijän lähettämisen 
toteuttaminen vaatii seurakunnilta 
vahvaa sitoutumista hengellisesti ja 
taloudellisesti lähetystyön”, kertoo 
Nenola. 

Valitettavasti panos lähetystyö-
hön on jäänyt kirkossa ja monissa 
seurakunnissa lapsipuolen ase-
maan:

”Lähetystyö nähdään edelleen 
pienimuotoisena materiaalisena 
apuna, vaikka kyseessä on kirkon 
olemukselle ja elämälle elintärkeä 
toiminta”, jatkaa Nenola. 

”Ehkä voisimme ottaa mallia 
amerikkalaisten toimintamallista, 
jossa tietyt seurakunnat sitoutuvat 
kahden vuoden ajaksi maksamaan 
lähetystyöntekijän kustannukset. 
Näin seurakunnat myös varmasti 
tuntisivat lähetystyötekijän omak-
seen.”

Lisätietoja Ortodoksinen Lähetys 
ry:n toiminnasta: www.kirkkotoi-
mii.fi/missio

Lähetystyössä oma hengellinen 
kasvu on keskeisessä roolissa.

Suurin osa lähetystyöstä Tansaniassa tehdään paikallisten voimin, koska 
heillä luonnollisesti on paras oman kulttuurinsa tuntemus.
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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.

Patriarkka Teofiolos Iisalmessa

JUMALANPALVELUKSET

Iisalmi
la 30.10. klo 18.00 vigilia
la 6.11. klo 18.00 vigilia
su 7.11. klo 09.00 liturgia
la 13.11. klo 18.00 vigilia
ke 17.11. klo 09.00 liturgia, koululaiset
la 20.11. klo 18.00 vigilia
la 27.11. klo 18.00 vigilia
su 28.11. klo 09.00 liturgia + kiertokoulu vieraana isä Martti Päivinen Varkau-
desta
su 5.12. klo 18.00 vigilia
ma 6.12. klo 9.00 liturgia + litania ja seppeleenlasku Karjalaan jääneiden muis-
topaadella
la 18.12. klo 18.00 vigilia
pe 24.12. klo 15.00 Kristuksen syntymäjuhlan aaton ehtoopalvelus
pe 24.12. klo 16.30  litania Iisalmen hautausmaalla
la 25.12. klo 08.00 Kristuksen syntymäjuhlan liturgia
la 25.12. klo 18.00 juhlan ehtoopalvelus
pe 31.12. klo 23.30 Uuden Vuoden kiitosrukouspalvelus

Lapinlahti
pe 19.11. klo 09.00 liturgia, koululaiset
la 4.12. klo 18.00 vigilia
su 5.12. klo 09.00 liturgia
pe 24.12. klo 17.00 litania Lapainlahden hautausmaalla muistoristillä
su 26.12. klo 09.00 II joulupäivän liturgia
ke 5.1. klo 18.00 vigilia
to 6.1. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys Teofanian juhla

Alapitkä
la 6.11 klo 09.00 liturgia, Karjalanvalistajien juhla
su 19.12. klo 09.00 liturgia Alapitkä

Salahmi
su 21.11.klo 09.00 liturgia
su 2.1. klo 09.00 liturgia Salahmi

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

Sonkajärvi
su 14.11. klo 09.00 liturgia
la 1.1. klo 09.00 liturgia Uusi Vuosi

Varpaisjärvi evl.srk talo
su 31.10. klo 10.00 liturgia

Hänen Autuutensa Jerusalemin ja koko 
Palestiinan Patriarkka Theofilos II vie-
raili Suomessa ja Iisalmessa syyskuun 
alkupuolella. Hänen autuutensa Patriarkka 
Teofiloksen vierailu oli lajissaan hyvin 
historiallinen.

Jerusalemin ensimmäiseksi piispaksi 
valittiin vuonna 62 Herran veli Jaakob. 
Patriarkaatiksi Jerusalem kohosi vuonna 
451 Khalkedonin kolmannessa yleisessä 
kirkolliskokouksessa.

Patriarkka Teofiolos on järjestyksessä 
141. Jerusalemin piispa ja nyt vieraili 
Suomessa. Voimme sanoa, että kyseessä 
oli historiallinen vierailu ja vierailun an-
siosta Suomen ortodoksit saivat yhdistyä 
Jerusalemiin – kristittyjen pyhimpään 
paikkaan. 

Ja vielä erityisesti Pyhän haudan 
kirkkoon, jonka kirkon avaimen vartija ” 
kirkkoherra”  Jerusalemin patriarkka on. 

Iisalmessa olemme iloisia siitä, että KP 
arkkipiispa Leo siunasi Hänen autuutensa 
vierailun myös meidän seurakunnassa.

Jerusalem on kolmen uskonnon pyhä 
kaupunki. Juutalaisten, kristittyjen ja 
muslimien. 

Juutalaisten pyhäksi kaupungiksi Jeru-
salem tuli noin vuonna 1000 ekr, jolloin 
kuningas Daavid valtasi kaupungin jebu-
silaisilta ja antoi sille nimensä.  Silloisen 
kaupungin keskus oli Joosafatin laaksossa 

Giihonin lähteellä.
Hänen poikansa kuningas Salomo 

rakennutti mahtavan ensimmäisen Jerusa-
lemin temppelin.  Ensimmäisen temppelin 
aika päättyi vuonna 586 ekr ja toisen temp-
pelin aika alkoi vuonna 538 ekr. Jeesuksen 
aikana elettiin toisen temppelin aikaa, joka 
päättyi vuonna 70 , jolloin roomalaiset 
valloittivat ja tuhosivat Jerusalemin.

Juutalaisten pyhä paikka Jerusalemissa 
on ns länsimuuri, joka on ainoa näkyvä säi-
lynyt osa toisen temppelikauden aikaista 
Jerusalemin muuria.

Jerusalem on kristittyjen pyhin kaupun-
ki. Jeesuksen aikana Jerusalemissa oli 1 
neliökilometrin suuruisella alueella noin 
25.000 asukasta. Kaupunkiin sijoittuvat 
Jeesuksen elämän viimeisten päivien 
keskeiset tapahtumat.

Betanian tapahtumat, palmusunnuntain 
tapahtumat, Siionin vuorella ehtoollisen 
asettaminen, Getsemanessa kärsimys ja 
vangitseminen, Via Dolorosa, Golgata ja 
ylösnouseminen. Jerusalemissa on myös 
helluntain ja helatorstain tapahtumien 
paikat.

Sinne sijoittuvat Jumalanäidin synty-
män, temppeliintuomisen, kuoleman ja 
taivaaseenastumisen paikat. Jerusalem 
puhuttelee jokaisella metrillään kristittyä 
pyhiinvaeltajaa. 

Jerusalem, muslimien kolmanneksi 

pyhin kaupunki.  
Muslimit uskovat, että Muhamed nousi 

taivaaseen temppelivuorella, paikalla, 
jossa sijaitsi Jerusalemin 1. j 2. temppeli 
ja paikalla, jossa patriarkkaisä Aabraham 
oli valmis uhraamaan poikansa Iisakin  
osoittaakseen uskonsa Jumalalle.

Tällaisesta kaupungista tuli vieraamme 
Jerusalemin ja koko Palestiinan Patriarkka 
Theofilos Suomeen ja myös Iisalmeen.

Me olemme järjestäneet vuosia sitten 
muutaman pyhiinvaellusmatkan Jerusa-
lemiin ja Israeliin. Nyt hänen autuutensa 
kutsui meitä erityisesti vierailemaan Jeru-
salemiin ja patriarkaattiin.

Luulen, että yritämme järjestää pyhiin-
vaellusmatkan Israeliin ensi vuonna 2011 
maalis-huhtikuun vaiheessa, jolloin Israel 
on kauneimmillaan. Vierailun ohjelma 
seuraisi ortodoksista teemaa – 12 suurta 
juhlaa ja keskeiset sunnuntaievankeliumit 
ja niiden tapahtumapaikat Jerusalemissa 
Jordanilla, Gennesaretin järven ympärillä, 
Nasaretissa ja Taaborilla.

Seuraa ilmoitteluamme ja lähde ainut-
kertaiselle pyhiinvaellusmatkalle Israeliin, 
jolle meitä on kutsunut itse Pyhän maan 
keskeisin henkilö Jerusalemin patriark-
ka.

isä Elias

Tiistaiseurat

Lapinlahden tiistaiseura
Su 7.11 klo 14 Maria Ruotsalaisen kotona Onkikalliolla.

Iisalmen tiistaiseura
Ke 27.10, Ti 2.11, Ti 16.11 ja Ti 30.11 klo 13 kirkon alasalissa

Kauppilanmäen tiistaiseura
Ti 2.11 klo 18 Irja Vaistelan kotona

Evakkonaisten Joulumyyjäiset 

Evakkonaisten Joulumyyjäiset la 18.12.2010 klo 10 – 13 kirkon alasalissa. 
Saatavana leivonnaisia ja käsitöitä. Tervetuloa!

Seurakunnan joulujuhla

Seurakunnan Joulujuhla su 12.12 klo 16 Evakkokeskuksella.

Vähävaraisten jouluruokailu

Diakoniatoimikunta / Evakkonaiset  järjestää työttömien ja vähävaraisten ruo-
kailun ma 20.12 klo 12 – 14 Pr. Elian kirkon alasalissa. Tarjolla jouluateria. 
Tervetuloa ruokailemaan ja laulamaan yhdessä

ISON 4 NUORTEN KIRKKOMUSIIKKITAPAHTUMA
5.-7.11.2010 IISALMESSA

Neljäs nuorille tarkoitettu valtakunnallinen ISON -kirkkomusiikkitapahtuma, 
järjestetään tällä kertaa Iisalmessa. Tule mukaan tutustumaan ortodoksisen 
kirkkomusiikin perusteisiin ja karjalaisiin lauluihin, sekä laulamaan kuorona 
viikonlopun jumalanpalveluksissa. 

Majoituksineen ja ruokailuineen koko paketti maksaa vain 10€.
Pelottaako, ettet osaa? Ei haittaa, tarkoitus on opetella, eikä keneltäkään edellytetä 
aikaisempaa tietämystä.

Ilmoittaudu siis 29.10.2010 mennessä osoitteeseen: ison@ort.fi tai soita ja kysy 
lisää: puh. 050 5010587 Ella ja 050 5643926 Markus

Ilmoittautumiseen:  Nimi, ikä, puhelinnumero ja ruoka-aineallergiat.

Kuoroharjoitukset
Iisalmessa kirkon alasalissa ma 1.11., 8.11., 15.11., 29.11. 
ja 13.12. klo 17.30
Lapinlahdella, kirkon alasalissa ti 2.11., 16.11. ja 30.11. 
klo 18

Lastenkerhot
Lauantaikerho Bunukat Iisalmessa, kirkon alasalissa la 
30.10., 13.11. ja 27.11. klo 12. Osallistumme seurakunnan 
joulujuhlaan su 12.12. klo 16.
Lapinlahden lastenkerho kirkon alasalissa ke 27.10., 10.11. 
ja 8.12. klo 17.30. Osallistumme Lapsellisten Lapinlahti 
–perhemessuihin la 20.11.
Alapitkän kerho koululla la 30.10., 13.11. ja 27.11. klo 12.

Lapsellisten Lapinlahti –perhemessut
Eri seurakuntien ja Lapinlahden kunnan yhteinen tapahtuma 
lapsiperheille monitoimitalolla 20.11. klo 10-14. Ohjelmassa 
mm. alkuhartaus, Joel Hallikaisen lastenesitys Telmus Tai-
katakki, toiminta- ja myyntipisteitä sekä ilmainen ruokailu. 
Tervetuloa! Tapahtumaan tarvitaan myös talkoolaisia pe 
19.11. alkaen klo 15 ja la 20.11. klo 7.30. 

Lasten ja nuorten joululeiri
Lasten ja nuorten viikonloppu järjestetään tällä kertaa Suke-
valla Hirsikankaan leirikeskuksessa 11.-12.12.Ohjelmassa 
mm.  ulkoilua, leipomista ja joululahjavalvojaisia hyvässä 
seurassa. Leirille otetaan kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Alle 
kouluikäiset voivat tulla päiväleirille lauantaiksi tai vanhem-
piensa kanssa koko ajaksi. Ilm. Kirsi-Marialle viim. 3.12. p. 
050 401 4798 tai s-posti: kirsi-maria.hartikainen@ort.fi

lapset ja nuoret, lapset ja nuoret, lapset ja 

O
rtodoksinen kirk-
ko julistaa joulun 
ilosanomaa lau-
laen.  Liturgisen 
perinteen rinnal-

la on aina elänyt myös kansano-
mainen joululauluperinne.  

Slaavilaisissa koljada-laulu-
issa kerrotaan Kristuksen syn-
tymään liittyvistä tapahtumista 
riemukkain ja koskettavin säv-
elin. 

Neitsyt Maria ja Joosef, pai-
menet, enkelit ja itämaan kun-
inkaat yhtyvät niissä syntyneen 
Jumalan ylistykseen, johon kai-

kki ovat kutsuttuja: “Iloitkaa!  
Ilon viesti maailmalle: syntynyt 
on Vapahtaja!” Ortodoksinen 
kamarikuoro tuo koljada-lauluja 
suomenkielisen yleisön korviin 
joulukonserteissaan tänä vuonna 
Pohjois-Savossa ja pääkaupunki-
seudulla.  

Dir. cant. Juhani Matsin johta-
ma kuoro ja solistina laulava San-
na Heikkinen johdattavat yleisön 
slaavilaiseen joulutunnelmaan, 
Kristuksen syntymän ilojuhlaan.

Konsertti Iisalmi: Profeetta 
Elian kirkko (Kirkkopuistonkatu 
28) su 14.11.2010 klo 15

Julistaa viestin tähtönen

Patriarkka luovutti rovasti isä Eliaalle lahjana jerusalemilaisen kaularistin. Hänen autuutensa vieraili myös Alapitkän 
tsasounassa, missä hän tapasi kylän ortodokseja. Alapitkällä Vennamon patsaan äärellä arkkipiispa Leo kertoi vieraalle 
karjalaisuudesta.
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Kuopion seurakunta

Syksy on suunnittelun aikaa
Seurakunnan strategiaa on kartoi-

tettu ja pohdittu minkälainen olisi 
seurakunta vuonna 2015. Tuohon 

pohdintaan tarvitaan kaikkien apua ja 
näkemystä.

Kunhan seurakunnan strategia ja visio 
on saatu esiteltävään muotoon, siitä on var-
masti hyvä keskustella mahdollisimman 
laajan joukon kanssa.

”Kirkon tehtävä on julistaa ilosanomaa 
Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja 
kantaa vastuuta koko luomakunnasta”, 
sanotaan kirkon strategiassa vuosille 2010-

2015. Millä keinoilla tuota tehtävää voim-
me toteuttaa omalla paikallisseurakunta 
tasolla? Seurakunnan työssä on varmasti 
hyvä katsoa vain yhtä vuotta pidemmälle 
ja katsoa kohti tulevaisuutta.

Seurakunnan hallinnossa syksy on 
tarkoittanut ensi vuoden talous- ja toimin-
tasuunnitelman suunnittelua.

Valtuusto päättää ensi vuoden talousar-
viosta ja toimintasuunnitelmasta vuosille 
2011-1013 marraskuun alkupuolella pidet-
tävässä kokouksessa. Talouden taantuma 
näkyy seurakuntien verotuloissa viiveellä 

vuosien 2011-2012 aikana. Verottajan 
ennusteen mukaan Kuopion seurakun-
nan verotulot vähenevät ensi vuonna 1,4 
prosenttia. Käytännössä se tarkoittaa, että 
vyötä pitää kiristää. 

Ensi vuoden alusta Karttulan kunta liit-
tyy Kuopioon. Näin ollen myös Kuopion 
seurakunnan alue laajenee. Sopimukset 
Syvänniemen rukoushuoneen ja hautaus-
maan siirtymisestä Kuopion seurakunnalle 
on jo kirjoitettu Rautalammin seurakunnan 
kanssa. Seurakuntarajojen siirtyminen on 
paperilla helppoa, mutta käytännön elä-

mässä siihen liittyy aina ennakkoluuloja 
ja pelkoja. 

Olemme suunnitelleet yhdessä Rauta-
lammin seurakunnan kanssa ennen vuoden 
vaihdetta neuvotteluista, joissa yritämme 
tehdä liittymisen mahdollisimman kitkat-
tomaksi. Eri seurakunnissa on erilaisia 
toimintakulttuureita, mutta keskustelemal-
la ja neuvottelemalla niissäkin päästään 
ratkaisuun. 

Seurakunnassa on lyhyessä ajassa ta-
pahtunut henkilövaihdoksia ja ne vaan jat-
kuvat. Isä Andreas on ilmoittanut jäävänsä 

eläkkeelle 1.4. alkaen. Hänen eläkejuhliaan 
vietetään pyhän Nikolaoksen päivänä 6.12. 
katedraalissa. Seurakunnan pääkirkon 
juhla on koko seurakunnan juhla, johon 
toivottavasti mahdollisimman monella on 
mahdollisuus osallistua.

Hyvää syksyä!

isä Timo Honkaselkä

Выражение « семья-малая Цер-
ковь » дошло до нас из ранних 
веков христианства.Апостол 

Павел в своих посланиях упоминает 
особенно близких ему христиан, 
супругов Акилу и Прискиллу, и 
приветствует их « и домашнюю их 
Церковь » ( Рим. 16,4 ).

В православном богословии есть 
область, о которой мало говорится, а 
значение данной области и трудно-
сти, с нею связанные, очень велики.
Это область семейной жизни.Семей-
ная жизнь, как монашество, - это 
тоже христианский труд, тоже путь 
спасения души.

Православная Церковь всегда рас-
сматривала семью как очаг церковно-
го просвещения.Апостолы, называя 
семью домашней Церковью, учили 
супругов и всех членов семьи жить 
совместной духовной жизнью.

Разрушительные силы действуют 
на семью со всех сторон, и особенно 
сильно их влияние на душевную 
жизнь детей.На родителей и крёст-
ных ложится забота систематически 
проходить с детьми изучение Закона 
Божия.Без регулярных занятий, без 
постоянных усилий и настоящей 
борьбы за душу детей нельзя под-
готовить их к борьбе со многими 
соблазнами окружающей среды.

Святой Иоанн Златоуст так гово-
рит об ответственности христианс-
ких родителей: « Воспитать сердце 
детей в добродетели и благочестии 
– священный долг, который нельзя 
преступить, не сделавшись винов-
ным  в духовном детоубийстве. Это 
обязанность общая, как отцов, так и 
матерей...

Существуют отцы, которые не 
щадят ничего, чтобы доставить 

детям удовольствия как богатым 
наследникам; а чтобы дети их были 
христианами – до этого родителям 
мало нужды.Преступное ослепле-
ние! От него все беспорядки, от кото-
рых стонет общество...Если бы отцы 
старались дать своим детям  доброе 
воспитание, то не нужны были бы ни 
законы, ни суды, ни наказания ».

Евангелие учит,что главное в жиз-
ни человека – правильное состояние 
его сердца.Под сердцем понимается 
тот центр внутренней жизни чело-
века, в котором сосредотачиваются 
его желания и чувства и который 
определяет его нравственную жизнь.
Если Сам Спаситель сказал, что « 
из сердца исходят злые помыслы » 
( Мф.15,19 ), то очевидно, что без 
воспитания сердца человек обойтись 
не может.Поэтому дать доброе на-
правление сердцу ребёнка является 
главной задачей воспитания. Так 
как человек вынужден жить среди 
многих и различных соблазнов, то 
очень важно для него уметь само-
стоятельно разбираться в том, что 
правильно, а что – нет. Для этого 
родители должны привить ребёнку 
любовь к добру и внутреннее чутьё, 
которое поможет ему распознавать 
и преодолевать соблазны.Причём 
очень важно привить любовь к Богу 
в самом раннем возрасте, раньше, 
чем ребёнок утратит свою духовную 
восприимчивость. 

Святые Царственные мученики 
молите Бога о нас! 

CЕМЬЯ –
МАЛАЯ  ЦЕРКОВЬ

Продолжение следует
Подготовила Наталия Кортэ

Семья – малая Церковь.Издание 
Сретенского монастыря.

Москва 2002.

Встреча
в православном
приходе
г. Куопио.

В последнее время в средствах 
массовой информации возника-
ет достаточно много дискуссий, 

касающихся воспитания детей. Точек 
зрения столько же, сколько желающих 
высказаться. Вопросы усложняются, 
когда речь идет о детях из семей, 
переехавших из других стран, других 
культур.

В связи с этим, когда появилась воз-
можность, показалось важным пригла-
сить русскоязычного специалиста по 
многокультурности Аниту Новицки из 
Ассоциации объединений гражданско-
го населения Финляндии (Väestöliitto) 
пообщаться с русскоязычными им-
мигрантами в рамках занятия группы 
«Мария» в православный приход 
г.Куопио 29.09.2010 года.

Различие в подходах к воспитанию, 
физическому наказанию, система 
работы защиты детей в Финляндии 
вызвали вопросы родителей. С чем-
то они соглашались, в чем-то видели 
противоречия своим принципам, но 
целью встречи было познакомить 
родителей-иммигрантов с законами 
и принципами воспитания в Финлян-
дии, чтобы в будущем у них не возни-
кало проблем «по незнанию». Также 
зашла речь о том, что и в культурах и 
традициях воспитания детей других 
стран, в частности, русской культуре 
и традициях, есть чему поучиться, и 
поэтому встречи и общение семей из 
разных стран, например, в рамках при-
хода могли бы быть полезными и инте-
ресными для всех их участников.

Было высказано пожелание орга-
низовать встречу со специалистом по 
многокультурности с финскими при-
хожанами, родителями, познакомив их 
с другими взглядами на воспитание. 
И это очень важно, что именно пра-
вославный приход берет на себя эту 
важную объединяющую роль, целью 
которой становится воспитание ребен-
ка в духе православных ценностей, о 
которых настоятель одного из храмов 
в Московской области, отец Георгий 
Романенко  высказался в следующих 
словах: «Ребёнок не принадлежит 
родителям, он принадлежит Богу. 
Это отдельная, уникальная личность, 
неповторимая.

И относиться к ребёнку, и воспиты-
вать его нужно как уникальную лич-
ность, в духе свободы и любви. Дар 
свободы, по святым отцам, даже выше, 
чем дар любви. Воспитывая ребёнка, 
мы должны помнить в любой час, что 
перед нами - образ и подобие Божие. 
И наказывая, и поощряя, мы должны 
помнить это. Не унижая, не оскорб-
ляя, не провоцируя, не издеваясь, а 
с любовью, терпением, кротостью, 
смирением, нежностью.»

Группа «Мария»

Isä Andreas jakaa ikonit siunaamaan lasten kouluaikaa. 

Ekaluokkalaiset saivat pyhitetyn veden 
myötä siunauksen jumalanpalveluksen 
yhteydessä 5. syyskuuta.

Tilaisuutta juhlistettiin kirkkokahveilla 
seurakuntasalilla. Greeta Martikainen käy 
koulua pajulahden koululla.

Greeta kertoi, että tämä juhla oli vähän 
jännittävä ja kiva. Jännitystä helpotti, kun 

opettaja pyysi mukaan eteen ja oli siinä 
lähellä. Piia-äiti kertoi, että ilmoitus tuli 
uskonnonopettajan kautta.

Mukava, että tällainen siunaus on, se 
luo yhteyttä koulun ja kirkon kanssa. Kun 
tulee kutsu, siihen ihan eri tavalla vielä 
suhtautuu. Mukava, että opettajat olivat 
lasten vierellä.

Ekaluokkalaiset
siunattiin koulutielle

Järjestimme maahanmuuttajaperheille 
yheistyössä Kuopion kaupungin Vastaan-
ottava Savo -hankkeen, nuorisotoimen 
ja Suomi-Venäjä -seuran kanssa 25. 
- 26.9.2010 koko perheelle suunnatun 
Syysseikkailun.

Viikonloppu onnistui reippaasta sade-
kuurosta huolimatta hyvin. Sateen vuoksi 
siirryimme sisätiloihin, mutta iloa se ei 

silti lannistanut.
Yhdessä olemisen ilo erilaisten toimin-

tojen lomassa oli mukavaa. Sunnuntaina 
aurinko sai värikylläisen luonnon näyttä-
mään upealta kiertäessämme piispa Arse-
nin opastuksella von Wright´n jalanjäljissä 
Haminalahden luontopolkua.

Kiitos kaikille mukana olleille mie-
leenpainuvasta viikonvaihteesta!

Syys-
seikkailulla
Hamina-
lahdessa

Piispa Arseni opasti Hamin-
lahden luontopolulla seikkaili-
joita.
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ПРИХОД КУОПИО
адрес: Snellmaninkatu 8

70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковнославянском 
языке будет совершена в Свято-
Никольском соборе г.Куопио, по 
адресу: Sepänkatu 7:
в субботу 13.11.2010 г., в 10 часов
в субботу 11.12.2010 г., в 10 часов
в воскресенье 26.12.2010г., в 10 
часов
с 9.15 ч. будет возможность 
исповедоваться

Вечерня на финско-
церковнославянском языке в Свято-
Никольском соборе г.Куопио:
в среду 27.10.2010 г., в 18 часов
в среду 24.11.2010 г., в 18 часов
в сркду 29.12.2010 г., в 18 часов

«ГРУППА МАРИЯ»
Группа Мария приглашает всех, кто 
хочет больше знать о нашей вере, на 
наши встречи в нижнем зале здания 
прихода по адресу: Snellmaninkatu 8. 
Предстоящие встречи:
27.10.2010 г., в 18.30 часов
24.11.2010 г., в 18.30 часов
29.12.2010 г., в 18.30 часов

Приглашаются все желающие. 
Добро пожаловать!

отец Андрей
тел. 020 610 0303

София, регент 
тел. 020 610 0306

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

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Marraskuu:  3.11. klo 18 Ehtoopalvelus 10.11. klo 18 Akatistos 
13.11. klo 10 Slaavinkielinen liturgia 17.11. klo 18 Panihida 
24.11. klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus 
Joulukuu: 1.12. klo 18 Panihida Arkkipiispa Paavali 5.12. klo 
18 Vigilia 6.12. klo 9.30 Vedenpyhitys ja liturgia, temppelin-
juhla 8.12. klo 18 Ehtoopalvelus 11.12. klo 10 Slaavinkielinen 
liturgia
15.12. klo 18 Akatistos 22.12. klo 9 Rukouspalvelus, koululaiset 
22.12. klo 18 Panihida 24.12. klo 17 Suuri ehtoopalvelus, Kris-
tuksen syntymän aatto 25.12. klo  9  Aamupalvelus ja liturgia, 
Kristuksen syntymä 26.12. klo 10 Slaavinkielinen liturgia 29.12. 
klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus
31.12. klo 18 Uudenvuoden rukoushetki, radiointi

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio:
Marraskuu: 6.11. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, temppelinjuhla 
17.11. klo 7 Liturgia
Joulukuu: 1.12. klo 7 Liturgia 15.12. klo 7 Liturgia

Läntinen alue

Siilinjärvi 
Marraskuu: 20.11. klo 18 Vigilia 28.11. klo 10 Liturgia, KS 
Joensuun piispa Arseni toimittaa
Joulukuu: 19.12. klo 10 Liturgia, joulunvalmistusjuhla 24.12. 
klo 16 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syntymän aatto 31.12. 
klo 18 Uudenvuoden rukoushetki

Maaninka
Marraskuu: 5.11. klo 18 Vigilia 6.11. klo 10 Vedenpyhitys ja 
liturgia, Karjalan valistajien juhla, temppelijuhla
Joulukuu: 
5.12. klo 10 Liturgia 24.12. klo 14 Suuri ehtoopalvelus, Kris-
tuksen syntymän aatto
25.12. klo  8 Aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä

Pielavesi
Marraskuu: 20.11. klo 10 Liturgia, läntisen alueen tiistaiseu-
ratapaaminen
Joulukuu:  6.12. klo 10 Liturgia 12.12. klo 10 Liturgia, joulun-
valmistusjuhla 
24.12. klo 15 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syntymän aatto 
25.12. klo 7 Aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä 

Keitele
Marraskuu: 14.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu: 11.12. klo 10 Liturgia 24.12. klo 12 Suuri ehtoopal-
velus, Kristuksen syntymän aatto 
26.12. klo 10 Liturgia, Kristuksen syntymä

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

Itäinen alue

Juankoski
Marraskuu: 28.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu: 25.12.klo 10 Liturgia, Kristuksen syntymä 

Nilsiä
Marraskuu: 14.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu: 24.12. klo 15 Suuri ehtoopalvelus, Kristuksen syn-
tymän aatto 26.12. klo 10 Liturgia

Tuusniemi
Joulukuu: 12.12. klo 10 Liturgia

Muuruvesi
Marraskuu: 7.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu:  5.12. klo 10 Liturgia 24.12. klo 13 Suuri ehtoopal-
velus, Kristuksen syntymän aatto

Luikonlahti 
Marraskuu:  6.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu: 19.12. klo 10 Liturgia

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: kuo-
pio@ort.fi. Nettisivut: www.ort.
fi/kuopio.
Lapsi-  ja  nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi. 
Papiston ja kanttorien matkapuhe-
limet: 
Keskinen alue: Khra pastori Timo 
Honkaselkä 0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305.
Itäinen alue: II pappi rovasti Andreas 
Hjertberg 0206100303. II kanttori 
Sofia Laukkanen 0206100306. 
Läntinen alue: III pappi pastori Harri 
Peiponen 0206100304. III kanttori 
Eija Honkaselkä 0206100307.

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

Kirkkokahvit syksy 2010:
7.11. Nikolaoksen miehet
14.11. Veljeskuoro
21.11.Kirkkokuoro
28.11. Veljeskuoron Venlat
6.12. Nikolaoksen juhla,
toimikuntien yhteiset
12.12. Tiistaiseura
19.12. Nikolaoksen miehet

Perinteiset
joulumyyjäiset

 
Siilinjärven srk-salilla

perjantaina 3.12 klo 12 alkaen
Myytävänä piirakoita ja muita 

leivonnaisia
Kahvi ja pulla pikkurahalla

Järjestää Siilinjärven tiistaiseura

Perinteiset
joulumyyjäiset

Kuopion ortodoksisen srk:n srk-
salissa (Snellmaninkatu 8) 

lauantaina 18.12. klo 11 alkaen.
Myytävänä perinteisiä joulun

leivonnaisia, laatikoita,
 piirakoita ja gluteenittomia

tuotteita ym.
Arpajaiset.

Tarjolla kahvia ja pullaa
Järjestää eri toimintapiirit

Tervetuloa! Tervetuloa!

Pieni on lukumme Herra,
rivimme taajentaos !
Usein uupuvat kädet,
voimallas vahvistaos!

(Vaeltajan laulut, n:o 82)

Kuopion ortodoksinen seurakunta,
läntinen alue

HYVÄT TIISTAISEURALAISET!

Koemme että tiistaiseuratyö on erittäin arvokasta. Toimintamme keskeisimpiä 
tavoitteita ovat hengellinen kasvu ja yhteisöllisyys. Haluamme olla kehittämässä 
tiistaiseuratyötä myös tulevaisuudessa. 
Toiveenamme on, että kokoontuisimme kerran sekä syys- että kevätkaudella 
toistemme vieraina ja opiskelisimme yhdessä meitä kaikkia kiinnostavia asioita. 
Aiheita löytyy paljon, kuten diakoniatyö, sakramentit, kirkkomusiikki.
Siksi kutsumme teidät kaikki koolle suunnittelemaan tulevia ja tutustumaan 
toisiimme! Kuopion ortodoksisen seurakunnan läntisen alueen tiistaiseuralaisten 
syystapaaminen Pielavedellä lauantaina 20.11.2010.

Ohjelma
-klo 10.00 liturgia, Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin sekä pappismarttyyri 
Blasioksen kirkossa
-klo 11.30 kirkkokahvit, ja isä Harrin johdolla pohdintaa aiheesta KIRKKO-
KÄYTTÄYTYMINEN (ennakkoon saatujen kysymysten pohjalta) sekä seu-
raavan kokoontumisen ja aiheen sopiminen, srk-sali Ristintupa

Valmistelkaa kysymyksiä tiistaiseuratapaamisissa ja palauttakaa kysymykset 
isä Harrille. Tulkaa kimppakyydillä! Toivomme, että mahdollisimman moni 
tiistaiseuralainen pääsisi tapahtumaan. Ilmoittakaa saapujien määrän Irene 

Rutoselle pe 12.11.10 mennessä. Sydämellisesti tervetuloa !
Pielaveden Tiistaiseuran puolesta Irene Rutonen,

irene.rutonen@keitele.fi, 040-5740979

Perinteinen perheiden

FONTANELLA-
VIRKISTYSPÄIVÄ
sunnuntaina 28.11.2010 klo 10

Aloitamme Siilinjärven kirkossa
liturgialla, jonka toimittaa
Joensuun piispa Arseni.
Liturgian jälkeen ruokailu srk.
salissa.
Ruokailun jälkeen kylpylälippujen
jako ja perheet voivat siirtyä 
nauttimaan virkistävästä iltapäi-
västä
Fontanella-kylpylässä Siilinjär-
vellä.

Ilmoittautuminen Kuopion srk:n 
kansliaan
puh. 0206100300 ke 17.11.2010
klo 12 mennessä.
Mukaan pääsee 60 ensin ilmoittautu-
nutta, tilaisuus on maksuton.
Yhteiskuljetusta ei ole järjestetty.

Järjestää Diakoniatoimikunta

JUHLIA, JUHLIA, JUHLIA

 Arkkipiispa Leo siunaa toimeen 
kirkkoherra Timo Honkaselän

ja isä Harri Peiposen
Neitsyt Marian

temppeliintuomisen juhlassa 
pyhän Nikolaoksen

katedraalissa sunnuntaina 
21.11.2010 klo 10.00.

Palveluksen jälkeen kirkkokahvit.

Isä Andreas Hjertberg jää lomalle 
1.12.2010 ja eläkkeelle 1.4.2011.

Isä Andreaksen eläkkeelle 
jäämistä juhlistetaan arkkipiispa 
Leon toimittamalla vedenpyhityk-
sellä ja liturgialla pyhän Nikolaok-
sen katedraalin temppelijuhlassa 

maanantaina 6.12. klo 9.30. 
Palveluksen jälkeen

Nikolaos-juhla.

Отец Андрей Ертберг уходит в 
отпуск с 1.12.2010, 

а затем на пенсию с 1.4.2011. 
В честь ухода Отца Андрея 
на пенсию будет совершена 
литургия Освещение воды 

архиепископом Лео
в Свято-Никольском соборе в 

Престольный праздник 
6.12.2010 в 9.30.

По окончании службы состоится 
праздник Николая Чудотворца в  

зале здания прихода.

Lukuvuonna seurakunta jakaa 
opintoavustuksina vuosina 2010-
2011 yhteensä 1 680 euroa.
Opintoavustusta voivat hakea
Kuopion ortodoksiseen seura-
kuntaan kuuluvat toisen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa 
opiskelevat.

Vapaamuotoiset hakemukset,
joissa tulee olla mukana todistus 
opiskelusta ja anottu avustus-

summa perusteltuna, on lähetet-
tävä osoitteella:

Kuopion ortodoksinen
seurakunta
Snellmaninkatu 8
70100 Kuopio

marraskuun16. päivään
klo 12 mennessä.

Seurakunnanneuvosto 

OPINTOAVUSTUKSET

Pelit ja leikit -kerhoon 
mahtuu

vielä mukavasti iloisia
touhuajia mukaan!  

ON KIVA LEIKIT ALOITTAA,
KUN TAVARAT

OVAT PAIKOILLAAN! 

Iloitsemme siitä, että meillä on 
seurakunnassa paljon lapsia. Eten-
kin maanantaisin ja viikollakin 
huomaamme, että leikkejä leikitään 
kerhotiloissa ilman ”virallisempaa 
ohjausta”. Tämä sopii mainiosti, 
kun jokainen leikkitilaa käyttävä 
huolehtii lastensa kanssa leikit 
paikoilleen.
Peräänkuulutamme tällä kirjoituk-
sella jokaisen lapsen oikeutta päästä 
leikkimään siistissä ympäristössä!
Siistimiseen menee melkoisesti aikaa 
viikon aikana ja se on valitettavasti 
pois kerholaisille valmisteltavasta 
työajasta. Hoitakaamme tämä pieni, 
mutta merkittävä asia yhteisvastuul-
lisesti kuntoon leikkien jälkeen.
Leikki on erittäin tärkeä lapsen ke-
hityksen kannalta ja osa leikkiä on 
huolehtia tavarat paikoilleen.

Ystävällisesti
Liisa ja Svetlana
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Mikkelin seurakunta

”Ei vain herrain huaveita”
Kun halutaan määritellä visio, 

voidaan sen sanoa olevan ak-
tiivinen tahtotila, eräänlainen 

unelma siitä, mihin eri toiminnoilla esim. 
yhdistyksessä, yrityksessä tai järjestössä 
pyritään.

Visio liittyy myös strategioihin eli 
yhteiseen tietoon siitä, millainen on 
seurakuntamme ja sen toimintatavat. 
Strategiat syntyvät ainoastaan tekemällä 
yhdessä ja innostumalla yhdessä.

Kirkolliskokous on vastuuttanut 
seurakuntia tekemään omia visioita ja 
strategioita ja tämän työn helpottami-
seksi on Karjalan hiippakunnan alueella 
vuodesta 2009 lukien käynnistetty Ta-
lentti- projekti. 

Projektin vetäjät Raili Gothóni ja 
Reijo Räisänen ovat tunnettuja työyh-
teisökouluttajia ja heidän asiantuntevan 
ohjauksen avulla tulisi seurakuntien 
visio- ja strategiatyön käynnistyä. Seu-
rakuntien visiot ja strategiat tulee johtaa 
kirkkokuntamme strategioista eli emme 
luo kaikkea itse, vaan muokkaamme näi-
den jo yhdessä sovittujen linjausten mu-
kaisesti juuri meidän seurakuntaamme 
sopivia ja toimivia uusia näkökulmia.

Kirkkokuntamme visio on: Suomen 
ortodoksinen kirkkokunta on vuonna 
2015 etsivä, palveleva ja ylistävä ju-
malanpalvelusyhteisö. Tästä visiosta on 
johdettu neljä strategista linjausta:

Aktiivinen jumalanpalveluselämä ja 
ortodoksinen identiteetti vahvistuvat.

Lähimmäisvastuu ja eettinen toiminta 
vahvistuu ja laajenee.

Osaamisen, toiminnan ja muutosval-
miuden jatkuva kehittäminen

Johtaminen, kestävä talous ja toimiva 
organisaatio turvaavat kirkon perustehtä-
vän toteutumisen.

Mikkelin ortodoksisen seurakunnan 
vision työversio (ei siis lopullinen, vaan 
koko seurakuntamme yhdessä pohdittava 
ja keskusteltava) on: Yhteinen hengelli-
nen kotimme avoimeksi, palvelevaksi ja 
läsnä olevaksi.

Tehtävänämme olisi nyt pohtia, 
Marja Mäkirinta

seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja

kuinka tämä visio voisi palvella suunni-
telmallista ja pitkäjänteistä kehittämis-
työtä seurakunnassamme. Toivoisimme 
teiltä seurakuntalaisilta palautetta koko 
visiosta ja samalla myös ehdotuksia siitä, 
kuinka käytännössä voisimme yhdessä 
toteuttaa sitä. 

Työversion avoimuus tarkoittaa avoi-
muutta hallinnossa, toiminnassa ja myös 
suuntautumisessa muuhun ympäröivään 
yhteiskuntaan. Palveleminen on seura-
kunnan perustehtävä ja sen tulisi näkyä 
kaikessa yhteisön toiminnassa. Läsnä 
oleminen voisi tarkoittaa seurakuntalais-

niiden toteuttamista arvioidaan sekä 
käytännössä että esim. seurakunnan vuo-
sikertomuksissa, toimintasuunnitelmissa 
ja pitkäjänteisessä taloussuunnittelussa.

Valitettavasti emme voi enää toimia 
”kuten ennen vanhaan hyvinä aikoina”, 
vaan meidän on uudistuttava ja oltava 
valmiita tarkistamaan tavoitteitamme ja 
kaikkea seurakunnallista toimintaa.

Vaatimus koskee seurakuntamme 
työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja 
meitä kaikkia seurakuntalaisia. Asia on 
yhteinen ja siitä syystä kaikki palaute, 
kritiikki, ideat ja mielipiteet ovat ter-
vetulleita.

Meidän on uskallettava lähteä yh-
dessä matkalle, jonka varrelta löytyy 
varmasti paljon iloa ja innostusta, mutta 
myös vaivannäköä, epäröintiä ja muu-
tosvastarintaa. Kirkon perusolemus ja 
perustehtävä pysyvät samoina, mutta 
meidän on elettävä tässä maailmassa, ei 
kuitenkaan tästä maailmasta eli emme 
voi muuttua ”gallupkirkoksi”, mutta 
tarvittaviin uudistuksiin meidän tulee 
suhtautua avoimin mielin.

Ota siis rohkeasti yhteyttä joko al-
lekirjoittaneeseen sähköpostilla marja.
makirinta@edu.mikkeli.fi (tai puheli-
mitse/ tarttumalla hihasta kiinni tava-
tessamme) tai seurakunnanneuvoston 
varapuheenjohtajaan Henna Mertaseen 
sähköpostilla henna.mertanen@mik-
keli.fi . Seurakuntasalin eteiseen tulee 
myös aloitelaatikko, jonne voit jättää 
kommenttejasi. Käsittelemme saamam-
me palautteen luottamuksellisesti ja 
nimettömänä ja toivomme palautettasi 
marraskuun 15.päivään mennessä. Kiitos 
yhteistyöstä jo etukäteen! 

”Herrain huaveita”
vai ihan käyttökelpoisia
työkaluja seurakuntien

kehittämiseen?
ten kuulluksi tulemista ja heidän elämäs-
sään mukana kulkemista sekä juhlassa 
että arjessa ja sen vaikeuksissa.

Keskustelimme seurakuntamme luot-
tamushenkilötapaamisessa 10.3. 2010 
kirkkokunnan strategisista linjauksista 
ja päädyimme yhteistoiminnallisten 
työtapojen kautta seuraaviin keskuste-
lun pohjaksi tarkoitettuihin strategisiin 
tavoitteisiin Mikkelin ortodoksisessa 
seurakunnassa:

Jumalanpalveluselämä rikkaaksi ja 
aktiiviseksi. 

Vastuun kantaminen seurakuntamme 
heikoimmista, apua tarvitsevista ja maa-
hanmuuttajista 

Koulutusta ja tukea seurakunnan 
kaikille työntekijöille, vapaaehtoistoi-
mijoille ja luottamushenkilöille

Kestävän talouden, toimivan johtami-
sen ja organisaation luominen

Nämä strategiset (ja tässä lyhyesti 
esitetyt) tavoitteet tarvitsevat lisää poh-
timista ja kannanottoja esim. siitä, mitkä 
ovat kunakin toimintavuonna (aikavälillä 
2010-2015) painopistealueet ja kuinka 

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

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

Kanttori: paikka avoinna

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. 0206 100 203,
s-posti: keskusrekisteri@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4

Lokakuu
La 30.10 klo 18 Vigilia
Su 31.10 klo 10 Liturgia

Marraskuu 
Ke 3.11. klo 10 Liturgia, ristisaatto puretun SM Georgios Voittajan kirkonmäelle, 
jossa vedenpyhitys; toimittaa KP arkkipiispa Leo
Su 7.11. klo 10 Liturgia
Su 7.11. klo 18 Vigilia
Ma 8.11. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, kirkon vuosijuhla
Su 14.11. klo 10 Liturgia
Su 28.11. klo 10 Liturgia; kiertokoulussa isä Johannes Parviainen

Joulukuu
Su 6.12. klo 10 Liturgia 
La 11.12. klo 18 Vigilia
Su 12.12. klo 10 Liturgia
Pe 24.12. klo 14 Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia; Kristuksen syntymän 
aatto
La 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia; Herramme Jeesuksen Kristuksen 
syntymä

Pieksämäen kirkko

Vanha Mikkelintie 18
Marraskuu
La 20.11. klo 18 Vigilia
Su 21.11. klo 10 Liturgia

Joulukuu
La 18.12. klo 18 Vigilia
Su 19.12. klo 10 Liturgia
Su 26.12. klo 10 Liturgia

Juva
Ev. lut. seurakuntakeskuksen takkahuone
La 4.12. klo 10 Liturgia 

Kangasniemi
Ev. lut. seurakuntakeskuksen alasali
Su 5.12. klo 10 Liturgia 

Mäntyharju
Ev.-lut. seurakuntakeskuksen toimitushuone
La 27.11. klo 10 Liturgia 

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
La 6.11. klo 10 Liturgia

Lasten kerhot Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
Lasten laulukerho maanantaisin klo 17.30 - 18
Sinapinsiemenkerho maanantaisin klo 18 – 19.30
Lasten kerho on sunnuntaisin klo 10 - 14.40 silloin kun Mikkelin kirkossa on 
liturgia

Nuorten kerho Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
tiistaisin klo 17.30 - 19

Mikkelin ikonipiiri on seurakuntatalossa lauantaisin klo 10 -14
30.10., 13.11., 27.11. ja 4.12.

Mikkelin Herrasmiesten ruokakerho
To 11.11 ja 16.12. klo 17 seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4

“Kaikella on määrähet-
kensä,
aikansa joka asialla 
taivaan alla.
Aika on syntyä
ja aika kuolla,
aika on istuttaa
ja aika repiä maasta.”

(Saarnaajan kirja  3:1-2)
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi,
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen
p. 0206100321 tai tai  044 5937710
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12 tai sopimuksen muk.
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Muuttuva maailma
ja muutoksen suuntia

Rautalammin isä Johannes 

JUMALANPALVELUKSIA
Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
La 30.10 klo 18 vigilia
La 20.11 klo 18 vigilia
Su 21.11 klo 10 liturgia. Nikolaos-kuoro laulaa. Kirkkokahvien jälkeen kuoron 
sävelhartaus. 
La 4.12 klo 18 vigilia
Su 5.12 klo 18 juhlavigilia, P.Nikolaoksen muistopäivä
Ma 6.12 klo 10 liturgia, itsenäisyyspäivän rukoushetki ja litania Karjalaan jää-
neille vainajille.
Pe 24.12 klo 15 suuri ehtoopalvelus
La 25.12 klo 8 liturgia, Kristuksen syntymäjuhla
Pe 31.12 klo 23 uuden vuoden rukoushetki
La 1.1 klo 18 suuri ehtoopalvelus
 
Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
La 16.10 klo 18 vigilia
Su 17.10 klo 10 liturgia. Diakonian palvelupäivä.
La 13.11 klo 18 vigilia
Su 14.11 klo 10 liturgia. Nikolaos-kuoro laulaa.
Kirkkokahvien jälkeen Isänpäivän sävelhartaus.
La 11.12 klo 18 vigilia
Pe 24.12 klo 13 suuri ehtoopalvelus
Su 26.12 klo 10 liturgia

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Su 7.11 klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia ja litania. Mihailan praasniekka
Su 12.12 klo 10 liturgia
 
Tervo, Profeetta Elian taasouna
La 6.11 klo 10 karjalankielinen liturgia
La 18.12 klo 18 vigilia
Su 19.12 klo 10 liturgia
 
Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan taasouna 
La 23.10 klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 24.10 klo 10 liturgia. Nikolaos-kuoro laulaa. Diakonian palvelupäivä ja kuoron 
sävelhartaus.
La 27.11 klo 18 vigilia
Su 28.11 klo 10 liturgia, jonka Mikkelin kirkkoherra toimittaa. Kiertokoulu.
Ke 5.1 klo 18 juhlavigilia. Teofania ja Kristuksen kasteen juhla.
To 6.1 klo 10 liturgia ja vedenpyhitys.
 
Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti
Su 31.10 klo 10 liturgia
La 1.1 klo 10 liturgia. Basileios Suuren muistopäivä. 
  
Konnevesi, seurakuntatalon ryhmätila
Su 5.12 klo 10 liturgia
Su 2.1 klo 10 liturgia
  
Nikolaos-kuoron harjoituksia 
Tiistaisin Syvänniemen taasounalla klo 18 . Tarkempia tietoja antaa kanttori Oili 
Mäkirinta puh. 0206 100 322
  
Tiistaiseurat
Rautalammilla keskiviikkoisin klo 13 srk salissa. 27.10, 10.11, 24.11 ja Suonen-
joen Tiistaiseuran kanssa yhteinen puurojuhla 15.12.  
Suonenjoella sunnuntaisin liturgian jälkeen tarjotaan kirkkokahvit. Ke 20.10 ja 
17.11 klo 13 seurakuntasalissa. Su 7.11 retki Syvänniemelle Mihailan praasniek-
kaan ja su 28.11 retki Mikkeliin.
Tervossa la 6.11 karjalankielisen liturgian jälkeen.
Vesannolla su 28.11 liturgian jälkeen kahvit ja kiertokoulu. Mikkelin khra pitää 
opetustuokion. Ti 14.12  klo 13 puurojuhla Brita Pystysen kodissa Tiitilän koululla. 
To 6.1 Teofanian juhla.
 
Kerahmo
Keskustelupiiri ortodoksisen kirkon perinteestä.
Syvänniemellä. Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa.

Naispiiri Nasti
Ke 10.11 klo 18 Arja Jetsun kodissa Suonenjoella (Kaatronpolku 21). Lähtö 
Rautalammilta klo 17.30 yhteiskyydein. 
 
Ortodoksia-kerho on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. 
Kerhon vetäjänä toimii isä Johannes. Seuraavat kerhoillat ovat to 28.10, 11.11, 
25.11 ja 9.12 klo 18 Rautalammilla srk salissa.

Ikonimaalarit kokoontuvat ti 26.10 ja 9.11 klo 17 sekä la 20.11 klo 9 Rauta-
lammilla.

Ekumeeninen tilaisuus su 14.11 klo 18 Rautalammin Helluntaisrk:ssa

Nuorisotyötoimikunta tiedottaa: La 
30.10 klo 14 ” Saulin Motoparkki” Mis-
kalan korjaamolla sekä makkaranpaistoa 
laavulla. La 13.11 retki Vesi-Leppikseen. 
Lähtö Rautalammilta srk talon edestä klo 
9.30. Ilmoittaudu Tainalle p. 050 400 
5005. Ke 8.12 klo 17.30 piparkakkujen 
leivontaa srk salilla.

Lasten kokki- ja puuhakerho: Suonen-
joella kirkon alakerrassa klo 16 torstaisin. 
4.11, 18.11, 2.12, 16.12. Ohjaajana Mirja 
Mäkinen 044 3201147

Mihailan Praasniekka Syvänniemellä.
Vietämme historiallista, Rautalammin srk:n viimeistä Mihailan praasniekkaa  

6-7.11. La klo 18 on viglia. Su aloitamme klo 9.30 vedenpyhityksellä,
minkä jälkeen liturgia ja litania Karjalaan jääneille vainajille.

Palvelusten jälkeen siirrymme Eevan talolle, jossa tarjolla murginaa ja juhla.
Tervetuloa!

Alati kiihtyvästä ja muuttuvasta 
maailmasta puhutaan paljon, mutta 
silloin kun muutos on kotiovella, 

on aika kartoittaa sen merkitys omassa ja 
seurakuntaelämässä.

Tällöin on uskallettava tarkastella 
asioita, joihin meiltä edellytetään kannan-
ottoa nyt ja lähitulevaisuudessa. Usein on 
kysymys sellaisista asioista ja kokonai-
suuksista, jotka kehittyvät ja muuttuvat 
riippumatta siitä mitä niistä ajatellaan 
paikallistasolla.

Tyyppiesimerkkinä tästä ovat kunta-
liitokset ja niiden aiheuttamat muutokset 
seurakuntaelämään. Niihin vastaaminen 
ja niiden kohtaaminen edellyttävät meil-
tä aiempaa laajempaa suuntautumista 
omien tuttujen ja turvallisten rajojemme 
ulkopuolelle.

Tulevaisuus voidaan kohdata monin 
eri tavoin – sinne voidaan ajelehtia tai se 
pyritään ottamaan haltuun. Jälkimmäinen 
lienee näistä kahdesta vaihtoehdosta suosi-
teltavampi ja siihen meidän tulee pyrkiä.

Muuttuvassa maailmassa ja muuttu-
vassa seurakunnassa tarvitaan paljon työtä 
ja muutoksen suunnan ymmärtämistä. 
Seurakuntaelämää ja sen toimintaa on 
läpi historian leimannut pääasiallisesti 
reagointi niihin tarpeisiin, joita sen omas-
ta paikallisesta toimintaympäristöstä on 
noussut esiin. 

Toimilla, joilla järjestellään uudelleen 
esimerkiksi seurakuntarajoja tai hallinnol-
lisia suhteita, on taipumus saada tunteet 
kuohahtamaan, vaikka olemme pakollisen 
muutoksen edessä. 

Jokainen ihminen tarvitsee ja kaipaa 
sosiaalisesti ja taloudellisesti turvatun 
ympäristön, ja siksi muutosvastarinta on 
ymmärrettävää, mutta kuitenkaan emme 
useinkaan näe kokonaisuutta muutoksen 

keskellä.
Kuitenkin kyseessä on kokonaisuus, 

missä sen erilaisten toimijoiden keskinäi-
nen vuorovaikutus on entistä tärkeämpää ja 
kiinteämpää. Kun muutos osuus kohdalle 
on olemassa suuri kiusaus edetä helpointa 
tietä, eli kieltäytyä hahmottamasta koko-
naisuutta ja pitäytyä tiukasti vanhassa: 
”näin meillä on ollut tapana toimia”. 

Kokonaan toinen tärkeä kysymys jää 
ratkaisematta, miten kapea-alainen omien 
rajojen ja tehtävien tuijottaminen edistää 
yhteistä hyvää seurakunnassa ja laajasti 
nähtynä koko Kristuksen kirkossa.  Olem-
meko kehityksen jarruna vai veturina?

Otammeko uusista mahdollisuuksista 
vaarin ja käännämmekö katseemme tule-
vaisuuteen ja sen tuomiin uusiin mahdol-
lisuuksiin ja haasteisiin? Lähdemmekö 
avoimin katsein yhteistyöhön vai juutum-
meko omien reviirien puolustamiseen?

Perinteet ja rajoittuminen omaan toi-
mintaympäristöön ovat tässä yhteydessä 
määräävässä asemassa, sillä ne joko 
edistävät tai ehkäisevät kykyä hahmottaa 
nykyisestä poikkeavaa tulevaisuutta.

Vahva paikalliskulttuuri kaikkine 
ominaispiirteineen toimii todennäköisesti 
kehityksen jarruna, eikä eteenpäin vievänä 
voimana. Tulevien vuosien epämääräisyys 
on usein myös vaikuttamassa kielteisesti 
kykyyn nähdä tulevaisuuden tarpeet ja 
haasteet.

Kun näemme kokonaisuuden, ym-
märrämme samalla miten tärkeää on eri 
toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus 
seurakuntaelämän eri osa-alueilla, jopa yli 
seurakuntarajojen.

Muutos on myös nähtävä mahdollisuu-
tena kasvaa ja kehittyä jakamaan tahtoa ja 
kykyä erilaiseen osaamiseen. Tarvitsemme 
kaikki kaikilla seurakuntatyön osa-alueilla 

motivaatiota toimia yhteiseksi hyväksi ja 
Jumalan kunniaksi.

Yhdessä olemme vahvoja ja voimme 
vastata tulevaisuuden vaikeisiinkin haas-
teisiin ja löytää ratkaisuja kipeisiin talou-
dellisiin ja muihin ongelmiin.  Vastapainoa 
suppealle reviiriajattelulle luovat hyvät ja 
toimivat yhteistyöverkostot.

Pienien seurakuntien on osattava kyt-
keytyä muihin isompiin organisaatioihin ja 
yhteistyössä niiden kanssa katsoa yhteistä 
tulevaisuutta. Se edellyttää tietysti halua 
sopeutua ja auttaa toinen toisiamme myös 
yhteistyökumppaneilta, mutta esteenä on 
usein vain varsin helposti muutettavia 
asenteellisia muutoksia. 

Ensimmäisenä on vain avoimesti kar-
toitettava ne alueet, joissa yhteistyöver-
koston luominen parantaa seurakunnan 
kykyä selviytyä tulevaisuuden haasteista. 
Hyvänä ja kannustavana esimerkkinä 
voimme nähdä lähialueyhteistyön naapu-
riseurakuntien välillä kaikilla seurakunta-
työn osa-alueilla, kun meillä on yhteinen 
päämäärä ja yhteinen tahto toimia kirkon 
parhaaksi.

Me tiedämme ja tunnemme kyllä 
lähimmäisenrakkauden ulottuvuudet 
kirkossamme. On aika ottaa ne käyttöön 
ja näyttää toiminnassa, että olemme yhtä 
suurta kirkkoperhettä, jossa rakkaus on nä-
kyvää ja lämmintä, inhimillistä ja nöyrää 
ja vapaata oman edun tavoittelemisesta. 
Kannetaan yhdessä vastuuta toisistamme 
ja katsotaan rohkeasti eteenpäin ja sen 
tuomiin haasteisiin.

Hyvää yhteistä ja siunattua matkaa 
kaikille!

NIKOLAOS KUORON
SÄVELHARTAUDET

Tämän syyskauden aikana Nikolaos 
kuoro järjestää sävelhartaussarjan Rau-
talammin ortodoksisen seurakunnan 
pyhäköissä.

Ohjelmisto koostuu kuorolaisille 
rakkaimmista lauluista. Ennen sävelhar-
tautta pyhäkössä on liturgia, jonka kuoro 
myös laulaa.

 Vuoden vaihteessa Rautalammin 
seurakunta menettää Karttulan Kuopi-
olle, mikä asettaa myös kuorolle uusia 
haasteita. Laulajista suurin osa on ollut 
Karttulan alueelta. Kuoro jatkaa kuntalii-
toksen jälkeenkin ja toivoo samalla uusia 
laulajia riveihinsä.

Ortodoksista uskoa tai liturgista 
laulua ei kuoroon tulijan tarvitse tuntea. 
Luonnollisesti laulajalta vaaditaan hyvää 
lauluääntä ja sävelkorvaa, jotka testataan 
pienellä koelaululla. Vuoden vaihteessa 
kuoroharjoitukset siirtyvät Syvänniemel-
tä Suonenjoen ortodoksiseen kirkkoon.

Ensimmäinen sävelhartaus oli Tervos-
sa 3.10 ja seuraava Vesannolla 24.10. Sa-
malla vietettiin diakonian palvelupäivää. 
Kuoro laulaa Mihailan praasniekassa 
Syvänniemellä 7.11 ja Suonenjoella 
14.11 ja Rautalammilla 21.11. Kaikki 
ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

Oili Mäkirinta 

Helteisen kesän päätteeksi Rautalammin 
ort.srk:n Nikolaos-kuoro vahvistettuna 
muutamalla ulkopuolisella vaeltajalla, teki 
nelipäiväisen tutustumis- ja virkistysmat-
kan Viron pohjois- ja itäosiin.

Ensimmäisen matkapäivän iltana, 
ohitettuamme jo muutamia moisioita ja 
kartanoita, majoituimme Vihulan karta-
noon pohjois Virossa. Kartanoalue koos-
tuu lukuisista eri-ikäisistä ja erilaisista 
rakennuksista vehmaan ja hyvin hoidetun 
puistoalueen keskellä. Rakennukset olivat 
huolella kunnostetut ja korkealuokkaisesti 
varustetut. Erinomainen kohde rauhalli-
suutta kaipaavalle matkalaiselle.

Seuraavana päivänä etenimme itää 
kohti pitkin Suomenlahden etelärantaa 
päämääränä Narvan kaupunki. Ruokailun, 
kiertoajelun ja Hermannin linnoitukseen 
tutustumisen jälkeen, suuntasimme kul-
kumme Narva-Joensuun kautta Kuremäen 
Pyhtitsan luostariin.

Muutama tunti vauraan ja hyvin hoi-
detun nunnaluostarin puutarhassa, sekä 
osallistuminen vigiliaan ja pyhän lähteen 
veden nauttimiseen, antoi voimia loppu-
matkalle Tarttoon.

Pari seuraavaa yötä vietimme kuu-
luisasta venäläisestä sotamarsalkka M.A 
Barclay de Tollysta nimensä saaneessa 
keskustahotellissa. Tämä Michael Bog-
danovits toimi muun muassa Suomen 
kenraalikuvernöörinä pari vuotta suurruh-
tinaskuntamme alkuaikoina. 

Kolmantena reissupäivänä palattiin 
Peipsi-järven rantamille Viron vanhaus-
koisten asuma-alueille. Vanhauskoisten 
asutus on asettunut pitkin Peipsi-järven 
rantaa kylänauhoiksi.

Heidän asumisensa erottuu vieläkin 
neuvostoperinteisistä pihapiireistä, siiste-
yttä ja järjestystä ja omia vankkoja tapoja 
kunnioittavana elämäntapana. Pihapiirit 
ovat suljettuja ja sosiaalista elämää eletään 
omien - vanhauskoisten - kesken.

Yllättävää kuitenkin oli se avoimuus 
ja ystävällisyys, jolla suhtauduttiin vierai-

siin. Kyläraitin sipulikauppiaat ilmestyi-
vät kuin tyhjästä esittelemään tuotteitaan, 
jotka osoittautuivat erinomaisiksi. Tämä 
sipulien kasvatus onkin vanhauskoisten 
tärkein elinkeino kalastuksen lisäksi.

Saimme tutustua pariin museoon ja 
pääsimme myös vanhauskoisten kirkkoon 
Varnjan kylässä. Jumalanpalvelustapoja 
ja niiden erilaisuuksia esiteltiin auliisti 
luku- ja laulunäyttein.

Kolkjan kylässä nautimme vielä mauk-
kaan lounaan maankuulussa Kala- ja sipu-
liravintolassa. Vielä yhden kartanopiipah-
duksen jälkeen, palasimme viimeiseksi 
yöksi Tarttoon. 

Seuraavana päivänä oli sitten kotimatka 
kokemuksia ja elämyksiä sulattelemaan.

Tuomo Tuovinen

Peipsin kalurien jalanjäljillä

Nikolaos-kuorolaiset kävivät muun 
muassa  Varnjan kylässä Viron-mat-
kallaan.
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma - pe klo 9-12

Jyväskylän seurakunta

Jyväskylän Tiistaiseuran syksy

Ti.19.10. kokoonnumme klo 18.30 alkavan muistopalveluksen jälkeen juhlasa-
liin. Isä Timo kertoo Ortodoksisten Pappien Liiton opintomatkasta ekumeeni-
seen patriarkaattiin ja Istanbuliin.

Ke 10.11. klo 18 Helena Nuutinen tuo itkuvirsiohjelmansa kuultavaksemme. 
Vanha perinne elää uudessa muodossa.

Ti 14.12. klo 18 Georgij Ansimov kertoo 2005 kanonisoidun isänsä elämänvai-
heista. Pavel Ansimov julistettiin pyhäksi 16.7.2005 ja liitettiin 20. vuosisadan 
uusmarttyyrien ja tunnustajien joukkoon.

Tervetuloa tapahtumiimme !

Akatistos

toimitetaan kerran kuussa tiistaisin klo 17:30 Ylösnousemuksen kirkossa.  Pyr-
kimyksenä on oppia akatistoksen toimittaminen myös maallikkovoimin.

Ti 16.11. Akatistos Jumalansynnyttäjälle
Ti 21.12. Akatistos p. Johannes Kronstadtilaiselle

Ortodoksinen lukupiiri

lauantaisin kerran kuussa klo 16:00-17:30 Nuorisotilat (Rajakatu 39, käynti 
sisäpihalta), seuraavat kokoontumiskerrat la 13.11. klo 16-17.30 ja la 11.12. 
klo 16-17.30.
Lukupiirissä keskustellaan yhdessä luettaviksi valituista kirjoista.  Mukaan 
voi tulla aina kirjan kiinnostaessa.  Seuraa ilmoituksia www.ort.fi/jyvaskyla-
sivulla!  Tervetuloa!

Jyväskylän päiväpiirin syksyn 2010 ohjelma

Kokoontuminen kerran kuukaudessa torstaisin juhlasalissa klo 13

Torstaina 21.10. isä Timon matkakertomus Kontstantinopolista
Torstaina 18.11. kanttori Marja-Leena laulattaa
Torstaina 16.12. isä Aleksander kertoo joulusta Puolassa

Tervetuloa kaikki, joilla on aikaa päivisin osallistua toimintaan!

Talentti-projektin yhteydessä on seurakuntaamme raken-
nettu uutta visiota. Monien vaiheiden kautta nimeksi on 
vahvistunut LÄHELLÄ.  Se kuvaa toivottavasti tulevai-
suuden seurakuntaamme – läheinen ja lähellä.
Me olemme olleet vuosikymmeniä liian riippuvaisia 
omien jumalanpalveluspaikkojemme verkosta. Tällä 
tavoin ajatellen seurakuntaa muodostuu paljon alueita 
säännöllisen jumalanpalvelustarjonnan ulkopuolelle. Nyt 
olemme katselleet seurakuntakarttaa ilman ”tsasounapis-
teitä” ja laajentaneet säännöllisen palvelusalueen rajoja 
Laukaalle, Muurameen ja Keuruulle. 
Uusilla alueilla olemme riippuvaisia muiden tarjoamista 
toimitiloista. Alkuun ainakin pääsemme ja katsomme 
kuinka meidät otetaan vastaan. Vakaa pyrkimyksemme 
on tuoda palveluksia, opetusta ja toimintaa sinne, missä 
seurakuntalaisemme asuvat.

Vuoden viimeinen Solea kertoo jo tarkemmin uusista 
suunnitelmista. Uudet toimituspaikat harventavat juma-
lanpalveluskiertoa niin, että jatkossa emme ennätä joka 
kuukausi kaikkiin paikkoihin. 
Uusi näkymme/visiomme perustuu kirkon strategian 
linjauksiin. Jumalanpalvelukset on nostettu toiminnan 
keskiöön ja tahdomme jatkaa samalla linjalla. Samaan 
yhteyteen liitämme opetusta ja pyrimme myös rakenta-
maan toimivan palautejärjestelmän niin hallinnon kuin 
toiminnankin osalle.
Me yritämme olla lähellä sielläkin, missä seurakunnan 
keskus on kaukana. 
Uusien suunnitelmien keskeltä siunausta joulupaastosi 
toivotellen

isä Timo

Karjalan valistajien juhla 
6.11.2010

klo 9.30 litania
vanhalla hautausmaalla

klo 10 liturgia
Ylösnousemuksen kirkossa

klo 12 ohjelmalliset kirkkokahvit
klo 13 yhteislaulua,

ruokailu ja muuta ohjelmaa

Tervetuloa!

Järjestää Jyväskylän
Seudun suojärveläiset ry

Ortodoksiakurssi
syksy 2010

torstaisin klo 18:00-19:45 Vanha sali (sisäänkäynti kirkon ovesta),
Rajakatu 39

Kurssi on avoin kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.
4.11. Kuolema ortodoksisessa perinteessä.

18.11. Kirkkovuoden juhlat 8.9.-21.11. Joulupaasto.
2.12. Kirkkomusiikki ja hengellinen elämä.

16.12. Kirkkovuoden juhlat 25.12.-2.2.

Opetuksesta vastaa
TM Maria Takala-Roszczenko

Православный приход
г. Ювяскюля, осень 2010

Божественная Литургия на церков-
но-славянском, русском и финском 
языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 
39) по воскресеньям 21.11., 19.12. 
в 10:00 ч.
После Литургии чаепитие и беседа 
о православии с о. Александром в 
приходском зале!

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

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

Добро пожаловать!

YLIENKELI MIKAELIN 
PRAASNIEKKA

7. - 8.11.2010
SUOLAHDESSA

PRAASNIEKAN
OHJELMA

Sunnuntaina  7.11.  klo  18
ehtoopalvelus Suolahden

tsasounalla.  Palveluksen  jälkeen 
seppeleenlasku Suolahden
evankelisluterilaisella kirkolla

Karjalan jääneiden muistokivellä
ja litania.  

Praasniekkajuhla  on Suolahden
ev.lut. seurakunnan salissa.  

Juhlapuhujana on piispa Voitto 
Huotari aiheenaan ortodoksinen ja 

luterilainen avioliitto.
Teetarjoilu 3 euroa.

Maanantaina 8.11. klo 9
vedenpyhitys ja liturgia

Suolahden tsasounalla.

KUTSU KOKO
PERHEELLE! 

Kutsun koko perheen
sunnuntaina 7.11.2010. klo 10
radiopalvelukseen laulamaan!

 
Radiopalvelus olisi tarkoitus laulaa 

kirkkokansan voimalla. 
Lapset laulavat 

” isä meidän” rukouksen. 
Huom!

Nauhoitus alkaa jo klo 9.55.

Tervetuloa  laulamaan koko perhe! 
toivottaa kanttori Marja-Leena Kugler

JUMALANPALVELUKSET

JYVÄSKYLÄ , Kristuksen ylösnousemisen kirkko   
Ke 3.11. klo 18.00 ehtoopalvelus. Pe 5.11. klo 18 juhlavigilia. La 6.11.klo 10 
liturgia ja klo 18 vigilia. Su 7.11. klo 10 liturgia. Ke 10.11. klo 18.00 ehtoo-
palvelus. La 13.11. klo 18 vigilia. Su 14.11. klo 10.00 liturgia. Ti 16.11. klo 
17.30 akatistos. Ke 17.11. klo 18.00 ehtoopalvelus. La 20.11. klo 18 vigilia. 
Su 21.11. klo 10 liturgia, monikielinen. Ke 24.11. klo 18.00 ehtoopalvelus. La 
27.11. klo 18 vigilia. Su 28.11. klo 10 liturgia. Ke 1.12. klo 18.00 ehtoopalvelus. 
La 4.12. klo 18 ehtoopalvelus. Su 5.12. klo 10 liturgia. Su 5.12. klo 18 vigilia. 
Ma 6.12. klo 10 liturgia ja itsenäisyyspäivän rukoushetki. Ke 8.12. klo 18.00 
ehtoopalvelus. La 11.12. klo 18 vigilia. Su 12.12. klo 10 liturgia. Ke 15.2. klo 
18.00 ehtoopalvelus.  La 18.12. klo 18 vigilia. Su 19.12. klo 10 liturgia, moni-
kielinen. Ti 21.12. klo 17.30 akatistos. Ke 22.12. klo 18.00 ehtoopalvelus. Pe 
24.12. klo 9.00 ehtoopalvelus ja liturgia, klo 15 suuri ehtoopalvelus. La 25.12. 
klo 9 aamupalvelus ja liturgia. Su 26.12. klo 10 liturgia.

KARSTULA, Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
Su 31.10. klo 10 liturgia. La 27.11. klo 9 liturgia. La 18.12. klo 9 liturgia.

VIITASAARI, Kristuksen kirkastumisen tsasouna
La 6.11. klo 10 liturgia. Su 21.11. klo 10 liturgia. To 2.12. klo 9 liturgia, kou-
lulaiset. Pe 24.12. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia.

LIEVESTUORE, pyhän Nikolaoksen tsasouna
Su 7.11. klo 10 liturgia. Su 28.11. klo 10 liturgia. Pe 24.12. klo 13 suuri eh-
toopalvelus.

SUOLAHTI, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Su 7.11. klo 18 ehtoopalvelus. Ma 8.11. klo 9.00 vedenpyhitys ja liturgia. La 
4.12. klo 9 liturgia. Su 19.12. klo 10 liturgia. 

ÄÄNEKOSKI, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasouna
La 13.11. klo 9.00 liturgia. Ma 6.12. klo 10 liturgia. Pe 24.12. klo 15 suuri 
ehtoopalvelus.

SAARIJÄRVI, pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasouna
La 20.11. klo 9.00 liturgia. Su 5.12. klo 10 liturgia. Pe 24.12. klo 13 suuri 
ehtoopalvelus.
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Isää muistaen....

Isä Fedor Iltolaa siunattiin haudan lepoon 27. elokuuta 2010. (Kuva: Veikko Kohvakka)

Perjantaina, 13.8.2010 rovasti ja 
director cantus Feodor Iltola kuoli 
Jyväskylässä. Feodor Iltola syntyi 

18.2.1919 Sortavalassa ja kuollessaan 
hän oli ortodoksisen pappisseminaarin 
käynyt pappi.

Isä Feodor syntyi perheensä esikoisena 
pappisukuun. Hän menetti äitinsä jo 
seitsemänvuotiaana ja hän vietti kaikki 
lapsuutensa kesät sen jälkeen opettajatä-
tinsä Nastin luona Suojärvellä ja Salm-
issa, koska hänen isänsä työ Sortavalan 
ortodoksisen seurakunnan kanttorina vaati 
paljon matkustamista. Näitä aikoja isä 
Feodor muisteli aina lämmöllä.

Pappisseminaarin hän aloitti vuonna 
1937. Talvi- ja jatkosodan vuoksi opinnot 
keskeytyivät, mutta papiksi isä Feodor 
valmistui lopulta vuonna 1944. Jatkoso-
taan hän osallistui aluksi rintamajoukoissa, 
mutta haavoituttuaan lievästi Kuutamo-
lahdella pääsi toipumaan Oulun sotilas-
sairaalaan.

Sairaalasta päästyään hänet siirrettiin 
sotilaspapiksi Itä-Karjalan valloitetulle 
alueelle, jossa väestö oli pääosin orto-
doksista. Isä Feodor toimitti väestön kes-
kuudessa tavallisia kirkollisia tilaisuuksia, 
kuten jumalanpalveluksia ja kaste- ja 
hautaustilaisuuksia sekä opetti uskontoa 
aina Veskelyksessä asti.

Tänä aikana hän oppi karjalan kielen. 
Kotona oli puhuttu sekä suomea ja venäjää. 
Itä-Karjalasta hänet sitten komennettiin 
apupapiksi Pieksämäen lähelle Naara-
järvelle naissotilaita varten perustettuun 
vankileiriin erinomaisen venäjän kielen 
taitonsa takia.

Pieksämäellä hän tapasi tulevan 
vaimonsa Hiljan ja perusti perheen.

Sodan jälkeen isä Feodor toimi kant-
torina Kuopion seurakunnassa 1945, mutta 
siirtyi pian Jyväskylään, jonne Sortavalan 
ortodoksinen seurakunta oli siirretty. So-
dan seurauksena Keski-Suomeen muutti 
runsaasti ortodoksisia evakkoja. 

Seurakunnan alueellisesta laajuudesta 
johtuen hän joutui matkustamaan sillo-
isen kirkkoherra Lauri Mitrosen kanssa 
paljon ympäri Keski-Suomea.  Aluksi 
matkat jouduttiin tekemään linja-autolla 
ja jopa polkupyörillä, koska henkilöautoja 
ei ollut käytettävissä ja matkat kestivät 
päiväkausia.

Aikojen parantuessa ja henkilöautojen 
lisääntyessä myös matkustaminen helpot-
tui.

Isä Feodor oli mukana myös Jyväs-
kylään vuonna 1954 valmistuneen en-
simmäisen ortodoksisen jälleenraken-
nuskirkon perustamistoimissa. Isä Feodor 
toimi Jyväskylässä kanttorina vuodesta 
1946-1958, jolloin siirtyi Ouluun, mutta 
palasi Jyväskylään jälleen vuonna 1963 
ja toimi Jyväskylässä siitä lähtien ja jäi 
eläkkeelle vuonna1975.

Mutta tämänkin jälkeen hän toimi ensin 
diakonina ja sitten pappina. Hän avusti 
myös uudessa Valamon luostarissa, jossa 

hän vietti useita viikkoja vuoden aikana. 
Valamon luostari olikin isä Feodorille 
rakas paikka aina vanhasta Valamosta 
asti.

Vuosien karttuessa ja voimien vähet-
essä hän matkusti yhä useammin Valamon 
sijasta serkkunsa johtamaan Lintulan luos-
tariin, jossa hän niin ikään avusti kirkol-
lisissa toimituksissa aina viime vuoden 
lopulle asti.

Isä Feodor vietti viimeisen kesänsä 
Kyllön sairaalassa, jossa hän nukkui rau-
hallisesti pois lastensa saattamana. Häntä 
jäivät kaipaamaan lapset ja lastenlapset 
perheineen, sisarukset sekä muut sukulai-
set, ystävät ja tuttavat. 

Ollos iäti muistettu.

Pauli Iltola
Kirjoittaja on

Feodor Iltolan poika

Lämmin kiitos

Karjalan ja koko Suomen

arkkipiispa Leo

Joensuu piispa Arseni

Valamon luostarin 

arkkimandriitta Sergei ja veljestö

Lintulan luostarin igumenia äiti 

Marina ja arkkimandriitt

Herman sekä sisaristo

isä Timo Mäkirinta ja papisto

OKL sekä sukulaiset ja ystävät

isämme rovasti Feodor Iltolan

siunaamiseen osallistumisesta!

Feodor Iltolan lapset

Säkkikangas

Pue päällesi henkinen
säkkikangas vaatteeksesi.
Riisu sielustasi turhuuden
turmelus.
Asetu aloillesi ennen
kuin avaat raamattusi;
siinä ei ole sivunumeroita
kuin ei sinun omassa
ahdistuksen kronikassakaan.
Armahdus, lupaus, toivo,
luottamus,
sydämestä lähtevä rukous.
Säkkikangasvaatteesi
nöyryydellä, kiitoksella, 
ilolla Jumalaan
ylpeänä kanna.
Raamattuni ja rukous ikuinen
on turvani, lohtuni.

Tarja Jelonen 
Äänekoski

Kirkon yhteydessä sijaitseva seurakun-
tasali eli vanha sali on saanut uuden 
raikkaan ilmeen. 

Heinäkuun aikana remontoitiin salin 
kaikki pinnat; lattia uusittiin, kattoon 
laitettiin paneelit, seinät maalattiin, sekä 
valaistus ja verhot uusittiin.

Salissa pidetään säännöllisesti seura-

kunnan omia tilaisuuksia sekä seurakun-
nan kerhojen ja järjestöjen kokouksia. Sali 
on myös kaikkien vuokrattavissa kokous-, 
koulutus- ja luentotilaisuuksiin sekä muis-
totilaisuuksiin ja perhejuhliin.

Neuvoston päätöksellä annamme salin 
veloituksetta käyttöön seurakuntaamme 
kastettavan lapsen kastejuhlaa varten. 

Uusi ilme
vanhaan saliin

Heinäkuun aikana remontoitiin salin kaikki pinnat.

Rautalammin seurakunnan Nastipiiri vieraili Jyväskylän seurakunnassa 
25. elokuuta. Lisäksi piiri kävi taiteilija Arja Karppinen-Rekolan luona 
ihailemassa taiteilijan kermiikkaa ja maalauksia.

Osana Jyväskylän seurakunnan diakoniaa 
toimii ryhmä miehiä, joka kutsuu itseään 
Ukkopiiriksi.

Muutama vuosi sitten perustetun Uk-
kopiirin yhtenä tarkoituksena on antaa eri 
ikäisille miehille mahdollisuus tutustua 
toisiinsa yhdessätekemisen ja -olemisen 
kautta. 

Perusajatus on tarjota  miehille ti-
laisuus olla yhdessä samanhenkisessä, 
luotettavassa ryhmässä. Tapaaminen voi 
olla yhtäältä joko rauhallinen juttutuokio 
ja saunailta teemalla tai ilman, taikka tois-
aalta jonkin diakonian hengessä tehdyn 
talkootyön toteuttaminen.

Ukkopiiri tekee myös pyhiinvael-
luksia. Piiri tarjoaa foorumin miesten 
tapaamiselle ortodoksisessa hengessä, 

käytännön kristillisyyttä ja diakonian 
henkeä toteuttaen.

Miesenergian tarkoituksenmukaisella 
käytöllä ryhmä voi kunnostaa seurakun-
nan kiinteistöjä, tukea lähimmäispalvelun 
työtä talkoin, järjestää kirkkokahveja tai 
pitää yllä turvallisuutta ja järjestystä seur-
akunnan suuremmissa tapahtumissa.

Ukkojen viimeaikaisia talkooprojek-
teja ovat olleet mm. Valamon vanhan 
ikonostaasin purkaminen ja Saarijärven 
tsasounan ulkomaalaus. Valamon ikonos-
taasin osat saavat arvoisensa jatkokäytön 
Jyväskylän alueen pyhäköiden kunnosta-
misessa ja koristamisessa.

Syyskuussa Saarijärven tsasouna pesi kasvonsa uusin ulkomaalein. Jyväs-
kylän ukkoja kiipeilemäsä Arseni Konevitsalaiselle pyhitetyn tsasounan 
seinillä ja katoilla isä Timon johdolla. 

Seppo Salmi

Ortodoksista miesenergiaa



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

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

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

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

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

Timo Honkaselkä, Kuopio
p. 020 6100  302
timo.honkaselka@ort.fi

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
6/2010 on seurakuntalaisilla viimeistään 
pe 17.12.2010. Sen aineistopäivä on ti 
30.11.2010. Seuurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta klikataan 
ensin kirkko palvelee ja sen jälkeen 
seurakunnat. Yhteystiedot löytyvät 
myös Soleasta seurakunnan sivuilta. 
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./ppm. 
Tilaus: 10 euroa/vuosi. Lehti tulee 
seurakunnan jäsenille maksutta ja se 
on luettavissa internetissä osoitteessa 
www.ortodoksi.net
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309
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Radio ja tv
YLE Radio 1 -kanavalla
7.11. Liturgia klo 11-12 Jyväs-
kylä, Kristuksen ylösnousemisen 
kirkko,

Perheet kutsutaan sunnuntaina 
7.11.2010. klo 10 radiopalveluk-
seen laulamaan!
 Radiopalvelus olisi tarkoitus 
laulaa kirkkokansan voimalla. 
Lapset laulavat
” isä meidän” rukouksen. 
Huom! Nauhoitus alkaa jo klo 
9.55.

  
Iltahartaudet Yle Radio 1-kana-
valla klo 18.50                              
16.11. Pastori Timo Hirvonen, 
Kuopio
21.12. Metropoliitta Ambrosius, 
Helsinki

Karjalan valistajien juhlaa 
vietetään 6.11.

Jatkis lupaa aina ohjaajalle hyvää: haus-
koja leikkejä ja pelejä, mahtavia leiriläisiä 
ja ohjuskamuja sekä viimeisenä muttei 
vähäisimpänä herkullista ruokaa.

Tämän syksyn Pyhäkankaan jatkiksella 
oli ihana nähdä viime kesän leiriporukkaa 
ja myös jännityksellä odottaa, että minkä-
laista sakkia sieltä toiselta leiriltä tulee. 
Oli myös mukava tavata hulvaton ohjaa-
japorukka, joiden avustamana jatkiksesta 
saatiin ainutlaatuinen. 

Päivät sisälsivät meidän mahtavien 
ohjaajien keksimiä leikkejä ja pelejä, joi-
hin leiriläiset osallistuivat innolla. Illalla 
ulkona oli iltanuotio, jossa oli hyvä mah-
dollisuus jutella leiriläisten kanssa. 

 Olihan sitä jatkiksella melskettä ja 

hälinää, koska jokaisella oli niin paljo 
asiaa menneistä tapahtumista, mutta silti 
jokainen leiriläinen ja myös ohjaaja rau-
hoittui jumalanpalveluksien ajaksi.

Ohjaajana oli vain ilo katsella ja ko-
kea, minkälainen tunnelma jatkiksella oli 
ja jokainen ihminen oli tärkeä osa sitä. 
Välillä vain pysähtyi ajattelemaan, että 
siinäkin porukassa jokaisella on potenti-
aalia ohjaajaksi.

Pyhäkankaan jatkis
lupaa aina hyvää

Vaikka tässä kuvassa nuoret eivät näe mitään, Pyhäkankaan leirit ovat tavallisesti silmiä avaava kokemus.

Kirsi
Päivät sisälsivät leikkejä ja pelejä, joihin kaikki osallistuivat innolla.

Ortodoksisten järjestöjen joulupaas-
tokeräys tukee syrjäytymisuhan alla 
eläviä lapsia ja nuoria Karjalan tasa-
vallan alueella. Keräyslahja kannetaan 
diakoniatyöhön Ortaidin paikallisten 
kumppanien kautta. 

Monet Venäjän Karjalassa asuvat 
joutuvat tulemaan vähällä toimeen. Vuo-
den 2008 talouskriisi pahensi tilannetta. 
Vähävaraiset perheet kärsivät työttömyy-
destä ja nuorisorikollisuus on kasvanut 
alueella. Asunnottomat ovat jääneet lähes 
täysin tukijärjestelmien ulkopuolelle.

Kaduille joutuneet lapset ja nuoret 
tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja turvaa, 
jotta he voivat olla kehittyvän Karjalan 
rakentajia tulevaisuudessa.

Lämpimien aterioiden lisäksi he tar-
vitsevat tukea koulun käynnissä, tietoa 
avunsaantijärjestelmistä ja työmahdol-
lisuuksia.

Joulupaastokeräyksen tuotto ohja-
taan diakoniatyöhön Vanäjän Karjalaan. 
Uteshenie eli Lohdutus -diakoniasäätiö 
on yksi Ortaidin Venäjän Karjalassa toi-
mivista yhteistyökumppaneista. 

Uteshenien toiminta tähtää paikallisen 
diakoniatyön vahvistumiseen ja heikossa 
asemassa olevien tilanteen parantumi-
seen. jätetyt lapset ja nuoret ovat työn 
tärkein painopiste.

Uteshenie toimii yhdessä alueen 
seurakuntien, sosiaaliviranomaisten, 
korkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa. Vahvistamalla eri toimijoiden 
välistä yheistyötä parannetaan avun 
saavutettavuutta ja laatua.  

Ortaidin, Ortodoksisen Lähetyksen, 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskun-
nan (PSHV), Ortodoksisten Nuorten 
Liiton (ONL) ja Ortodoksisen Opiskeli-
jaliiton (OOL) joulupaastokeräyksellä tu-
etaan ensiarvoisen tärkeää työtä Venäjän 
Karjalassa. Keräys alkaa 15.11 ja jatkuu 
vuoden loppuun saakka. 
Lisätietoja: Ortaidin projektipäällikkö 
Niina Ahonen, p. 044 336 7064, ortaid@
ort.fi, www.kirkkotoimii.fi/ortaid.
Keräysaika: 15.11.–31.12.2010
Keräystili: OP 548005-223308
Viite: 12043
Keräyslupa:POHADno/2010/377

Joulupaasto-
keräyksellä
toivon tekoja

Uteshenie eli Lohdutus -diakoniasäätiö on yksi Orta-
idin yhteistyökumppaneista. 

Ortodoksisten Pappien Liiton ryhmä vieraili arkkipiispa 
Leon johdolla Konstantinopolin ekumeenisessa patriarkaa-
tissa 26.-30.9. (Kuvat: isä Timo Mäkirinta)

Suomalaisvieraita
patriarkaatissa

Yläkuvassa Halkin koulu ja alakuvassa Mirhan-
keittotalo.


