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Kristus syntyy - kiittäkää!

Mistä avaimet valtakuntaan,
joka on jo meissä?

”Ihminen
istuu

oman itsensä 
varjossa

ja valittaa 
maailman
pahuutta”

(itämainen viisaus)

Metropoli i t ta  Ambro-
sius aloitti seminaarin 
yllä olevalla itämaisella 
viisaudella ja uumoili 
hiljaisuudesta megatren-

diä, mikäli tulevaisuuden tutkijoita on 
uskominen. 

Hiljaisuutta ei tarvitse hakea kaukaa 
idästä, sillä ortodoksinen kirkko tuo oman 
kontribuutionsa aiheeseen Jeesuksen 
rukouksesta käsin. Siihen kiteytyy koko 
kristillisen hiljentymisperinteen ydin.  
Näillä sanoilla hän johdatteli kuulijakun-
tansa piispa Kallistos Waren luentoon. 
Häntä oli saapunut kuulemaan Kallviikiin 
Sofian kulttuurikeskukseen noin 230 
seminaarilaista, mikä on ansiokas määrä 
meidän oloissamme.

Piispa aloitti luentonsa pohtimalla, 
kuinka voimme löytää avaimet ”valta-
kuntaan, joka on sisäisesti meissä”? Hän 
vastasi itse retoriseen kysymykseensä 
kreikkalaisten isien havainnolla.

Hesykasmi eli sisäinen hiljaisuus tai 
sydämen tyyneys on tila, jossa on kaksi 
tasoa, sisäinen ja ulkoinen.  Piispa lainasi 
isien ajatuksia ja totesi jokaisen rukoilijan 
olevan hesykasti.

Jeesuksen rukouksen ”Herra Jeesus 
Kristus Jumalan Poika, armahda minua” 
avulla jokainen voi saavuttaa yhteyden 
Jumalaan. 

”Nukun, mutta
sydämeni valvoo”

Jeesuksen rukousta on pidetty menetelmä-
nä, jonka avulla voi tuntea elävän Juma-
lan. Pyhä Georgios Palamas (k. 1359) on 
kirjoittanut paljon Jumalan energioista ja 
luomattomasta valosta. Tämän ajatuksen 
taustalla on Taborin vuorella tapahtunut 
Kristuksen kirkastuminen, jolloin Pala-
maan mukaan kolme opetuslasta näkivät 
Jumalan energiat ja Hänen luomattoman 
kirkkautensa Kristuksen kirkastetussa 
ruumiissa. 

Yhteys elävään Jumalaan on avainsana 
Kallistos Waren mukaan. Se erottaa Jee-
suksen rukouksen käyttäjät itämaisista 
meditaatiotekniikoista, joista hän mainitsi 
transendenttisen meditaation, zen-budd-
halaisuuden ja suufilaisuuden. 

Ortodoksisen kirkon hesykastisen 
perinteen yhteydet itään puhuttivat kuu-
lijoita. Tekniikassa on paljon samaa, hil-

jentyminen ja samankaltainen meditaatio. 
Kristillisen meditaation erottaa itämaises-
ta juuri yhteys elävään, persoonalliseen 
Jumalaan.

Idän filosofian mukaan hiljentymisessä 
ja meditaatiossa on kyse itsenä unohtami-
sesta ja teknisen mantran (merkityksetön 
äänne tai hindulaisen jumaluuden nimi) 
vaipumisesta mielen toiselle tasolle. 
Hesykastisessa perinteessä toimimme 
päinvastoin.   Jeesuksen rukouksen avulla 
olemme henkilökohtaisessa yhteydessä, 
dialogissa Pelastajaamme. Emme me-
netetä persoonallista identiteettiämme 
rukouksessa, vaan saavutamme mystisen 
yhteyden Häneen.

”Oppiminen
sydämen kautta”

Piispa opetti säännöllisyyden olevan 
rukouksessa tärkeää. Kristuksen pyhän 
nimen kunnioittaminen ja Hänen nimen-
sä avuksi huutaminen ovat oppimista 
sydämen kautta. Pyhien tekstien mukaan 
tämän havaitsivat myös Egyptin erä-
maissa eläneet kilvoittelijat. Neljänneltä 
vuosidadalta on säilynyt tekstejä, joissa 
erämaaisät korostavat yksinkertaisuuden 
olevan moninaisuutta tärkeämpää. 

Taitavana pedagogina tunnettu piispa 
Kallistos selvensi ajatuksiaan kaskujen ja 
tarinoiden avulla. Kun vanhalta mieheltä 
kysyttiin, miksi menee kirkkoon ja istuu 
hiljaa siellä rukoilemassa, hän vastasi 
sydämen viisaudella: ”Minä katselen Ju-
malaa ja Jumala katselee minua”. 

Piispa kertoi kuinka voi rukoilla 
kaikkialla, aamulla herättyä, bussia odo-
tellessa ja vaikka kokouksessa. Jeesuksen 
rukous virtaa toiseen hetkeen. Se on kuin 
nuoli joka singotaan matkaan. Vertaus on 
erämaaisien käyttämä. Rukousnauha on 
hyvä apuväline keskittymiseen, joka on 
monille vaikeaa. Jos haluaa harjaantua 
Jeesuksen rukouksen käytössä, on aloi-
tettava hitaasti. Aloittelijalle riittää 10-15 
minuuttia Filokalia-teoksen mukaan. 
Rukousohjeet muistuttavat itämaisia 
meditaatiotekniikoita, siksi kristillisen ja 
itämaisen meditaation yhteisistä juurista 
keskustellaan. Kuka tietää mitä yhteyksiä 
erämaissa liikkuvilla kilvoittelijoilla on 
ollut? Jeesuksen rukousta pitää toistaa 
vapaasti, ei tunteillen eikä mekaanisesti 
vaan antaen sanojen virrata vapaasti hen-
gityksen tahdissa.  Aloittelijaa kehotetaan 
istumaan tuolissa, mutta ei jalat ristissä. 
Teknisistä ohjeista huolimatta Jeesuksen 
rukous ei ole pelkästään fyysinen harjoi-
tus, korosti piispa Kallistos.  

Hiljaisuudella on positiivinen mer-
kitys. Se on olemista Jumalan kanssa. 
Hiljaisuus ei ole ei-puhumista vaan kyse 
on kuulemisesta.

”Istumme katsomassa Jumalaa, samal-
la kun Jumala katsoo minua”, kuten edellä 
olevassa tarinassa vanha mies sanoi.

Onko itsekästä rukoilla yksin kun 
ympärillämme on niin paljon tragedioita, 
joku voi kysyä? Jeesuksen rukouksen 
sisäinen rauha ei ole itsekkyyttä vaan se 
on rauhan instrumentti. ”Kun rukoilet, 
tuhannet ympärilläsi pelastuvat”, opetti 
pyhä Serafim Sarovilainen.

Sirpa Okulov

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä, 25.12. Tropari, 4. säv: ”Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, 
koitti maailmalle tiedon valkeus, sillä siitä tähtien palvelijat tähden kautta oppivat kumartamaan Sinua, vanhurskauden 
Aurinkoa, ja tuntemaan Sinut, Koiton korkeudesta. Herra, kunnia olkoon Sinulle.”

Ikoni: Piispa Arseni, ikonin kuvaus: PM Image Oy
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Pyhitä lepopäiväJouluna Jumala
syntyy -

paras poika
pakkasella

Paimenmatkat

Arkkipiispa Leo

E
räässä vanhassa 
juutalaisessa ruko-
uksessa sanotaan, 
miten lepopäivää 
sapattia ei ole suotu 

kaikille ihmisille, vaan se on Jumalan 
lahja Israelin lapsille. Me kristityt olem-
me Raamatun Israelin perillisinä myös 
oikeutettuja omaan lepopäiväämme.

Varhaisen kirkon kristityt suhtautuivat 
aluksi kielteisesti sapatin viettämiseen. 
He pitivät pakollista sapattia lakiuskovai-
suuden säätämänä vapaapäivänä, johon 
kristittyjen ei tarvinnut suostua. Sapatin 
ja sunnuntain välinen kiistely meni ää-
rimmilleen inkvisition ajan Espanjassa, 
jossa juutalaisia tuomittiin jopa kuole-
maan sapatin viettämisen vuoksi.

Kristillisyyden alkuaikoina vapaa-
päivää vietettiin myös Jupiterin päivänä 
torstaina. Sunnuntaista tuli lepopäivä 
vasta sen jälkeen, kun tuo päivä oli 
hyväksytty Jeesuksen ylösnousemuspäi-
väksi. Sunnuntain vahvisti lopullisesti 
lepopäiväksi Rooman keisari Konstan-
tinos Suuri vuonna 351. Lopullisen 
sinetin kristillinen sunnuntai sai Nikean 
kirkolliskokouksessa vuonna 787. Sil-
loin säädettiin, että ne juutalaisuudesta 
kristityiksi kääntyneet, jotka eivät suostu 
lopettamaan sapatin viettoa, eivät tule 
myöskään kirkon jäseniksi.

Sunnuntain asema kaikkien yhteisenä 

lepopäivänä ei kestänyt pitkään. Yhden 
ainoan ja oikean lepopäivän mallia 
maailma ei tunne tänäänkään. Muslimit 
Palestiinasta Intiaan viettävät lepopäivää 
perjantaina, juutalaiset lepäävät lauantai-
na ja kristityt sunnuntaina. Mutta kaikilla 
suurilla maailmanuskonnoilla on yksi 
viikoittainen lepopäivä.

Muslimien perjantai, juutalaisten sa-
patti ja kristittyjen sunnuntai ovat kaikki 
samansisältöisiä päiviä. Näiden lepopäi-
vien tarkoituksena on siirtää katse arjesta 
johonkin muuhun. Mutta mihin? Onko 
lepo raamatullisen käsityksen mukaan 
velvollisuus vai oikeus?

Sunnuntaita ei ole tehty vain nukku-
mista varten. Itse asiassa päinvastoin. 
Vanhin kristillinen perinne sunnuntain 
vietossa korostaa Herran päivän viettoa 
valvomalla. Tämän vuoksi ortodoksinen 
kirkko aloittaa sunnuntain vieton aina 
lauantaina auringon laskun aikoihin aloi-
tettavalla vigilia-jumalanpalveluksella. 
Tuo juhlaperinne näkyy selvästi myös 
suurina juhlina pääsiäisenä ja jouluna. 
Molemmat juhlan alkavat tavallisesti 
yöllä pidettävällä jumalanpalveluksella. 

Valvomisen ohella Herran päivää 
vietetään antamalla aikaa ystäville ja 
perheelle. Yhteyden rakentaminen toisiin 
ihmisiin merkitsee paitsi yhteydenpitoa 
ystäviin myös almujen antamista niille, 
jotka elävät aineellisessa puutteelli-

suudessa. Herran päivänä pysähdytään 
miettimään sitä, miten me kaikki olemme 
Aadamin lapsia. Lepopäivänä opettelem-
me kohtelemaan kaikkia muita ihmisiä 
veljinämme ja sisarinamme.

”Meidän kanssamme on Jumala!
Tietäkää kansat ja alistukaa, sillä 

kanssamme on Jumala.”

Tässä Jesajan kirjan kahdeksanteen lu-
kuun pohjautuvassa veisussa ilmaistaan 
Kristuksen syntymäjuhlan keskeisin sa-
noma: Kristuksessa Jumala ei ole jäänyt 
ihmiselle vieraaksi tai etäiseksi, vaan Hän 
todella on meidän kanssamme.

Aikojen kuluessa lukuisten uskontojen 
ja filosofisten järjestelmien pyrkimyksenä 
on ollut oppia tuntemaan Jumala. Tämä 
heijastaa ihmiselle luonnostaan ominaista 
Jumalan etsintää, halua löytää jotakin, 
mikä on häntä itseään enemmän. Kokemus 
on kuitenkin osoittanut, että omin voimin 
ihminen ei ole kyennyt löytämään tietä 
Jumalan yhteyteen.

Mutta se, mikä ihmiselle on ollut mah-
dotonta, on Jumalalle mahdollista. Kristil-
linen usko osoittaa, että etsivää ihmistä ei 
ole jätetty yksin ja neuvottomana hapuile-
maan, vaan Jumala itse on tullut ihmisen 
luo ja ilmaissut hänelle itsensä. Jumala on 
etsinyt ihmistä ja löytänyt hänet.

Kautta aikojen kristillinen teologia on 
pyrkinyt selittämään, kuka ja millainen 
on tämä Kristuksessa ihmiseksi tullut 
Jumala. Ortodoksiset kirkkoisät ovat eri-
tyisesti korostaneet sitä, että syvimmässä 
olemuksessaan Jumala on tuntematon. 
Hän on salaisuus, mysteerio, jota ei voida 
inhimillisellä kielellä määritellä.

Mutta vaikka Hän on syvimmässä 
olemuksessaan tuntematon, me voimme 
kuitenkin tietää Hänestä kaiken sen, min-
kä Hän itsestään ilmoittaa luomistyössä, 
historian tapahtumissa ja ennen kaikkea 
Kristuksen maailmaan tulemisessa.

Jumala on samalla kertaa tuntematon ja 
tunnettu, salattu, mutta kuitenkin ihmisille 
ilmaistu. Hän on tuntematon syvimmässä 
olemuksessaan, mutta tunnettu toiminnas-
saan, kaikessa siinä, missä Hän itseään 
ilmaisee.

Jumalan tunteminen syvimmiltään on 
mahdollista vain, jos ihminen uskossa ja 
rakkaudessa kokee yhteyden Hänen kans-
saan. Täydellisimmällä mahdollisella ta-
valla yhteys Jumalan ja ihmisen välillä on 
toteutunut Kristuksessa. Hänen kauttaan 
tuo yhteys, osallistuminen jumalallisesta 
luonnosta, on tullut mahdolliseksi koko 
ihmiskunnalle.

Joulun sanomassa julistetaan kaikille 
kansoille, että Jumala on läsnä maail-
massa, osallisena ihmisen kohtaloissa, 
yhtä hyvin ilossa ja menestyksessä kuin 
kärsimyksessä ja kuolemassakin. Juuri 
tässä on se toivo, joka Kristuksessa on 
maailmalle annettu

Kristus Syntyy – Kiittäkää!

i Tuomas Kallinen

(otsikko:Ketun joululaulu
lauluyhtye RAJATON – levyltä Joulu) Pimeän talven keskellä vietettävä 

joulu mielletään perinteisesti 
valon juhlaksi. Ympäröivässä 

luonnossa vallitsevan pimeyden vasta-
kohtana meille loistaa Beetlehemin syn-
tymäluolan seimestä vastasyntynyt van-
hurskauden Aurinko − Kristus. Vapahtaja 
syntymäjuhlan tropariveisussa ilmaistaan 
lyhyesti yksi Jumalan ihmiseksi tulemisen 
tarkoituksista:

Sinun syntymästäsi, Kristus, mei-
dän Jumalamme, koitti maailmalle tie-
don valkeus,sillä siitä tähtien palvelijat 
tähden kautta oppivat kumartamaan 
Sinua,vanhurskauden Aurinkoa, ja tun-
temaan Sinut, Koiton korkeudesta,kunnia 
olkoon Sinulle.

Nuo sanat viittaavat ainoastaan erää-
seen ulottuvuuteen joulun moniulottei-
sessa sanomassa, mutta niiden sisältö 
on merkityksellinen joulun hengellisen 
sisällön kannalta. Vuosisatoja sitten kir-
joitettu juhlan kirkkoveisu korostaa meille, 
että Kristuksen syntymä merkitsi ihmis-
kunnalle tietä hengellisestä pimeydestä 
todelliseen valkeuteen.

Kristuksen, vanhurskauden Auringon, 
syntyminen ihmiseksi Beetlehemin luolas-
sa muutti ihmiskunnan historian ja avasi 
sille uuden tien.

Kristus syntyi, jotta eksyneet löytäisi-
vät oikean elämään johtavan tien. Jumala 
tuli ihmiseksi, jotta Jumalasta erillään 
kulkevat löytäisivät tien Jumalan luo.

Tänäkin jouluna syntymäjuhlan ikui-
nen ydinsanoma kutsuu meitä tuntemaan 
Jumalan. Joulun sanoma kutsuu meitä 

kumartamaan paimenten ja tietäjien tavoin 
vastasyntynyttä Vapahtajaa sekä enkelten 
tavoin ylistämään Häntä. Jumala tunte-
minen on mahdollista vain uskon kautta. 
Ainoastaan uskon avulla voimme päästä 
hengellisestä pimeydestä todelliseen 
valkeuteen.   

Jokaisella meillä on varmasti kokemuk-
sia elämän pimeydestä. Sellaista voivat 
olla vihan ja kateuden tunteet, masennus, 
riidat ja eripura kotona tai työpaikalla, 
epävarmuus elämässä, orjuuttavat himot 
tai kokemus elämän tyhjyydestä ja tarkoi-
tuksettomuudesta.

Pimeyttä voi olla meistä riippumatto-
mien ulkoisten seikkojen tuoma elämän 
ahdinko, mutta vielä enemmän se on 
sielumme sisäistä pimeyttä. Kaikesta 
tällaisesta pimeydestä on mahdollisuus 
vapautua Jumalan avulla, jos niin halu-
amme ja uskomme.

Jumalaan uskovalla on mahdollisuus 
oppia tuntemaan Hänet, ja Hän tuo elä-
mällemme tarkoituksen, selkeyden ja 
rauhan.

Kristuksen syntymä merkitsi tietä pi-
meydestä valoon ja eksytyksestä totuuteen. 
Joulu kutsuu meitä seuraamaan Kristusta 
ja kunnioittamaan ja kumartamaan Häntä 
vanhurskauden Aurinkona. Tämä on eräs 
Kristuksen syntymäjuhlan tarkoitus. Jou-
lun ydinsanomaa on julistettu vuosisadasta 
toiseen aina uusille sukupolville.

Nyt sitä julistetaan samoilla perinteisil-
lä sanoilla meidän aikamme ihmisille. Jää-
kö tuo julistus meille vain kertomukseksi 
jostain kauan sitten tapahtuneesta, vai 

saavuttaako se meidät? Tänäkin jouluna 
seurakuntiemme pyhäköissä toimitetaan 
joulunajan jumalanpalveluksia, jotka 
kutsuvat meitä yhteisiin rukouksiin ja vä-
littävät joulun pyhää sanomaa maailmaan. 
Näistä kirkon palveluksista voimme saada 
sydämiimme vanhurskauden Auringon 
maailmaan tuoman valon. Tätä kristityn 
ominaisvaloa me kaikki olemme kutsutut 
levittämään ympäristöömme. 

Luolan pimeydessä syntyneessä Kris-
tuksessa teitä tervehtien ja siunaten

+Arseni
Joensuun piispa

Todellisen valon juhlana

ArkkipiispA Leo kiittää
Kiitän kaikkia teitä yhteisöjen edustajat, yksityiset seura-
kuntalaiset ja ystävät muistamisesta syntymäpäiväni ai-
koihin.
Onnitteluina kanavoidut muistamisenne kartuttivat mer-
kittävästi Karjalan hiippakunnan säätiön nimeäni kanta-
vaa lasten ja vanhusten rahastoa.
”Minä veisaan Herralle, sillä Hän teki minulle hyvin, ja vei-
saan kiitosta Herran, Korkeimman, nimelle”.
Teitä kaikkia siunaten,

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo

www.ort.fi

Kiitosilmo.indd   1 14.11.2008   11:42:09

Arkkipiispa Leo:
15.12. Kuopio: museon vieraiden vas-
taanotto 
16.12. Siilinjärvi: joulukuusen haku 
Toivalan metsäkoululta; ltahartauden 
radiointi klo 18.50
18.12. Kuopio: keskustalon henkilökun-
nan joulutilaisuus; Päivälliset tasavallan 
presidentin linnassa Nobelin rauhan-
palkinnon saaneen presídentti Martti 
Ahtisaaren kunniaksi
21.12. Siilinjärvi: Tuomaantulet, eläinten 
joulurauhan julistaminen
22.12. Kuopio: syntymäpäiväkäynti   
24.12.  Kuopio: jouluaaton suuri ehtoo-
palvelus katedraalissa
25.12. Kuopio: katedraali, jouluaamun 
litugia

Piispa Arseni:
13.-14.12. Turku, Vigilia ja liturgia. 
Maahanmuuttajien tapaaminen. Luento 
Valamon ystävien tilaisuudessa
20.12. Joensuu, Toisen Joulupäivän 
liturgian nauhoitus
Jyväskylä, Vigilia
21.12. Jyväskylä, Liturgia
24.12. Iisalmi, Suuri ehtoopalvelus
25. 12 Iisalmi, Liturgia 

Joulupaasto päättyy 24.12. Sen  
jälkeen koittaa juhla.

Salmi-Säätiön 60-vuotisjuhlan kunniaksi 
lokakuussa julkistettiin Kuopiossa säätiön 
kustantama Sanakirja suomi-karjala.

Karjalalla tarkoitetaan sitä kielimuotoa, 
jota ennen viime sotia puhuttiin Aunuk-
sessa, Salmissa, Suistamolla ja osassa 
Suojärven pitäjää ja josta rajantakaiset 
karjalanpuhujat käyttävät nimitystä livvin 
kieli tai karjala. Myös nimityksiä aunus, 
aunuksenkarjala ja livvinkarjala käytetään 
molemmin puolin rajaa.

Sanakirja syntyi kahden karjalaisen 
tutkijan, dos. Ljudmila Markianovan 
(Petroskoi) ja FT Raija Pyölin (Lahti) 
yhteistyönä. Se on tarkoitettu  kaikille niil-
le, jotka haluavat parantaa kielitaitoaan, 
laajentaa ja syventää sanavarastoaan sekä 
oppia puhumaan ja kirjoittamaan karjalaa 
kieliopillisesti oikein.

Kirjasta on pyritty saamaan mah-
dollisimman helppokäyttöinen. Sanat 
esiintyvät osin taivutettuina, ja lukuisat 

esimerkkifraasit helpottavat ja elävöittävät 
kielenkäyttöä. Kirjaan on valittu noin 20 
000 nykysuomen hakusanaa, jotka edus-
tavat yhteiskuntaelämän eri aloja.

Se karjalankielinen sanasto, joka viime 
sotien yhteydessä Sisä-Suomeen siirty-
neillä rajakarjalaisilla saattaa vielä olla 
muistissa, on lähinnä agraariyhteiskunnan 
sanastoa.

Yhteiskunta on muuttunut, ja nyt tarvi-
taan toisenlaista sanastoa.

Uudessa suomi-karjala -sanakirjassa
yhteensä 522 sivua
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Diakoniatyön
käsikirja työn alla

Karjalan hiippakunnan hiippakuntaneuvosto työskentelee toimikunnit-
tain. Yksi jaostoista  on omistautunut diakonian ja lähetyksen aiheille ja 
työskentelee ne näkökulmanaan. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan 

kirjattiin seuraavat tavoitteet:
”Seurakuntien diakoniatyössä mukana oleville järjestetään koulutusta 

yhteistyössä järjestöjen ja Valamon kansanopiston kanssa.
Vaihdetaan seurakuntien kesken tietotaitoa avun tarpeessa olevien henki-

löiden kohtaamisessa. Tuetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja rohkaistaan 
seurakuntia eettisten kysymysten pohdintaan. Rohkaistaan seurakuntalaisia 
osallistumaan ortodoksisten järjestöjen vuosittaisiin keräyksiin ja vaikutetaan 
siihen, että lähetys ja diakonia näkyvät jokaisen seurakunnan talousarviossa.

Työstetään materiaalia, jonka pohjalta laaditaan ortodoksinen diakoniatyön 
käsikirja seurakuntien diakoniatyötä tekevien tueksi.”

Toimintansa lähtökohdaksi diakoniajaosto teki kartoituksen kaikissa Karja-
lan hiippakunnan ortodoksisissa seurakunnissa. Halusimme tietää, millaisissa 
olosuhteissa ja millä resursseilla diakonia- ja lähetystyötä tehdään, mitkä 
ovat suurimmat haasteet sekä millaista apua ja tukea kaivataan. Iloksemme 
kaikki seurakunnat vastasivatkin kyselyymme, joten meille muodostui kuva 
tilanteesta. Kyselystä tehtiin kooste, joka on lähetetty kaikkiin seurakuntiin. 
Sitä on myös käsitelty useissa koulutuksissa muun muassa Valamon kansan-
opistossa.

Kyselymme tulosten mukaan kaikissa seurakunnissa oli jokin diakoniatyötä 
tekevä toimija (diakoniatoimikunta/aikuistyötoimikunta/tiistaiseura tms) ja 
työtä tehtiin hyvin monimuotoisesti kirkkokyydityksistä vanhustyöhön, sai-
raskäynneistä perheleireihin. Kaikissa seurakunnissa oli niinikään varattuna 
määräraha diakoniatyötä varten. Suurimmat diakoniatyön haasteet tuntuivat 
liittyvän koulutustarpeisiin, työnohjaukseen sekä ohjeistukseen ongelmati-
lanteissa ja ihmisten kohtaamisessa. Diakoniatyö tuntuu käyvän aina vain 
vaativammaksi sekä sen tilanteet yhä monimuotoisemmiksi.

Kun yhtä seurakuntaa lukuunottamatta diakoniatyötä tehdään maallikko-
voimin, on tuen ja jatkuvan koulutuksen tarve ilmeinen. 

Kyselyn tulosten pohjalta diakoniatoimikunta on päätynyt työstämään 
konkreettista apuvälinettä kentällä tehtävän diakoniatyön tueksi. Työn alla 
on julkaisu, jonka työnimenä on Diakoniatyön käsikirja – palveluopas orto-
doksisessa kirkossa.

Julkaisun sisältöön ovat oman panoksensa antaneet muun muassa kuutos- 
ja viitosseurakuntien diakoniatoimikuntien jäsenet yhteisten koulutustensa 
lomassa.

Meneillään on kirjoitusvaihe, jossa niin papit kuin maallikotkin kirjoittavat 
näkemyksiään diakonian eri aihepiireistä. Julkaisun toimittaa TM

Maria Takala-Roszczenko. Toivomme saavamme julkaisun vuoden 2009 
aikana valmiiksi ja koko kirkkokuntamme diakoniatyötä tekevien käyttöön. 
Jos osallistuminen käsikirjan tekemiseen kiinnostaa, ota yhteyttä toimikunnan 
jäseniin.

Diakonia- ja lähetystoimikunta:
Rovasti Kalevi Kokkonen

Igumenia Marina
Anna-Kaarina Kyyrönen
Anna-Maija Keurulainen

Marraskuussa pidettyjen Karjalan 
hiippakuntapäivien teemana oli kir-
kon jumalanpalveluselämä. Aiheesta 
alustivat arkkipiispa Leo, pastori 
Sergius Colliander ja diakoni Jyrki 
Härkönen.

Sergius Collianderin esitelmä oli 
kaikkia koskeva ja koskettava. Pitkän 
kokemuksen tuomalla viisaudella hän 
muistutti sekä papistoa että jumalan-
palveluksiin osallistuvia seikasta, 
joka helposti unohtuu.

Jumalanpalveluksissa kaikki osal-
listuvat toimitukseen. Ajattelemme, 
että papisto toimittaa palveluksia 
meille, jotka olemme kuin yleisö 
paikalla seuraamassa, kuinka toi-
mitus onnistuu. Laulaako kuoro 
hyvin, suitsuttaako pappi tai diakoni 
kauniisti ja sujuuko palvelus ilman 
suuria kommelluksia.

- Koskaan ei pitäisi ajatella ihmis-
joukon määrää jumalanpalveluksessa 
ollessaan, isä Sergius muistutti.

- Mukana ovat aina sekä menneet 
että tulevat sukupolvet, jumalanpal-

veluksissa tuomme esille uskollisuu-
temme vanhoja sukupolvia kohtaan. 

Tähän prosessiin osallistuvat 
kaikki, papisto sekä näkymätön että 
näkyvä seurakunta.

Pappi ei toimita palvelusta yksin, 
vaikka kirkossa ei kansaa olisikaan 
paikalla. Pienen tsasounan palvelus-
kin on tärkeä. Rukoilua ja tradition 
jatkuvuutta ei voi läsnäolijoiden 
määrällä mitata eikä arvottaa.

Ortodoksisen kirkon jumalan-
palveluselämä on rikas, mutta sen 
aarteista ammennetaan käyttöön 
vain pieni osa. 

Jumalanpalveluksissa tekstin sisäl-
tö on rituaalisuutta tärkeämpi.  Papis-
to ei saisi lyhentää jumalanpalveluksia 
mielivaltaisesti. - Rukoilijoiden tulisi 
keskittyä salin puolella omaan teh-
täväänsä, kirkko ei ole seurustelu-
paikka. Myös papiston keskinäinen 
tunnelma välittyy salin puolelle kuin 
näkymättöminä aaltoina, isä Sergius 
opasti isällisesti. 

Sirpa Okulov

Kirkon PTS pitkistyy ja
suunnitelma sen kun sitkistyy

Kirkon sivistysvaliokunta jatkaa Suomen 
ortodoksisen kirkon pitkän tähtäyksen 
suunnitelman työstämistä. Suunnitelma 
tuodaan hyväksyttäväksi vuoden 2009 
kirkolliskokoukseen.

Etsivä kirkko -suunnitelma oli esillä 
kirkolliskokouksessa Valamossa marras-
kuun lopulla.

Kirkolliskokouksen valiokuntien 
lausunnoissa todettiin, että ehdotetussa 
kirkon pitkän tähtäyksen suunnitelmassa 
eivät hallintorakenteet ole vielä selkeät, 
taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvi-
oida, erityisesti on harkittava kirkon or-
ganisaation uudistamisessa seurakunnan, 
hiippakunnan ja kirkon tehtävänjakoa 
ja siitä aiheutuvia lainsäädännöllisiä, 
taloudellisia, toiminnallisia ja muita 
mahdollisia vaikutuksia.

Kirkolliskokous toteaa, että PTS-
työryhmän laatima suunnitelma on hyvä, 
ansiokas ja se on ensimmäinen laatuaan 
kirkossamme. On myönteistä jatkotyös-
kentelyn kannalta, että työryhmän esityk-
sestä on syntynyt vilkasta keskustelua. 

Lue lisää sivuilta www.ort.fi.

Etsivä kirkko -suunnitelma puhutti muun muassa kirkolliskokouksen jyväskyläläisiä edustajia: Johanna Lasosta sekä kirkko-
herra Timo Mäkirintaa.

PTS:n alkuperäistyöryhmässä oli mukana kuopiolainen kirkolliskokousedustaja 
Leo Houtsonen. Suunnitelma muokkautuu isä Mikko Kärjen johtamassa sivistyva-
liokunnassa. Kolmanteen kirkolliskokouskäsittelyyn se tulee marraskuussa 2009.

Palvelemme yhdessä
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Jumalanpalvelukset 15. 12. 2008 - 31.3.2009

VARKAUDEN ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5   78 200   VARKA-
US
Puhelin     0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Toimenhaltijat
 Kirkkoherra   Martti Päivinen, rovasti
 Puhelin   050 – 5 992 692
 Sähköposti:  martti.paivinen@ort.fi
 Kanttori  Jouko Parviainen
 Puhelin   0 206 100 344
 Kiertävä uskonnonopettaja Tommi 
Kallinen, pastori
 Puhelin  0400 –  627 595
Sähköposti:  tommi.kallinen@varkaus.
fi

Savonlinnan tiistaiseura
aloittaa keskiviikkona 14.1.2009 klo 17

yhdessä kuoron kanssa.
Isä Martti toimittaa rukouspalveluksen.

Varkauden Kirkko,
Relanderinkatu  5
joulukuu:      
Pe. 19. 12. klo. 15. Sairaalahartaus Aluesairaalassa;  La. 20. 12. 
klo. 18. Vigilia;   Su. 21. 12. klo. 10. Kaste-Liturgia;   Ke. 24. 
12. klo. 16. Suuri Ehtoopalvelus;  To. 25. 12. klo. 8.  Aamupal-
velus,  ja Liturgia;  Ke. 31. 12. klo. 18. Ehtoopalvelus,  ja  klo. 
22. Uudenvuoden rukouspalvelus. 
tammikuu  2009:      
To. 1. 1. klo. 10. Liturgia; La. 3. 1. klo. 18. Vigilia;  Ma. 5. 1. 
klo. 18. Vigilia; Ti. 6. 1. klo. 10. Liturgia, ja Suuri vedenpyhitys;  
La. 10. 1. klo. 18. Vigilia;  La. 17. 1. klo. 18. Vigilia;   Su. 18. 
1. klo. 10.Liturgia;  La. 31. 1. klo. 18. Vigilia;.
helmikuu  2009:      
Su. 1. 2. klo. 10.Liturgia,  ja  klo. 18. Ehtoopalvelus;   Ma. 2. 
2. klo.  9. Liturgia;  La. 7. 2. klo. 18. Vigilia; 
La. 14. 2. klo. 17. Ehtoopalvelus ja Sählyturnauksen päätös ta-
pahtuma; Su. 15. 2. klo. 10. Liturgia;  La. 21. 2. klo. 18.  Vigilia;  
Su. 22. 2. klo. 10. Liturgia,  ja  klo. 18. Ehtoopalvelus;  Ma. 23. 
2. klo. 18. Suuri Ehtoonjäl-keinen palvelus ja Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni;  To. 26. 2.  klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen 
palvelus ja Andreas Kreetalaisen katumuskanoni.
maaliskuu  2009:      
Ke. 4. 3. klo  17. EPL (= Paastoliturgia); La. 7. 3. klo. 18. Vigi-
lia;  Su. 8. 3. klo. 10. Liturgia; La. 14. 3. klo. 18.  Vigilia;  La. 
21. 3.  klo. 18.  Vigilia;  Su. 22. 3.  klo. 10. Liturgia;  Ti. 24. 3. 
klo. 9.  Andreas Kreetalaisen katumuskanoni.; Ke. 25. 3. klo. 
9.  Ehtoonjälkeinen palvelus ja  Liturgia.

Leppävirta, rukoushuone  Rinnetie  9
joulukuu:    
Ke. 24.12. klo. 14. Suuri Ehtoopalvelus;  Pe. 26. 12. klo. 10. 
Liturgia 
tammikuu  2009:      
 Su. 4. 1. klo. 10. Liturgia;   Su. 11. 1. klo. 10.Liturgia.
helmikuu  2009:      
Su. 8. 2. klo. 10.Liturgia,  Su. 22. 2.  klo. 14. Suuri Ehtoopal-
velus;  Ti. 24. 2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja  
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni.

maaliskuu  2009:      
Pe. 6. 3. klo  17. EPL (= Paastoliturgia);  Su. 15. 3. klo. 10. 
Liturgia; 

Savonlinna  Rukoushuone,  Erkonkatu  11
joulukuu:      
 La. 13.12. klo.18.  Vigilia;  Su. 14.12. klo. 10. Liturgia;  Ke. 
24.12. klo. 14. Suuri Ehtoopalvelus;  To. 25. 12. klo. 9. Aamu-
palvelus ja Liturgia;  La.  27. 12. klo. 18.  Vigilia;  Su. 28. 12. 
klo. 10. Liturgia.
tammikuu  2009:     
 Ma. 5. 1. klo. 18. Vigilia; Ti. 6. 1. klo. 10. Liturgia, ja Suuri 
vedenpyhitys;  La. 24. 1. klo.18. Vigilia;   
Su. 25. 1. klo. 10.Liturgia.
helmikuu  2009:      
La. 14. 2. klo. 10. Rukouspalvelus ja Kuutosten sählyturnauk-
sen käynnistäminen Varkaudessa Päiviönsaaren koululla;  La. 
21. 2. klo. 18.  Vigilia;  Su. 22. 2. klo. 10. Liturgia, ja n. klo. 
12. Sovintosunnuntain Suuri Ehtoopalvelus;  Ke. 25. 2. klo. 
18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja  Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni;  La. 28. 2. Vigilia.  
maaliskuu  2009:      
Su. 1. 3. klo 10.  Liturgia;  Ke. 11. 3. klo. 17.  EPL (= Paastoli-
turgia);  Ke. 25. 3. klo. 9.  Ehtoonjälkeinen palvelus ja  Liturgia.  
La. 28. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 29. 3. klo. 10. Liturgia.

Muualla srk:n alueella:  
Heinävesi, OP:n Kerhohuone
Pe. 13. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia)  

Sorsakoski, evl.  srk-sali
Ke. 18. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia)  

Rantasalmi,  Kirkkorinne evl. srk-sali
Pe. 20. 3.  klo  17. EPL (= Paastoliturgia)  
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

VARKAUDEN
TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
 puh. työ:  0206100344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistai-
sin klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
joulukuu: 16.12.:  21. 12.  Syyskauden 
päättäjäiset. 
tammikuu  2009:  13. 1. ;  27. 1.
helmikuu   2009:   10. 2.;   24. 2.
maaliskuu  2009:   10. 3.;   25. 3.  Li-
turgian jälkeen.
Muutoksista ilmoitetaan Warkauden 
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu  kerran kuukaudessa jäsenten 
kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh. 044 
– 5 693 670
Kokoontumisista ilmoitetaan Soisalon 
Seutu- Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa 
   
SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu  kerran kuukaudessa jäsenten 
kodeissa

Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 – 5 
543 493
Kokoontumisista ilmoitetaan Soisalon 
Seutu- Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa
     
VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu  kerran kuukaudessa jäsenten 
kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä,  puh. 0400 
- 350169
Kokoontumisista ilmoitetaan War-
kauden Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa       

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  050 
– 3 682 212
Kokoontuu joka toinen viikko klo 17. 
srk.-salissa 
tammikuu  2009:  14. 1. Kevätkauden 
aloitus;  27. 1.
helmikuu   2009:   10. 2.;   24. 2.
maaliskuu  2009:   10. 3.;   24. 3.  
 
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-SAVO 
– lehden kirkollisissa ilmoituksissa

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. 
srk-salissa.  joulukuu:   Ti. 9. 12.;  16. 
12.  tammikuu  2009:    Ti.  13. 1.;   20. 
1.;  27. 1. helmikuu   2009:    Ti.    3. 
2.;   10. 2.;   17. 2.; Ma. 23. 2. Suuri 
Katumuskanoni  kko.; Ti. 24. 2.  Suuri 
Katumuskanoni  Leppävirta, maaliskuu   
2009:    Ti.    3. 3.;  10. 3.;   17. 3.;  24. 
3.;  31. 3.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   joka toinen kes-
kiviikko  klo 17.  srk.- salissa:
tammikuu  2009:    Ke.  14. 1.  Kevät-
kauden aloitus.;   Ke.  28. 1.;  
helmikuu    2009:    Ke.  11. 2.;   Ke.  25. 
2. Suuri Katumuskanoni  ruk.huone; 
maaliskuu   2009:    Ke.  11. 3.  EPL 
(Paastoliturgia)ruk.huone;
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osal-
listuvat toimitettaviin jumalanpal-
veluksiin.

Богослужения в православном приходе города 
Варкауса 15.12.2008-31.03.2009 Relanderinkatu 5 
декабрь 
пятн.    19.12. ч  15.  Молебен в городcкой боль-
нице;  субб.  20.12.  ч   18.  Всенощное бдениe; 
воскр.  21.12. ч  10.  Божественная  Литургия;  срд.  
24.12. ч 16.  Великая Вечерня;   четв.  25.12.  ч     8. 
Утреня и Божественная Литургия;  срд. 31.12. ч 
18. Великая Вечерня, и в 22. Новогодний Молебен. 
январь 2009
четв.  1. 1.  ч  10.  Божественная  Литургия;  субб.  3.1. ч  18. 
Всенощное бдениe;  понд. 5.1.  ч  18. Всенощное бдениe;  
вторн. 6.1. ч  10.  Божественная Литургия и Великое освяще-
ние воды;  субб.  10.1. ч  18. Всенощное бдениe; субб.  17.1. 
ч  18. Всенощное бдениe;  воскр. 18.1. ч 10. Божественная 
Литургия;  субб.  31.1. ч 18. Всенощное бдениe. 
февраль 2009
воск.  1.2. ч  10.  Божественная  Литургия,  и в 18. Великая 
Вечерня;  субб. 7.2. ч  18.  Всенощное бдениe;  субб. 14.2. 
ч 17. Великая Вечерня и закрытие турнира по salibandy;  
воск. 15.2. ч 10. Божественная  Литургия;  субб. 21.2. ч  18. 
Всенощное бдениe; воскр. 22.2. ч  10.  Божественная Литур-
гия и в 18. Всенощное бдениe;  понд.  23.2. ч 18.  Великое 
Повечерье и Канон прп.Андрея  Критского;  четв.  26.2. ч 
18. Великое Повечерье и Канон прп.Андрея Критского.
март 2009
срд.    4.3. ч 17.  Литургия Преждеосвященныхв  Даров;  
субб. 7.3. ч  18. Всенощное бдениe; воскр. 8.3. ч  10.  Бо-
жественная  Литургия;  субб. 14.3. ч  18. Всенощное бде-
ниe;  субб. 21.3. ч  18. Всенощное бдениe;  воскр. 22.3. ч  
10.  Божественная  Литургия;  вторн. 24.3. ч  9.  Великий 
Канон прп.Андрея Критского;  срд.   25.03. ч  9.  Повечерье 
и  Божественная  Литургия (благовъщеніе  пресв.     Бого-
ролицы.)

Молельный Дом в Леппявирта  15.12.2008-31.03.2009 
Rinnetie 9
декабрь
срд.   24.12. ч  14.  Великая Вечерня;  пятн.  26.12. ч  10. 
Божественная  Литургия.
январь 2009
воскр. 4.1. ч  10.  Божественная  Литургия;   воскр. 11.1. ч  
10.  Божественная  Литургия.
февраль 2009
 воскр.  8.2. ч  10.  Божественная  Литургия;   воскр.  22.2. ч  
14.  Великая Вечерня;  вторн.  24.2. ч 18.  Великое Повечерье 
и Канон прп.Андрея Критского
март 2009

пятн.  6.3. ч 17.  Литургия Преждеосвященных Даров;  воск. 
15.3. ч  10. Божественная Литургия

Молельный Дом в г. Савонлинна  15.12.2008-31.03.2009 
Erkonkatu 11
декабрь       
субб.  13.12. ч  18. Всенощное бдениe;  воскр.  14.12. ч  10.  
Божественная  Литургия; срд.  24.12. ч 14.  Великая Вечер-
ня;   четв.  25.12.  ч     9. Утреня и Божественная Литургия;  
субб.  27.12. ч  18. Всенощное бдениe;  воскр.  28.12. ч  10.  
Божественная  Литургия.
январь 2009
понд. 5.1.  ч  18. Всенощное бдениe;  вторн. 6.1. ч  10.  
Божественная Литургия и Великое освящение воды;  субб.  
24.1. ч  18. Всенощное бдениe;   воскр. 25.1. ч 10. Божест-
венная Литургия.
февраль 2009
субб.14.2.  ч 10.  Молебен на открытие турнира по salibandy 
в варкаусской школе;  субб. 21.02  ч  18.   Всенощное бдениe;  
воск. 22.02.  ч  10.  Божественная Литургия  и в 12 ч. Чин 
Прощения и Великая Вечерня;  срд.  25.02.  ч  18.  Великое 
Повечерье и Канон прп.Андрея Критского;  субб. 28.02.  ч    
18.     Всенощное бдениe.
март 2009
воск. 1.3.  ч  10.  Божественная  Литургия;  срд.  11.3.  ч 17.  
Литургия Преждеосвященных Даров; 
срд.  25.3.  ч   9.  Великое Повечерье и  Божественная Ли-
тургия (благовъщеніе  пресв.  Богоролицы.)
субб. 28.03.  ч  18. Всенощное бдениe;  воск. 29.03.  ч  10.  
Божественная  Литургия.

Хейнавеси, OP:n Kerhohuone
пятн.  13.3.  ч  17.  Литургия Преждеосвященных Даров

Сорсакоски, в приходском зале ев.лютеран
срд.  18.3. ч  17.  Литургия Преждеосвященных Даров

Рантасалми , Kirkkorinne в приходском зале 
ев.лютеран
пятн..  20.3. ч  17.  Литургия Преждеосвященных Даров

Изменения в расписании будут опубликованы в местной 
газете.

Jo perinteinen ja kauan odotettu 
KUUTOSTEN SÄHLYTURNAUS 

käydään tänä talvena 
Varkaudessa. 

Kaikki joukolla mukaan 
YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ14.02.2009

Turnauksessa pelataan seuraavissa 
sarjoissa:

• alle 10 – vuotiaat
• 10–14 –vuotiaat
• yli 14 –vuotiaat (myös aikuiset)

Ilmoittaudu OMAAN SEURAKUNTAASI 
16.1.2009 mennessä!!!

Mukana ainakin:
-minä
-sinä

-sinun ystäväsi
-ONL

-ja paljon uusia ystäviä

Lisätietoja antaapi: 
  Tuomas Kallinen         

tommi.kallinen@varkaus.fi
0400 – 627 595
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Jumalanpalvelukset

Tiistaiseurat

Kirsi-Marian palsta

Iisalmi pr. Elian kirkko
joulukuu
la 13.12. klo 18 vigilia
la 20.12. klo 18 vigilia
k e  2 4 . 1 2 .  k l o  1 5  e h t o o p a l v e l u s ,  t o i m .  K S  p i i s p a  A r s e n i 
ke 24.12. klo 16.15 litania hautausmaa
to 25.12. klo 8 liturgia,  toim. KS piispa Arseni, Kristuksen syntymäjuhla
tammikuu
la 3.1. klo 18 vigilia
la 10.1. klo 18 vigilia
la 17.1. klo 18 vigilia
la 31.1. klo 18 vigilia
helmikuu
ma 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen temppeliintuomisen juhla
la 7.2. klo 18 vigilia, toim. KS piispa Arseni
su 8.2. klo 9 liturgia, toim. KS piispa Arseni, seurakunnantarkastuksen päätös-
liturgia, palveluksen jälkeen seurakunnankokous ja ruokailu
la 14.2. klo 18 vigilia

Lapinlahti Kaikkien Pyhien kirkko
joulukuu
pe 26.12.klo 9 liturgia, II joulupäivä, Jumalansynnyttäjän juhla
tammikuu
ma 5.1. klo 18 vigilia
ti 6.1. klo 9 liturgia, Teofania, Kristuksen kasteen juhla
la 24.1. klo 18 vigilia
su 25.1. klo 18 liturgia
helmikuu
la 21.2. klo 18 vigilia
su 22.2. klo 9 liturgia

Salahmi P. Nikolaoksen tsasouna
joulukuu
su 14.12. klo 9 liturgia
helmikuu
su 1.2. klo 9 liturgia
pe 6.2. klo 18 ehtoopalvelus, seurakunnantarkastus, toim. KS piispa Ar-
seni, palveluksen jälkeen klo 19 ekumeeninen tilaisuus Kyrönniemessä 
 

Alapitkä P. Kolminaisuuden tsasouna
joulukuu
su 21.12. klo 9 liturgia
tammikuu
su 18.1. klo 9 liturgia
helmikuu
pe 6.1. klo 10 rukouspalvelus, seurakunnantarkastuksen aloitus, KS Piispa 
Arseni
su 15.2. klo 9 liturgia

Sonkajärvi Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen tsasouna
tammikuu
su 4.1. klo 9 liturgia
helmikuu 
la 7.2. klo 10 akatistos, toim. KS piispa Arseni

Sukeva Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
tammikuu 
su 11.1. klo 9 liturgia

Lapinlahden  tiistaiseura 
Tiistaiseura kokoontuu kirkon alasalissa tai tiistaiseuralaisten kodeissa.  
ti 13.1. klo 18 kirkon alasalissa 
ma 16.2.  klo 18 vuosikokous kirkon alasalissa 
Seuraavat tiistaiseurapäivät ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä

Iisalmen  tiistaiseura 
ti 13.1. klo 13 kirkon alasalissa
ti 27.1. klo 13 kirkon alasalissa
ti 10.2. klo 13 vuosikokous kirkon alasalissa

Kerhot
Alapitkän kerho kokoontuu koululla 10.1., 24.1., 7.2. ja 21.2. 
klo 12-13.30.
Lapinlahden pienten lasten kerho kokoontuu kirkon alakerrassa 
20.1., 3.2. ja 17.2. klo 17.30-18.30.
Lapinlahden puuhakerho kokoontuu Valkosilla Koivupihassa 
(keltainen talo lukion parkkipaikan pohjukassa), os. Juhani 
Ahon tie 5c 10.1., 31.1. ja 28.2. klo 12-13.30.

Nuoret
Nuorten illat Iisalmessa, kirkon alasalissa 17.1., 21.2. ja 21.3. 
klo 19.30.

Sählyturnaus
Kuutosten sählyturnaus pelataan Varkaudessa ystävänpäivänä 
14.2. Kaikki halukkaat saavat pelata, ja mukaan mahtuu 
kannustusjoukkojakin. Ilmoittaudu seurakuntaan puh. 017-
817 441 viimeistään 30.1. Sählyharjoitukset Iisalmessa 
liikuntahallilla 17.1., 24.1. ja 31.1. klo 14-15.30 ja 7.2. klo 
16.30-18 ja Alapitkän koululla 7.2., tarkemmat tiedot Jaana 
Sulilta.

Kuoroharjoitukset 
Iisalmessa, kirkon alasalissa ke 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2. ja 
18.2. klo 18.
Lapinlahdella, kirkon alasalissa su 11.1., 18.1. ja 15.2. klo 16.

Bysanttilaisen laulun kurssi 
Jaakko Olkinuora opettaa bysanttilaista kirkkolaulua 
Iisalmessa 30.1.-1.2.2009. Kurssin järjestäjinä toimii 
Ylä-Savon nuorisoseurojen liitto yhteistyössä Iisalmen 
ortodoksisen seurakunnan kanssa. Opetusta on viikonlopun 
aikana 16 tuntia, ja opiskelun lisäksi veisuja esitetään niin 
lauantai-illan jumalanpalveluksessa kuin yhteiskonsertissa 
Kulttuurikeskuksella. Kurssi on kaikille avoin ja sen hinta on 
45e. Tervetuloa tutustumaan Suomessa tuntemattomampaan 
kirkkomusiikkiin innostavan opettajan johdolla!  

Ilmoittaudu 22.1. mennessä Ylä-Savon Nuorisoseurojen Liittoon 
os. Päiviönkatu 27, 74100 Iisalmi, e-mail: kyosti.marin@nuoriso-
seurat.fi tai (017) 817866, 0440-186977/Kyösti Marin. Lisätietoja 
tapahtumasta: www.nuorisoseurat.fi/yla-savo

Apostoli Johannes kirjoittaa lähe-
tyskirjeessään: ”Rakkaat ystävät, 
rakastakaamme toisiamme, sillä 

rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka 
rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee 
Jumalan”.

Jeesus Kristus, Jumalan Poika, syntyy 
jouluna maailmaan. Jumala rakasti maail-
maa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa 
syntyä maailmaan, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo hukkuisi, vaan saisi iankaik-
kisen elämän. Jeesus Kristus syntyy Isästä 
rakkauden lapsena maailmaan.

Apostoli Paavali sanoo, että jokainen, 
joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja 
tuntee Jumalan. Nuo sanat ovat uskomat-
toman lohdulliset. Noihin sanoihin sisältyy 
koko elämän täyttymys. Jos minulla on 
rakkaus, jos minun elämän arvoni perustu-

vat aitoon rakkauteen, niin silloin minäkin 
olen syntynyt Jumalasta.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi tätä 
ihmeellistä sanomaa? Minäkin voin olla 
syntynyt Jumalasta. Kerrassaan ihmeel-
listä.

Rakkaus avaa minulle oven myös Ju-
malan tuntemiseen.

Jumala ei ole minulle enää vieras, kau-
kainen ja tuntematon. Jumala on lähelläni, 
aivan vierelläni. Kristus sanookin: ”En 
sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija 
ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon 
teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän 
tietoonne kaiken, minkä olen isältäni 
kuullut”.

Minä olen Jumalan ystävä, rakas ystä-
vä. Kristus on minun ystäväni. Nyt minulla 
on jo kaksi ystävää. En ole yksin, saan olla 

ystävien keskellä. Tällaisen lahjan joulun 
sanoma tuo yllättäen minulle, pienelle 
ihmiselle.

Rakkaat ystävät, rakastakaa toisianne, 
kehotti apostoli Johannes. Rakkaus avaa 
minulle oven ihmisten sydämiin. Rakkaus 
avaa minun sydämeni läheisilleni.

Minun ja ihmisten välille syntyy nä-
kymätön, mutta voimakas hyvyyden ja 
lämmön virtaus. Lempeät asiat kulkevat 
välillämme, ne sulattavat kylmyyden.

Lempeys huokuu kaikkialle. Lempeys 
valaisee pimeyden. Tänä jouluna siihen 
tilaan syntyy Kristus, Jumalan Poika, 
maailman Vapahtaja.

Toivotan sinulle rakkauden täyttämää 
Kristuksen syntymäjuhlaa

isä Elias Huurinainen

Rakkauden lapsi syntyy

Diakoniatyö 

Jos tarvitset kirkkokyytiä tai 
toivot muuta yhteydenottoa, 

soita seurakuntaan
p. 017-817 441

Kirpputori diakoniatyön 
hyväksi la 20.12. klo 10-14 

Iisalmessa kirkon alasalissa, 
otetaan vastaan lahjoituksia.

Ruokailu (työttömät, vähä-
varaiset) ma 22.12. klo 11-14 
Iisalmessa kirkon alasalissa

Käsityöpiiri
kokoontuu Iisalmessa kirkon alasalissa maanantaisin klo 16 helmikuun 
9. päivä alkaen.
Tehdään erilaisia käsitöitä, posliinimaalausta ym.  
Tervetuloa mukaan kaikki innokkaat käsitöiden tekijät !

Evakkonaisten 
joulumyyjäiset 

Iisalmessa
pr. Elian kirkon 

alasalissa
la 20.12. klo 10 – 13

Myytävänä leivonnaisia, 
käsitöitä ym, kirpputori 
diakoniatyön hyväksi.

Tervetuloa !

Seurakunnantarkastus
6.-8.2.2009

Tarkastuksen toimittaa
KS piispa Arseni

Ohjelma
pe 6.2. klo 10 Alapitkän tsasouna, 
rukouspalvelus työtä aloitettaessa 
Lapinlahden kirkon tarkastus
Pr. Elian kirkon ja viraston tarkas-
tus, klo 18 ehtoopalvelus Salahmin 
tsasouna, tsasounan tarkastus, klo 
19 ekumeeninen tilaisuus Kyrön-
niemessä

la 7.2. klo 10 akatistos Jumalanäidille 
Sonkajärven tsasouna, tsasounan 
tarkastus ja kirkkokahvit, klo 15.30 
luottamushenkilöiden kokous, klo 
18 vigilia pr. Elian kirkko, klo 20 
papiston kokous

su 8.2. klo 9 liturgia pr. Elian kirk-
ko, klo 10.30 srk-kokous pr. Elian 
kirkko, klo 11.30 lähetyslounas 
Evakkokeskus

Aurinkoinen syyssää 
suosi luontoretkeläi-
siä Sikokalliolla 31.8. 
Tikkupullan paista-
mista harjoittelevat 
Arja Kärnä, Leena 
Jaakkola sekä Sari, 
Anni ja Eetu Tenhu-
nen. Sinikka ja Irina 
Kärtevä treenaavat 
kallioilla kävelyä.
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Kuopion seurakunta

Maallikkopalveluksiin luvassa koulutusta

isä Mikko

Nuoret
joukolla 

mukaan

Olen Ulla Puhakka ja aloitan kiertävänä 
uskonnonopettajana Kuopion seudulla 
tammikuussa. Jatkan Kirsi Pajarisen pestiä 
opettaja Sirpa Okulovin sijaisena.

Vietettyäni kahdeksan vuotta Joensu-
ussa opiskellen teologian ja yhteiskunta-
tieteiden maisteriksi sekä tehtyäni muita 
töitä olen erittäin otettu päästessäni töihin 
Kuopion seurakuntaan.

Olen kotoisin Siilinjärveltä ja tämän 
työn myötä mahdollistui myös paluu 
takaisin savoon, yhdessä mieheni ja 
pienen Veeti -poikamme kanssa. Olen 
aiemmin työskennellyt Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan 
piirissä projektisuunnittelijana. Tämä 
työkokemukseni vahvisti haluani toimia 

jatkossakin lasten ja nuorten parissa.
Opettajan työ tuo mukanaan uusia 

haasteita ja kokemuksia, mutta myös 
ylpeyttä ohjata oppilaita ortodoksisen 
kirkon ja elämäntavan pariin. 

Kysymyksien ja toiveiden herätessä, 
toivon vanhempien ottavan minuun roh-
keasti yhteyttä, sillä pidän kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä tärkeänä. Tarkemmista 
yhteystiedoistani tulen tiedottamaan op-
pilaiden mukana koteihin, kun aloitan 
työni. 

Nähdään!

ulla.puhakka@suomi24.fi

Pidät käsissäsi tämän vuoden viimeistä 
Soleaa. Nyt siis voi tarkastella mitä 
onkaan vuoden aikana tapahtunut.

Seurakunta on selvinnyt vuodesta hyvin 
vaikka monia asioita onkin tapahtunut. 
Suurin asia oli varmasti Pielaveden kirkon 
remontin valmistuminen loppusyksystä ja 
kirkon uudelleen vihkiminen.

Kirkkohan on rakennuksena rukouksen 
paikka. Siellä me ihmiset kohtaamme 
jotenkin helpommin ne asiat, jotka meitä 
tässä maailmassa vaivaavat. Kirkossa me 
kannamme rukousta läheistemme puolesta 
tuohuksen sytyttäen ja esirukouksemme 
hiljaa lausuen. Kirkossa osaamme vapau-
tua maailman meille antamista huolista. 
Siksi iloitsemme siitä, että Pielavesi sai 

kunnostetun kirkon käyttöön.
Kirkon sisällä on vuoden aikana kes-

kusteltu useaan otteeseen maallikkopal-
velusten lisäämisestä. Näinhän oli ennen 
sotaa Karjalassa. Siellä monissa tsasou-
nissa toimi maallikkopalvelusten rytmi. 
Oli niitä ihmisiä, jotka osasivat ja olivat 
valmiita siihen. Mistä me löytäisimme 
nyt heitä, jotka huolehtisivat rukouksen 
kantamisesta silloin kun pappi ei ole pai-
kalla palveluksen toimittajana? Uskon, 
että koulutusta asian korjaamiseksi on 
tulossa ja saahan sitä jo nytkin joko oman 
seurakunnan työntekijöiltä tai Valamon 
kansanopiston kursseilta.

Tiedottaminen on myös puhuttanut 
kirkkoa tänä vuonna. Tämä lehti on Kuu-

tosten tiedottamista. Seurakunnilla on 
myös omat nettisivut ww.ort.fi porttaalissa. 
Näiden sivujen päivittäminen ei aina toimi 
kunnolla. Netti on kuitenkin yksi merkittä-
vä tiedotuskanava. Kysyisinkin miksi sitä 
ei käytetä niin hyvin kun sitä voisi käyttää. 
Jos puute on osaamisessa niin sehän kor-
jautuu koulutuksella. Mikähän olisi se taho 
kirkossa, joka alkaisi pohtia miksi homma 
eri pelaa kunnolla?

Yhteiskunnassa on puhuttu katastrofi-
en jälkeen yhteisöllisyydestä. Kirkko on 
oiva paikka yhteisöllisyyden kokemiseen. 
Siellä sen pitäisi olla itsestäänselvyys. 
Onko näin? Osaammeko olla yhteisönä 
toisiamme tukevia ja tosistamme huoleh-
tivia lähimmäisiä? Siihen meidän tulee 

pyrkiä ja kasvaa. Meidän täytyy kyetä 
näyttämään ympäristöllemme, että kirkosta 
ei ole kadonnut läheisyys eikä lämpö. 
Seurakunnan sisällä on löydettävissä osaa-
ottavia lähimmäisiä ja toisista välittäviä 
ihmisiä. Seurakuntahan ei mittaa asioita 
ulos hyötynäkökohtien mukaan vaan rak-
kauden kautta.

Tosin eihän kirkkokaan ole paikka, 
josta sinä vain saat antamatta mitään. 
Kirkko on kuitenkin paikka, jossa sinulle 
ei esitetä vaatimuksia samoin kun maailma 
ne meille esittää Kirkossa asioita ei mitata 
rahassa tai tehokkuudessa vaan yhteisten 
kokemusten ja toisten kohtaamisten kautta. 
Kirkossa sinulla on mahdollisuus saada 
itsellesi jotain kun uskallat tulla ja olla 

mukana omana itsenäsi. Kirkossa saat kun 
olet valmis jakamaan aikaasi lähimmäistesi 
kanssa ja myös itsellesi. 

Vaatiakin saat kunhan vaadit ihmisyy-
teen liittyvää ja vaadit sitä myös itseltäsi 
et vain toisilta. Elämähän on jakamista. 
Paras mitä voimme toisillemme antaa on 
aika. Anna sitä juuri sellaisina palasina kun 
se on sinulle mahdollista. Huomaat kuinka 
samalla saat paljon aikaa toisilta ja voitte 
iloita siitä yhdessä.

Astukaamme siis siihen iloon minkä 
toistemme kohtaaminen maille antaa. Teh-
käämme se pelkäämättä sillä rakkaudessa 
ei ole pelkoa.

Ulla tuli taloon
Ulla Puhakka muutti poikansa Veetin ja miehensä kanssa Savoon. Ulla aloittaa 
Kuopiossa uskonnonopettajan sijaisena.

Kuopion ortodoksisella seurakuntasalilla 
Katekumeenikerho 

18.12. klo 18
KS piispa Arseni, aiheena IKONIT

Lähde mukaan 
kuutosseurakuntien 

perinteiselle Perheretkelle 
Tampereelle.

Ohjelmassa tutustuminen Muumi- 
ja Vakoilumuseoihin, shoppailua 
IdeaParkissa sekä rentoa yhdessä 
oloa. Yöpyminen tapahtuu 
Tampereen lähimaastossa Torpan 
leirikeskuksessa.
Hintaa matkalle kertyy seuraavasti:

-	 Yöpyminen	iltapalalla	30	€	
/ hlö

-	 Museot	lapset	6.50	€	ja	
aikuiset	11	€

- Sunnuntain lounas 
Tampereen	srk:lla	5	€	/	hlö

- Linja-auton hinta varmistuu 
myöhemmin

Matkalla mahtuu 50 nopeinta! 
Ilmoittautua voit vaikka heti, mutta 
viimeistään 19.12.2008 !!
Ilmoittautuminen Kuopion ort. srk:n 
nuorisotoimistoon. Yhteystiedot yllä!

Jo perinteinen ja kauan 
odotettu 

KUUTOSTEN 
SÄHLYTURNAUS 

käydään tänä talvena 
Varkaudessa. 

Kaikki joukolla mukaan 
YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ14.02.2009

Turnauksessa pelataan seuraavissa 
sarjoissa:

• alle 10 – vuotiaat
• 10–14 –vuotiaat
• yli 14 –vuotiaat (myös 

aikuiset)

Ilmoittaudu OMAAN 
SEURAKUNTAASI 16.1.2009 
mennessä!!! Lisätietoja & 
ilmoittautumiset:

Kuopion ort. srk.
p. 0206 100 309

email.	kuopio.kerhot@ort.fi

Jo puoli vuosisataa
kirkkolaulua

Pielaveden ortodoksinen kirkkokuoro ry 
perustettiin 26.2.1958. Sen tarkoituksena 
oli edistää Suomen Ortodoksisen Kirkko-
kunnan jäsenissä siveellisyyttä, raittiutta 
ja Kirkon opin ja tapojen käytäntöön juur-
ruttamista sekä rakkautta ja harrastusta 
ortodoksista kirkkolaulua kohtaan.

Kuoro toimi samalla nimellä 48 vuot-
ta. Seurakunnassa toimineet kanttorit 
harjoituttivat laulajia, vastasivat kuoron 
johtamisesta ja esiintymisistä. Kanttori 
Mikko Huovisen valmennuksessa kuoro 
oli lähes 30 vuotta.

Muita pitkäaikaisia kuoronjohtajana 
toimineita kanttoreita olivat muun muassa 
Vilho Huttu ja Juhani Matsi.

Pielaveden ortodoksisen seurakunnan 
liityttyä Kuopion ortodoksiseen seura-
kuntaan vuonna 2005 virisi laulajien 
keskuudessa tarve muuttaa kuoron nimi 
vastaamaan paremmin kuoron olemusta. 
30.9.2006 otettiin käyttöön uusi nimi, 
Angelos-kuoro.

Tällä hetkellä kuorossa on kahdeksan 
naislaulajaa ja kuoronjohtajana toimii 
kanttori Eija Honkaselkä. Perinteisen 
ortodoksisen kirkkomusiikin lisäksi oh-

jelmistoon kuuluu sekä karjalankielistä 
laulustoa että kansanlauluja.

Kuoron 50-vuotisjuhlan kunniaksi 
pidetty sävelhartaus oli osa pyhien apos-
tolien Pietarin ja Paavalin sekä pappis-
marttyyri Blasioksen kirkon uudelleenvih-
kimisen juhlaa. Sävelhartauden laulut oli 
koottu kirkkovuoden eri juhlista.

Useita veisuja oli kuoron historiassa 
laulettu monesti aikaisemminkin. Tuttuja 
olivat muun muassa valamolainen sä-
velmä Enkeli huusi armoitetulle, rovasti 
Borštšin Meidän kanssamme on Jumala, 
D. Bortnjanskin Nouskoon minun rukouk-
seni sekä Sartin Kiitä sieluni Herraa.

Veisujen välissä kuultiin kyseessä ole-
vaan juhlaan liittyviä stikiiroita.

Sävelhartaudesta välittyi lämmin ja 
koskettava tunnelma niin kuulijoille kuin 
meille laulajillekin. Kiitoksemme KP 
isä esipaimenelle, entisille kuorolaisille 
sekä kaikille kuorolaulun ystäville, teitte 
sävelhartaudestamme mieliinpainuvan 
juhlan!

Irene Rutonen, pj, Angelos-kuoro

Pielavetiset ortodoksinaiset perustivat Angelos-kuoron.

Pyhät Blasios ja Spiridon, novgoro-
dilainen ikoni 1400-luvulta. Kuva 
kirjasta L’ Ikone Russe XIV-XVI 
siècles. Pyhä Blasios on Pielaveden 
Petrun kirkon uusi nimikkopyhä.
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Jumalanpalvelukset 24.12.2008 - 28.2.2009Приход Куопио
по адресу Sepänkatu 7
70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковносла-
вянском языке будет совершена 
в Свято-Никольском соборе Ку-
опио, по адресу Sepänkatu 7:
в субботу 13.12.2008 г., в 10.00 
часов
в пятницу 26.12.2008 г., в 10.00 
часов
в субботу 17.01.2009 г., в 10.00 
часов  
в субботу 14.02.2009 г., в 10.00 
часов
в субботу 14.03.2009г., в 10.00 
часов
С 9.15 ч. Будет возможность 
исповедоваться.

ВЕЧЕРНАЯ на финско-церков-
нославянском языке в Свято-
Никольском соборе Куопио:
в среду 28.01.2009 г., в 18.00 
часов 
в среду 25.02.2009 г., в 18.00 
часов
            
“Группа Мария”
Группа Мария придлашает вас, 
которые хотите знать больше 
о нашей вере на наши встре-
чи в нижнем зале по адресу 
Snellmaninkatu 8.
Предстаящие встречи:  28.01. 
в 18.30
2.02. в 18.30

Добро пожаловать все!
отец Андрей

Тел 0206100303

PYHIINVAELLUSMATKA
KUOPIOSTA 

NOVGORODIIN
21.-25.5.2009

Edellisessä Soleassa olevaan tieduste-
luuni on tähän mennessä saatu 20 ilmoit-
tautunutta matkallemme, joten vielä tar-
vitaan noin 10 henkilöä mukaan. Eletään 
siinä toivossa, että he vielä löytyvät.

Ohjelmaa on kaavailtu siten, että 
ensimmäinen yö vietetään Pietarissa, 
ryhmämajoituksessa Aleksanteri Ne-
vskin luostarissa (Lavrassa) keskellä 
kaupunkia, Moskovan Hotellia vasta-
päätä. Seuraavan aamupäivän vietäm-
me Pietarissa. Kolme seuraavaa yötä 
vietämme 2 hengen huoneissa Hutinin 
nunnaluostarissa, n. 10 km Novgorodin 
ydinkeskustasta.

Ohjelmassa Novgorodin Kreml, 
jossa sijaitsevat Pyhän Sofian katedraali 
ja Venäjän valtakunnan 1000-vuotis-
muistomerkki. Kaupungissa on lukuisia 
kirkkoja, mm. kirkko, jossa on Feofan 
Kreikkalaisen maalaamia freskoja. (Toi-
vottavasti meidät lasketaan sisään tähän 
kirkkoon. Tämä riippuu paljolti siitä, 
minkälainen ilma on. Huonolla säällä 
kosteus vaurioittaa freskoja ja silloin 
kirkko yksinkertaisesti suljetaan vierail-
ta.) Hutinin luostarin lisäksi vierailemme 
Jurevin munkkiluostarissa, jossa myös 
aterioimme. Oma suomalainen bussi, 
Jääskeläisen Auto Oy, on koko matkan 
ajan käytössämme, ja kuljettajana on 
meille kaikille jo tutuksi tullut Jorma 
Leskinen.

Matkan hinta määräytyy matkustajien 
lukumäärän mukaan. Jos olemme 30 
hengen ryhmä, on hinnaksi kaavailtu 
355 euroa/hlö. Hintaan sisältyvät ateri-
at, aamupalat ja iltapalat sekä ohjelma 
että paikallisen oppaan palvelut. Ateriat 
syödään pääsääntöisesti luostareissa 
tai seurakunnissa. Ensimmäisenä iltana 
Pietarissa aterioidaan jossakin pienessä 
ravintolassa lähellä luostaria, oman va-
linnan mukaan ja omin kustannuksin. 

Jos olet kiinnostunut, niin ota lähiviik-
koina yhteyttä isä Andreakseen.

Toivottavasti tulijoita vielä löytyy.

isä Andreas
sähköposti:andreas.hjertberg@ort.fi

puh. 0206 100 303
(tähän numeroon voit myös
kirjoittaa kännykkäviestin)

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot
ja uudet puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville sat-
tuvina 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 matka- ja 
kotipuhelimet: 
Keskinen alue: Khra rovasti Mikko 
Kärki  0206100302. Kanttori Anita 
Lintu 0206100305. Itäinen alue: 
II pappi rovasti Andreas Hjertberg 
0206100303. II kanttori Jarmo 
Huttu  0206100306. Läntinen alue: 
III pappi pastori Timo Honkaselkä 
0206100304. III kanttori Eija Hon-
kaselkä 0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakunta-
sihteeri Anna-Liisa Vainiomäki  
0206100310. Lapsi- ja nuorisotyön-
tekijä Auni Hirvonen 0206100309. 
Lasten- ja nuorten ohjaaja Anniina 
Jauhiainen 0206100309. Vahtimes-
tari Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Hassinen 
0206100312.

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon 
Sanomissa 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. Joulukuu 24.12. 
klo 16 suuri ehtoopalvelus, toimittaa KP Arkkipiispa Leo, 
Kristuksen syntymä, 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
toimittaa KP Arkkipiispa Leo, 26.12. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia, 31.12. klo 22 uuden vuoden rukoushetki, 
Tammikuu 1.1. klo   9 liturgia, 5.1. klo 18 vigilia, 6.1. klo 9 
vedenpyhitys ja liturgia Teofania, 7.1. klo 18 ehtoopalvelus 
14.1. panihida 17.1.klo 10 slaavinkielinen liturgia 21.1. 
klo 18 akatistos 22.1. klo 18 ehtoopalvelus, ekumeeninen 
rukousviikko, 28.1.klo 18 saavinkielinen ehtoopalvelus, 
Helmikuu 2.2. klo 9 liturgia, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen temppeliin tuominen, 4.2. klo 18 panihida, 
11.2. klo 18 akatistos,  13.2. klo 18 parastasis, 14.2. klo 10 
slaavinkielinen liturgia, 18.2. klo 18 ehtoopalvelus, 22.2. 
klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus, Suuri paasto: 
23.2. klo 18 katumuskanoni, 24.2. klo 18 katumuskanoni, 
laulaa veljeskuoro, 25.2. klo 18 katumuskanoni, 26.2. klo 
18 katumuskanoni, 27.2. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgia 

Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Joulukuu 24.12. klo 23 aamupalvelus ja liturgia Tammikuu 
14.1. klo 7 liturgia, 28.1. klo 7 liturgia
Helmikuu 11.2. klo 7 liturgia, 27.2. klo 17 ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko:
Joulukuu 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus, 25.12. klo 8 
aamupalvelus ja liturgia, 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton 
rukouspalvelus, Tammikuu 18.1. klo 10 liturgia, 
Helmikuu 2.2. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen temppeliin tuominen, 15.2. klo 10 liturgia, 
22.2. klo 18 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, 23.2. klo 18 
katumuskanoni, 27.2. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgia

Maaningan kirkko:
Joulukuu 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus, Helmikuu 1.2. 
klo 10 liturgia, 24.2. klo 18 katumuskanoni

Pielavesi:
Joulukuu 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus, Tammikuu 
5.1. klo 18 vigilia, 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
11.1. liturgia, 25.1. klo 10 liturgia, Helmikuu 10.2. klo 
18 ehtoopalvelus, 11.2. klo 10 liturgia, pm. Blasios 
Sebastialainen, 22.2. klo 10 liturgia, 25.2. klo 18 
katumuskanoni

Keiteleen kirkko:
Joulukuu 26.12. klo 10 liturgia, Tammikuu 11.1. klo 10 
liturgia, Helmikuu 8.2. klo 10 liturgia, tiistaiseuran 50 v 
juhla, 26.2. klo 18 katumuskanoni

Toivalan tsasouna:
Joulukuu 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus 

Itäinen alue:

Tuusniemi:
Tammikuu 1.1. klo 10 liturgia, Helmikuu 24.2. klo 17 
katumuskanoni

Luikonlahti:
Joulukuu 24.12. klo 12.30 ehtoopalvelus, Tammikuu 4.1. klo 
10 liturgia, Helmikuu 22.2. klo 10 liturgia

Juankoski:
Joulukuu 24.12. klo 14 ehtoopalvelus, Tammikuu 6.1. 
vedenp ja liturgia Teofania, Helmikuu 15.2. liturgia, 23.2. klo 
17 katumuskanoni

Nilsiä:
Joulukuu 25.12. klo 10 liturgia, Tammikuu 11.1. klo 10 
liturgia, Helmikuu 8.2. klo 10 liturgi, 
25.2. klo 17 katumuskanoni

Muuruvesi:
Joulukuu 28.12. klo 10 liturgia, Tammikuu 18.1. klo 10 
liturgia, Helmikuu 26.2. klo 17 katumuskanoni

Kuopion tiistaiseuran kokoontumiset kevätkausi 2009
Kokoonnumme seurakuntasalilla klo 14, poikkeavasta ajasta 
ilmoitetaan erikseen
6.1. Kokoonnumme liturgiaa klo 9
20.1. 3.2. 17.2. 
7-8.3. Pyhiinvaellusmatka Valamoon ja Lintulaan
3.3. 17.3. 31.3. 
3.4. Piirakkatalkoot
4.4. Myyjäiset
21.4. 5.5.

Siilinjärven tiistaiseuran kevätkausi 2009
13.1. klo 16.15 paikalla i Leo Tuutti
27.1. klo 13 igumenia Marina, 10.2. klo 13
24.2. klo 12 johtokunnan kokous ja klo 13 vuosikokous
10.3. klo 13,
24.3. klo 13
1.-2.4. klo 8 ruisleipäkurssi
3.4. klo 8 leivontatalkoot
4.4. klo 10 myyjäiset
23.4. klo Georgios Voittajan kirkon 50-vuotisjuhla
5.5.klo 13, 14.5. klo 8 hautausmaan siivoustalkoot
19.5. klo 13 kevätkauden päättäjäiset

Kirkkokahvit:
4.1. Lähetystoimikunta, 11.1. Kirkkokuoro,  18.1. Puijonsarven 
tiistaiseura, 25.1. Ikonipiiri 
1.2. Diakonia, 8.2. Nikolaoksen miehet, 15.2. Lähetystoimi-
kunta, 22.2.  Lapsi - ja nuorisotyö

Siunattua joulupaastoa ja riemullista
Vapahtajamme syntymäjuhlaa

toivottaen 
 

Isä Leo
 
Puijonsarven ja Vuorelan tiistaiseurat toimivat 2009:
 
13.1., 27.1.,
10.2.,24.2.,
17.3.,31.3.,
14.4.,28.4.,
12.5.,26.5.

Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu klo 14 jäsenten kodeissa. 
Lisätietoja toiminnasta antaa Kirsti Pisto puh. 0443642009.
 
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu ensimmäisen kerran 13.1. 
klo18.30 Siilinjärven srk-salissa ja seuraavat kerrat klo 18.

Lisätietoja antavat Arja Kalaitsidis 0405604426 ja Leo Tuutti 
0503437249. Molempien tiistaiseurojen ohjelma jatkuu Pyhittä-
jä Serafin Sarovilaisen elämänkerran ja opetusten tutkistelulla. 
Ohjelmassa on myös pyhiinvaellusmatka keväällä tai kesällä. 
Matkasta tiedotetaan myöhemmin.

Vihkimisjuhlassa 9.11. Pielaveden 
kirkko sai entisten nimikkopyhien 
apostolien Pietarin ja Paavalin rinnalle 
uudeksi nimikkopyhäksi pappismart-
tyyri Blasioksen.

Pyhä Blasios oli Sebastian kaupungin 
piispa 300-luvun alussa Kappadokiassa 
nykyisen Turkin alueella. Hänen elinai-
kanaan keisarit Diocletianus ja Licinius 
toimeenpanivat kristittyjen vainoja.

Blasios pakeni vainoajia seurakun-
talaisineen erämaihin. Blasios asettui 
asumaan Arheos-vuoren luolaan. Hänen 
rukoillessaan luolassa villieläimet ympä-
röivät luolan, mutta eivät vahingoitta-
neet häntä. Blasios hyväili eläimiä, pani 
kätensä niiden päälle ja paransi niiden 
tauteja ja haavoja.

Liciniuksen hallituskaudella sotilaat 
löysivät Blasioksen asuinluolan, vangit-
sivat hänet ja veivät Kappadokian maa-
herran Agriolauksen eteen. Maaherra 

yritti kehoituksin ja kidutuksin taivuttaa 
Blasioksen luopumaan uskostaan siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Vankeusaika-
naan Blasios sai monia ihmisiä käänty-
mään kristinuskoon.

Hän teki myös monia ihmetekoja. 
Pyhä Blasios kuoli marttyyrina vuonna 
316. Mestauspaikalla hän rukoili koko 
maailman puolesta ja niiden puolesta, 
jotka hänen kuolemansa jälkeen tulevat 
kunnioittamaan hänen muistoaan.

Kirkko viettää Blasioksen muistopäi-
vää 11.2. Blasios on kunnioitettu pyhä ei 
vain ortodoksisen kirkon piirissä, myös 
läntinen kirkko kunnioittaa Blasioksen 
muistoa. 

Blasios eli sopusoinnussa ihmisten, 
eläinten ja koko luomakunnan kanssa. 
Blasioksen elämäkerrassa on sama sävy 
kuin profeetta Jesajan ennustuksessa  
rauhan valtakunnasta, jota Kristus on 
kerran hallitseva ” Silloin susi kulkee ka-

ritsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle 
vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu 
syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden 
paimenena.” (Jes. 11:6) Pyhää Blasiosta 
kunnioitetaan eläinten suojelijana. Ny-
kypäivänä hän sopisi myös luonnonsuo-
jelijan suojeluspyhäksi.

Tuulikki Likitalo

Petrun kirkko sai uuden pyhän
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Mikkelin seurakunta

Palvelukset alkavat 
Juvalla

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

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

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 300, s-posti: 
kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4

Joulukuu
Ke 17.12. klo 9 Liturgia
Ke 24.12. klo 14 Ehtoopalvelus ja 
Basileioksen liturgia, Kristuksen syn-
tymän aatto
To 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja litur-
gia, Herramme Jeesuksen Kristuksen 
syntymä

Tammikuu
To 1.1. klo 10 Liturgia
Ma 5.1. klo 18 Vigilia
Ti 6.1. klo 10 Liturgia ja Suuri veden-
pyhitys, Teofania
La 10.1. klo 18 Vigilia
Su 11.1. klo 10 Liturgia
Ke 14.1. klo 9 Liturgia
Ke 21.1. klo 9 Liturgia
Pe 23.1. klo 20 Ekumeenisen rukous-
viikon ehtoopalvelus
La 24.1. klo 18 Vigilia
Su 25.1. klo 10 Liturgia
Ke 28.1. klo 9 Liturgia

Helmikuu
La 7.2. klo 18 Vigilia
Su 8.2. klo 10 Liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18

Joulukuu
La 20.12. klo 18 Vigilia
Su 21.12. klo 10 Liturgia
Pe 26.12. klo 10 Liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän juhla, toinen joulupäivä

Tammikuu
La 3.1. klo 18 Vigilia
Su 4.1. klo 10 Liturgia
La 31.1. klo 18 Vigilia

Helmikuu
Su 1.2. klo 10 Liturgia
La 14.2. klo 18 Vigilia
Su 15.2. klo 10 Liturgia

JUVA
Ev. lut. srk-talon rippikoulusali
Su 28.12. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
OP:n kerhohuone
Su 18.1. klo 10 Liturgia

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu lauantaisin klo 10 – 14 
seurakuntatalossa 17.1., 31.1., 14.2., 
28.2., 14.3., 28.3., ja 18.4.

MIKKELIN TIISTAISEURA
kokoontuu torstaisin klo 12 seurakun-
tatalossa 19.2., 12.3., ja 14.5. klo 17 
(hautausmaan siivoustalkoot) 

VUOSILOMA
Kirkkoherra Johannes Hätinen on 
vuosilomalla 30.1. – 17.2.2008. 
Sijaisena toimii rovasti Martti Päi-
vinen, puh. 0206 100 349. Kanslia-
asiat hoitaa Anja Jääskeläinen, puh. 
040 743 2628

PIEKSÄMÄEN
TIISTAISEURA
kokoontuu torstaisin 
15.1. klo 13 Tarja ja Yrjö Snellman, 
Mäntytie 7, Neonpelto; 5.2. klo 13 
Nasti Valotie, Tikankatu 9;26.2. klo 
13 Aino ja Eino Jormakka, Lampo-
lahdenkatu 1 as 12 (vuosikokous); 
19.3. klo 13 Siiri Keinänen, Kes-
kuskatu 63 – 65 C 30; 16.4. klo 10 
alkavan liturgian jälkeen kirkossa 
ja 7.5. klo 13 kirkossa.

MIKKELIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

JOULUN
SANOMAA
SÄVELIN

JOULUKONSERTTI
MIKKELIN

ORTODOKSISESSA
KIRKOSSA 

SUNNUNTAINA 14.12.2008 
KLO 16

JOHTAA
KANTTORI/DIAKONI
PEKKA HIRVONEN

 
T E R V E T U L O A

EKUMEENINEN
RUKOUSVIIKKO 2009

SYSMÄ (Ev. – lut. seurakunta-
talo)
Su 18.1. klo 14
ANTTOLA (Ev. - lut. kirkko)
Ma 19.1. klo 19
PIEKSÄMÄKI (Helluntaiseura-
kunta)
To 22.1. klo 8.30
MIKKELI
Pe 23.1. klo 18 Kirkkovaellus 
ja ristisaatto alkaa Adventtikir-
kolta (Rouhialankatu 2) muiden 
kirkkojen kautta ylienkeli Mika-
elin kirkolle, jossa noin klo 20 
Ehtoopalvelus. Sen jälkeen teeilta 
seurakuntatalossa.

M
ikkeli  on ärsyt-
tävän pieni seura-
kunta nuorisotyön 
tekemiseen. Kun 
itse aikoinani kävin 
koulua Mikkelissä, 
olin jossakin vai-

heessa ainoa oman ikäiseni ortodoksi 
Mikkelissä.

Tunneilla istuttiin sitten isä Johan-
nes Parviaisen kanssa kahden kes-
ken, mikä vaati molemmilta paljon, 
mutta varmasti myös saimme paljon. 
Voiko Mikkelissä ylipäätään olla nuo-
risotyötä vai onko seurakuntamme niin 
pieni, ettei nuorisotyötä kannata tehdä 
ollenkaan?

Jos vastaisimme kysymykseen ”ei 
kannata”, menettäisimme yhden suurim-
mista arvoistamme. Samalla tavoin kuin 
Jeesus antoi meille lähetyskäskyn, hän 
antoi meille myös käskyn ottaa lapset 
kirkkoon sanomalla: ”Sallikaa las-
ten tulla minun luokseni, älkää es-
täkö heitä. Heidän kaltaistensa on 
Jumalan valtakunta.” (Mark.10:14) 
Seurakuntamme on tehnyt nuorisotyötä 
yhteistyössä Ortodoksisten nuorten liiton 
ja Kuutosseurakuntien kanssa. Nämä 
ovat antaneet monia hyviä yhteisöllisyy-
den kokemuksia nuorille, joita he eivät 
Mikkelissä seurakunnan pienuuden takia 
voisi saada. 

Näitä yhteistyömuotoja tulee jatkaa, 
mutta niiden lisäksi meidän täytyy ke-
hittää omaan seurakuntaamme uusia 
nuorisotyön muotoja. Nuoret ovat kirk-
komme tulevaisuus ja tässä suhteessa 
ennustaminen on erittäin helppoa. Kat-
sokaa ensi kerran kirkossa käydessänne 

ympärillenne - kuinka moni rukoilijoista 
on nuoria. Miltä sama kirkkosali tulee 
näyttämään 20 tai 30 vuoden päästä? 
Mikkelin seurakunnan nuorisotoimikunta 
kokoontui 2.10. seurakuntasalissa. Pää-
timme tehdä jotakin nuorisotyön toimin-
tamahdollisuuksien parantamiseksi.

Askel, jonka otimme, oli edistykselli-
nen koko maamme tasolla. Perustimme 
yhdistyksen nimeltään Mikkelin Ortodok-
siset Nuoret ry. Yhdistys rekisteröidään ja 
se aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta. 
Ajatuksenamme on luoda mahdollisuuk-
sia nuorisotyön paremmalle toiminnalle. 
Yhdistyksen kautta voimme hakea ja 
myöntää avustuksia jokapäiväiseen nuo-
risotyöhön.

Tämän lisäksi tarvitsemme niitä ahke-
ria puurtajia, jotka osaavat toimia nuorten 
kanssa ja nauttivat työstä heidän kanssaan. 
Yhdistyksen  avulla luomme puitteet 
heidän työlleen. Yhdistyksen toiminnassa 
tulee olemaan vahvasti mukana myös 
Ortodoksisten nuorten liitto.

Toivon, että kaikki seurakunnassam-
me tukevat yhdistyksen toimintaa, enkä 
tarkoita rahallisesti. Tukensa voi antaa 
myös työpanoksellaan tai yksinkertaisesti 
liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Yhdis-
tyksen saamien avustusten kannalta olisi 
tärkeää, että sillä olisi mahdollisimman 
paljon jäseniä.

Ajatuksenamme on, että jäsenyys on 
ilmaista. Laitan lisätietoja yhdistyksestä 
ja sen jäseneksi liittymisestä Ortodoksi.
net-sivustolle vuoden alussa.

 
Kristus syntyy - Kiittäkää!

 
Petja Pyykkönen

Mikkelin seurakunta on pieni ja 
sen jäsenet hajallaan Etelä-Sa-
vossa. Pääkirkko on Mikkelissä 

ja toinen pyhäkkö Pieksämäellä. Muissa 
paikoissa pidetään jumalanpalveluksia 
joitakin kertoja kevät- ja syyskaudella.

Poikkeuksellisesti ei Juvalla ole tänä 
syksynä ollut palveluksia. Joku jo kyseli-
kin, että onko meidät kokonaan pyyhitty 
pois ohjelmasta. Ei sentään; syy taukoon 
oli selkeä.

Täällä palvelukset on pidetty evanke-
lis-luterilaisen seurakuntatalon takkahuo-
neessa. Koko talo on ollut syyskauden 
remontissa., ja sekin seurakunta on nyt 
palaamassa omiin tiloihinsa. Samoin meil-
läkin on mahdollisuus taas palvelusten 
pitämiseen Juvalla.

Paikkana on nyt todennäköisesti takka-
huoneen sijasta uusi pieni sali yläkerrassa. 
Ensimmäinen liturgia pitkästä aikaa on 
28.12.

Nämä paikalliset palvelukset ovat tär-
keitä. Eihän Mikkeliin ole kuin vähän yli 
40 kilometriä viitostietä, mutta matka se 
on sekin, ja myös keli vaikuttaa lähtöön. 

Oikea kirkko on rukouksellisempi 
paikka. Silti pienen, tutun joukon ko-
koontuminen vaatimattomampaankin 

tilaan yhdessä, voimiensa mukaan laulaen, 
lämmittää mieltä. Ei muoto ole tärkeintä 
vaan ’sydämen harras halu’.

Täältä maalta katsoen olisi suuri etu, 
sanoisin jopa ylellisyys, että kirkkoon on 
lyhyt matka. Ortodoksit ovat vähemmistö; 
evankelis-luterilaisella puolella pyhäkkö 
on joka kunnassa. Se on itsestäänsel-
vyys, jonka arvoa ei varmaan useinkaan 
huomata.

Kreikassa olen katsonut kateellisena 
miten pienissäkin kylissä on kirkko, ja 
mustakaapuisten pappien läsnäolo näkyy 
arjessa koko ajan. He ovat yhteisönsä 
tärkeitä hahmoja. Kirkkovuoden kulku 
heijastuu yhä maallistuneessakin yhteis-
kunnassa. Lisäksi luostarilaitos on paljon 
voimakkaampi kuin meillä.

Tämä johtuu tietysti siitä, että ortodok-
sisuus on Kreikan valtionuskonto. Samalla 
se on kytkeytynyt tiukasti maan historiaan 
ja kansallistunteeseen, erottamaton osa 
identiteettiä.

Täällä elämme suomalaista todelli-
suutta. Siinä ortodoksisuus on mukana ri-
kastavana vivahteena pohjoisen toisinaan 
karussa maaperässä.

Leena Orro

Ortodoksinuoriso
järjestäytyy joukolla...

Tämän esitelman olen pitänyt AIKUIS-
KASVATUS SEURAKUNNASSA- se-
minaarissa Valamosssa 24-26.1.2008 ja 
seurakuntalaisten toivomuksesta lähetän 
sen Soleaan luettavaksi.

Uskonnon opettaja Sirpa Okulov 
pyysi minua kertamaan venäläisten 
seurakuntalaisten  toiminnasta Kuopion 
ortodoksisessa seurakunnassa. Kerto-
mukseni tueksi olen koonnut leikekirjan 
Solinassa, Soleassa, Aamuun koitossa ja 
Savon Sanomissa julkaistuista meidän 
asioita koskevista artikkeleista.

Virallinen toiminta käynnistyi vuon-
na 2000. Silloin Kuopion ortodoksinen 
seurakunta järjesti ensimmäisen jumalan-
palveluksen kirkkoslaaviksi piispa Pan-
teleimonin johdolla. Tästä jumalanpal-
veluksesta oli Savon Sanomissa kaunis 
iso valokuva ja artikkeli ” Kirkkoslaavi 
kutsui Kuopiossa ”. 

Keväällä vuonna 2001 arkkipiispa 
Johanneksen siunauksella alkoi toimia 
venäläisten kerho. Sitä johti isä An-
dreas Hjertberg. Piispa Panteleimonin 
siunauksella ja kanttori Anita Lintula 
johdolla aloitti myös kirkkoslaavin kuoro 
toimintansa. Kuoroon osallistuivat niin 
suomalaiset kuin venäläisetkin seurakun-
talaiset. Kerhoon valittiin johtaja, emäntä 
ja sihteeri. Toimintamallin saimme tiis-
taiseuralta.

Isä Andreakseen lähdettyä opiske-
lemaan venäjän kieltä ja kirkkoslaavia 
Pietarin Hengellisen Akatemiaan , ehkä 
noin kolmeksi vuodeksi, käännyimme 
Uuden Valamon kansanopiston puoleen 
ja pyysimme venäjänkielestä opettajaa 
Vladimir Sokratilinia auttamaan meitä 
ja järjestämään koulutusta. Kirkkoslaa-
vinkielisestä jumalanpalveluksesta 
vastasi arkkimandriitta Herman Lintulan 
luostarista ja muut venäjänkieltä osaavat 
papit.

Nain me aloitimme valistamisen ja 
opettamisen, tarkoituksella palauttaa ve-
näjänkielisiä ortodokseja – Ortodoksisen 
kirkon tradition alkulähteille.

Jo vuodesta 2002 osallistumme aktii-
visesti hyväntekeväisyystyöhön ja orto-
doksisien juhlien järjestämiseen. Vuonna 
2002 aloitti seurakunnassa Ksenia piiri 
sekä eri seurakuntien pappien vetämä 
Kiertokoulu. Osallistuimme näihin mie-
lenkiintoisiin koulutuksiin.

Vuodesta 2002 lähtien olemme olleet 
PSHV:n jäseniä. Vuonna 2003 aloitimme 
lasten kerhon ”Rodnitsok ”in toiminnan. 
Kerhoa on ohjannut esikoulun opettaja 
Zoja Saukkonen. Jos halutaan järjestää 
hyvää ortodoksista kasvatusta lapsille 
tarvitaan ammattilaisia ihmisiä keskuu-
destamme sekä ihmisiä jotka haluavat 
tehdä vapaaehtoistyötä lasten hyväksi. 
Näitä ihmisiä ikävä kyllä ei ole helppo 
löytää.  

Tarvitsimme apua lasten kerhon 
toimintaan ja asia ratkaistiin niin, että 
kirkkoherra isä Mikko Kärjen siuna-
uksella perustettiin Venäjänkielisten 
toimikunta tukemaan lasten kerhotyötä. 
Toimikunta sai pienen budjetin ohjaajan 
tuntipalkkaan ja matkakuuluihin sekä 
kirjallisuuden hankkimiseen.

Myös kirkkokunnan maahanmuutta-
jien työn tukeminen alkoi hahmottua. 
Valamon kansanopisto järjesti kirkko-
kunnassa maahanmuuttaja-tukihenki-
löiden koulutukseen vuona 2004-2005. 
Koulutukseen osallistui sekä suomalaisia 
että venäläisiä, muistaakseni noin 10 
henkilöä saivat todistukseen.

Opetusministeriön tuella järjestet-
tiin venäjänkielistä koulutusta 14.10.-
15.12.2005. Koulutukseen tarkoituksena 
oli antaa perustiedot ortodoksisesta 
uskonnosta ja kultuurista. Lisäksi kirk-
kokunnassa aloitti toimintansa venäjän-
kielinen pappi Viktor Maksimovski, vielä 
vuona 2003 arkkipiispa Leon siunauksel-
la hän aloitti ortodoksista opetusta oman 
ohjelmansa mukaan. Myös isä Andreas 
Hjertberg palautuessä Pietarista aloitti 
hän oman toimintansa kerho ” Marian 
” nimellä. 

Kuopion seurakunnassa on hyvin ak-
tiivinen kirkkotoiminta, myös me venä-
läiset osallistumme erilaisiin tapahtumiin 
ja olemme täysipainoisia ja aktiivisesti 
eläviä seurakunnan jäseniä.

                 
Kristus syntyy – kiittäkää!

Natalia Korte

Oppia Kuopion
venäläisiltä
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Rautalammin seurakunta

Vesi vanhin voitehista

Jumalanpalveluksia
Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
la 13.12 klo 18 vigilia
la 20.12 klo 18 vigilia
ke 24.12 klo 15 suuri ehtoopalvelus
to 25.12 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
la 27.12 klo 18 ehtoopalvelus 
su 28.12 klo 10 hetkipalvelus
la 10.1 klo 18 vigilia
la 24.1 klo 18 vigilia
su 1.2 klo 12 juhlavigilia
ma 2.2 klo 9 liturgia (Kristuksen temppelin tuomisen juhla)
la 7.2 klo 18 vigilia
la 14.2 klo 18 ehtoopalvelus
  
Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
ke 24.12 klo 13 suuri ehtoopalvelus
pe 26.12 klo 10 liturgia
la 17.1 klo 18 vigilia
la 31.1 klo 18 vigilia
su 1.2 klo 10 liturgia

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
su 14.12 klo 10 liturgia
ke 24.12 klo 10 liturgia
pe 30.1 klo 9 liturgia

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
su 21.12 klo 10 liturgia
su 18.1 klo 10 liturgia
su 8.2 klo 10 liturgia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
ti 23.12 klo 10 liturgia
su 25.1 klo liturgia
su 15.2 klo 10 liturgia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 11.1 klo 10 liturgia

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
ke 14.1 klo 9 liturgia

Usein ajattelemme että vesi, 
kuten myös ilma, kuuluvat 
elämäämme automaattisesti. 

Vasta silloin, kun viemärivedet sot-
keutuvat vesijohtoihin tai myrkky-
vaunu keikahtaa radan varteen, tulee 
ajatelleeksi puhtaan veden ja ilman 
merkitystä.

Myös ulkomailla käydessä nämä 
asiat kirkastuvat ajatuksissamme. 
Suomessa lähes joka vesijohto ja 
kaivo antaa juotavaa vettä ja sitä on 
riittävästi. Eläimet voivat juoda joka 
purosta ja lammesta.

Viime vuosien sinileväesiintymät 
ovat kuitenkin herätelleet meitä 
huomaamaan, miten haavoittuvainen 
luonto on ja puhdas vesi ei ole enää 
itsestäänselvyys.

Kirkon toimituksista vedenpyhitys 
on yksi suosikkini. Siinä pääsemme 
perusasioiden “lähteelle”. Ilman vettä 
ei ole elämää. Se ravitsee kaiken kas-
vavan, sammuttaa janon ja virkistää 
luonnon.

Lapsena meitä varjeltiin vedeltä ja 
tulelta pelottelemalla. Se oli sen ajan 
tehokas opettamisen keino. Uimaan 
en ole oppinut vieläkään ja kynttilöitä 
olen polttanut vain sähkökatkoksien 

sattuessa.
Ehkä vesipelkoni on antanut lisä-

tehoa jo muutenkin erikoisen vaikut-
tavaan vedenpyhityksen rukouksen 
kohtaan: “Sinä hajotat meitä vastaan 
hyökkäävien himojen myrskyaallot, 
tyynnytät tämän elämän suolameren, 
ja hillitset hekumamme raskaina 
vyöryvt laineet.”

Pohjalaisena olen joutunut vesi-
ongelmien tuttavaksi. Nuoruudessani 
olen kantanut vettä tupaan, tuvasta, 
saunaan, kasvimaalle ja karjalle. 
Vesi otettiin kaivosta, joka keväisin 
oli ylitsevuotavainen ja kesällä lähes 
tyhjä. Ehkä vedenkantamisen vuoksi 
ei hihojani ole koskaan tarvinnut 
valmisvaatteista lyhennellä.

Pohjanmaan kevättulvat ovat 
lapsuusmuistoja parhaimmillaan; 
luonnon mahtava voima ja siihen 
liittyvä jännitys, tulvaveden nostat-
tamat upeat järvimaisemat ja niihin 
pysähtyneitten muuttolintujen parvet. 
Kirkkaina kevätaamuina kiikaroimme 
uusia tulokkaita. Tulvatilanteesta ja 
linnuista riitti aina puhumista.

Miten epätasaisesti vedensaanti 
onkaan maailmassa jakaantunut. 
Kuten tänäkin syksynä, me päivit-

telemme sateiden määrää. Toisaalla 
maailmalla on kuivuutta ja siitä 
johtuvaa nälänhätää. Joissakin val-
tioissa ongelmana on vesilaitosten 
yksityistäminen:

Vettä myydään kenelle halutaan ja 
mihin hintaan halutaan.

Suomessa yksityistämistä ei vielä 
ole tapahtunut eikä vettä tarvitse 
säännöstellä. Voimme halutessamme 
huuhtoa jokaisen lirin vaikka kym-
menellä litralla puhdasta, raikasta 
vettä!

Muuton jälkeisen elämäni iha-
nuuksiin kuuluu kiinteä vesimaksu 
ja kylpyamme. Vaikka joka kerta 
ammetta täyttäessä kuulen omatunnon 
“kolokutusta”, olen päättänyt nauttia 
tästä ainutkertaisesta tilanteesta elä-
mässäni.

Lämpimässä vedessä, kynttilän (!) 
valossa, “ruppi” peiteltynä ruusun-
tuoksuiseen vaahtoon, kuunnellen 
ihanaa musiikkia, olen varma: Tässä, 
remonttia huutavan kylpyhuoneen 
naarmuisessa ammeessa, tässä on 
minun paratiisini.

Tämän kuivan “pakinan” luettuasi, 
ota iso lasillinen kylmää vettä, tee 
ristinmerkki, juo ja sano: KIITOS!

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
p. ja fax  0206100320 
s-posti rautalampi@ort.fi
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Bogdan Grosu
p. 0206100321
Kanttori Oili Mäkirinta p. 0206100322
virkatodistukset ja väestörekisteriasiat 
p. 0206100300

Virasto avoinna ti ja to 9-12

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolaoksen tie 1/A
77700 RAUTALAMPI
Isännöitsijä Jaakko Vainio
p. 050 400 8323

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
KIRKKO
Herralantie 120
77600 SUONENJOKI
Isännöitsijä Onni Laakso
p. 0400 361 831

YLIENKELI MIKAELIN 
TŠASOUNA
Mihailantie 8, 71570 SYVÄNNIEMI

Isännöitsijä Tuomo Tuovinen
p. 050 374 4212

PROFEETTA ELIAN TŠASOUNA
Kirkkotie 9
72210 TERVO
Isännöitsijä Juhani Tähtivaara
p. 040 579 4875

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
SYNTYMÄN TŠASOUNA
Koulutie 6
72300 VESANTO
Isännöitsijä Faina Konttinen
p. 040 844 9659

TAPAHTUMIA
PRAASNIEKAT JA JUHLAT:

Joulunajan jumalanpalvelukset
ti 23.12 klo 10 liturgia, Vesanto

ke 24.12 klo 10 liturgia, Syvänniemi
ke 24.12 klo 13 suuriehtoopalvelus, Suonenjoki
ke 24.12 klo 15 suuri ehtoopalvelus, Rautalampi

to 25.12 klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Rautalampi
pe 26.12 klo 10 liturgia, Suonenjoki

Ekumeeninen Jouluhartaus
ti 16.12 klo 18.30 rukoushetki, Pyhä Nikolaoksen kirkko, Rautalampi

Koululaisjumalanpalvelukset
ke 14.1 klo 9 liturgia, Konnevesi
pe 30.1 klo 9 liturgia, Syvänniemi
ma 2.2 klo 9 liturgia, Rautalampi

 
Perhepäivä:

la 24.1 Rautalammilla,
tarkempia tietoja antaa Helena Jaamalainen puh. 040 568 5240

Nikolaos-kuoron harjoituksia:
Keskiviikkoisin Syvänniemen tšasounalla klo 18,

tarkempia tietoja antaa kanttori Oili Mäkirinta puh. 020 610 0322

Tiistaiseurat:
Suonenjoen tiistaiseura: ti: 13.1, 27.1, 10.2, 24.2

Lomat:
Khra isä Bogdan 27.12.2008 – 9.1.2009
Kanttori Oili 1-7.1.2009 ja 11-17.2.2009

YHTEYSTIEDOT
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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

Kivi kengästä ja vesi talosta

Jyväskylän seurakunta

Vuosi oloa täällä Jyväskylän seu-
rakunnassa on täyttynyt. Olen 
antanut itselleni aikaa opetella, 

nähdä ja tutustua. Jotain pientä ehkä olen 
oppinut, mutta mitään muutoksia en ole 
aikaan saanut.
Kuvittelin, että vuoden kuluttua asiat 
olisivat toisin. Toivoin muutosta työil-
mapiirissä ja huomaan, että me edelleen 
odotamme.

Odotamme uuden, raskaan ja turhaut-
tavan oikeusprosessin käynnistymistä. 
Kipeä ja loppuunsaattamaton tehtävä on 
kuin kivi kengässä. Joillekin voi uskotella 
kaiken olevan kunnossa, mutta kipu jalassa 
tuntuu jatkuvasti.

Toivottavasti vuoden kuluttua asia on 
loppuunsaatettu ja uuden työyhteyden ra-
kentaminen pääsisi todella alkuun. Tähän 
tarvitsemme aikaa!

Vuosi uuden hallinnon kanssa on myös 
tuonut uutta oppimista. Olen tavattoman 
iloinen sitoutuneesta hallinnosta ja halusta 
etsiä yhteistä hyvää. Asioista pitää ja saa 
keskustella. Tiedottamista on arvosteltu ja 
toivottu parempaa. Tiedottamisen tärkeyttä 
ei kukaan voi väheksyä, mutta kaiken 
kattavaan tiedottamiseen emme hyvistä 
pyrkimyksistä ja rajallisista resursseista 
johtuen koskaan pääse.

Hallinto jatkaa omalla urallaan ja tule-
van vuoden haasteet ovat suuria. Paitsi kivi 
kengässä, meiltä löytyy vettä yläpohjassa 
ja hometta seinissä ja lattioiden alla. Toi-
menpiteisiin tulee tarttua päättäväisesti ja 
tehdä se parhaalla mahdollisella tavalla. 

Uusi vuosi tuo myös mukanaan pohdin-
nat toimenkuvista ja ohjesäännöistä. Sel-
keyttämistä varmasti tarvitaan. Selkeyttä 
tarvitaan myös työ- ja vapaa-ajan määrit-

telyyn. Mahdollisuus kahden vapaapäivän 
pitämiseen antaa paljon haasteita sijaisjär-
jestelyille ja niiden toimivuudelle. 

Uusi käytäntö koskee meidän tapa-
uksessamme ainakin neljää työtekijää. 
Suunnitelmat ovat valmiina ja ensimmäi-
nen koejakso paperille kirjattuna. Uusi 
järjestelmä vaatii uutta suhtautumista 
myös seurakuntalaisilta. 

Kiitollinen olen ollut uudesta mah-
dollisuudesta aloittaa jotain uutta. Olen 
rikastunut monilla kokemuksilla, uusilla 
ystävillä ja elämänpiirillä. Jotain olen 
myös kadottanut ja menettänyt, mutta niin 
siinä usein käy.

Nämä päivät ovat joulun ja sen tuoman 
uuden elämän odotuksen täyttämiä. Hyvää 
joulumieltä ja näkemisen lahjaa teille kai-
kille. Kiitos kuluneesta!

isä Timo

JUMALANPALVELUKSET VUODEN 2009 ALUSTA:

Äänekoski:   Su 4.1. klo 10 liturgia. Ma 23.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Su 
1.3. klo 10 liturgia.

Suolahti:  Su 11.1. klo 10 liturgia. La 21.2. klo 9 liturgia. 

Viitasaari:  La 10.1. klo 9 liturgia. La 7.2. klo 9 liturgia. To 26.2. klo 18 suuri 
katumuskanoni.

Saarijärvi:  La 31.1.klo 9 liturgia. La 21.2. klo 9 liturgia. Ke 25.2. klo 18 suuri 
katumuskanoni

Lievestuore:  La 3.1. klo 9 liturgia. Ti 24.1. klo 18 suuri katumuskanoni. La 28.2. 
klo 9 liturgia.

Karstula:  La 17.1. klo 9 liturgia. La 14.2. klo 9 liturgia.

Jyväskylä:  To 1.1. klo 10 liturgia. La 3.1. klo 18 vigilia. Su 4.1. klo 10 liturgia. 
Ma 5.1. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, klo 18 vigilia. Ti 6.1. klo 10 liturgia, 
ristisaatto ja vedenpyhitys Tuomiojärvellä. Ke 7.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 
10.1. klo 9 opetusliturgia, klo 18 vigilia. Su 11.1. klo 10 liturgia. Ke 14.1. klo 18 
ehtoopalvelus. La 17.1. klo 18 vigilia. Su 18.1. klo 10 liturgia. Ke 21.1. klo 18 
ehtoopalvelus. La 24.1. klo 18 vigilia. Su 25.1. klo 10 liturgia (kaksikielinen). Ke 
28.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 31.1. klo 18 vigilia. Su 1.2. klo 10 liturgia, klo 18 
juhlavigilia. Ma 2.2. klo 10 juhlaliturgia. Ke 4.2. klo 18 ehtoopalvelus. La 7.2. 
klo 18 vigilia. Su 8.2. klo 10 liturgia. Ke 11.2. klo 18 ehtoopalvelus. La 14.2. klo 
18 vigilia. Su 15.2. klo 10 liturgia. Ke 18.2. klo 18 ehtoopalvelus. La 21.2. klo 18 
vigilia. Su 22.2. klo 10 liturgia ja klo 18 ehtoopalvelus (sovintosunnuntai). Ma 
23.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Ti 24.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Ke 25.2. 
klo 18 suuri katumuskanoni. To 26.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Pe 27.2. klo 
18 ennenpyhitettyjien lahjain liturgia (paastoliturgia). La 28.2. klo 18 vigilia. Su 
1.3. klo 10 liturgia (kaksikielinen).

“Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!” Pieni anomuskanoni 
Jumalansynnyttäjälle eli paraklesis kaikui bysanttilaisin sävelmin Jyväskylässä 
25.10.2008. Opetuksesta vastasi Kreikassa bysanttilaisen musiikin opettajaksi 
valmistunut Jaakko Olkinuora.  Kuusituntiseen opetukseen osallistui 13 innokasta 
laulajaa.  Illan päätteeksi Ylösnousemuksen kirkossa toimitettiin bysanttilaisittain 
laulettu suuri ehtoopalvelus, johon kurssilaisten laulama paraklesis sisältyi.
(Kuva: Maria Takala-Roszczenko).

Kevätkauden kerhotoiminta alkaa 
jälleen viikolla 2, keskiviikkona 7.1. 
alkaen.

Lasten toimintakerho 3-6-vuotiaille 
keskiviikkoisin klo 18-19.15
Luontokerho 7-12-vuotiaille torstaisin 
18-19.15
Ponomarikerho 6-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille pojille keskiviikkoisin 
klo 17.30-18.30
Päiväkerho 3-6-vuotiaille lapsille 
torstaisin klo 10-12
Nuorten illat joka toinen tiistai klo 
18-20 
Sunnuntaikerho 3 vuotta täyttäneille 
lapsille joka toinen sunnuntai klo 10 
alkaen
Venäjänkielinen lasten kerho 3-12-
vuotiaille joka toinen sunnuntai klo 
10 alkaen

MUITA TAPAHTUMIA JA TIEDO-
TUKSIA

Kuutosseurakuntien PERHERETKI 
Tampereelle 24.-25.1. 
Vielä mahtuu mukaan! Katso tarkem-
pi ilmoitus takasivulta.

Ja sitten pelaamaan! 
Kuutosten perinteinen SÄHLYTUR-
NAUS Varkaudessa 14.2. Ilmoittautu-
miset 16.1. mennessä sähköpostilla 
tai puhelimitse Pirjolle. Katso myös 
takasivun ilmoitus!

Pyhäkankaan kesän 2009 KRISTI-
NOPPILEIREILLE  voi ilmoittautua 
31.1. saakka. Ilmoittautumiset ottaa 
vastaan Kuopion ortodoksinen seu-
rakunta/ Nuorisotoimisto, puh. 0206 
100	309	tai	kuopio.kerhot@ort.fi

LEIRINOHJAAJIEN hakemusten 
tulee olla perillä viimeistään maa-
nantaina 2.2.
Hakemukset lähetetään Jyväskylän 
ortodoksiseen seurakuntaan/ Nuo-
risotoimistoon osoitteella: Rajakatu 
39, 40200 JYVÄSKYLÄ.

Jyväskylän seurakunnan lapsi- ja 
nuorisotyöhön liittyvät tiedustelut:
Pirjo Härkönen nuorisotoimenoh-
jaaja
Puh. 0206 100 385, pirjo.harko-
nen@ort.fi
Katso ajankohtaiset tapahtumat ja 
tiedotukset myös seurakuntamme 
nettisivuilta www.ort.fi/ Seurakunnat 
- Jyväskylä – Nuorisotoimisto.

Nuorisotoimisto
tiedottaa!

Suojärveläiset

22.1.2009 torstaina 
tarinailta kello 
18.00 alkaen 

Vanhassa Salissa: 
hengellinen ilta

Joulun ajan palvelukset:
Jyväskylän Ylösnousemuksen kirkko: 

Ke 17.12. klo 18 ehtoopalvelus. La 20.12. klo 18 vigilia. Su 21.12. 
klo 10 liturgia. Ke 24.12. klo 9 liturgia, klo 15 suuri ehtoopalvelus. 
To 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia. La 27.12. klo 18 vigilia. Su 

28.12. klo 10 liturgia. Ke 31.12. klo 23 rukoushetki.

Karstulan Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna:
La 20.12. klo 9 liturgia.

Lievestuoreen pyhän Nikolaoksen tsasouna:
Ke 24.12. klo 13.00 suuri ehtoopalvelus.

Saarijärven pt. Arseni Konevitsalaisen tsasouna:
Su 21.12.klo 10 liturgia. Ke 24.12. klo 14.00 suuri ehtoopalvelus.

Suolahden ylienkeli Mikaelin tsasouna:
Pe 26.12. klo 10 liturgia.

Viitasaaren Kristuksen kirkastumisen tsasouna:
Ke 24.12. klo 12.00 suuri ehtoopalvelus.

Äänekosken Jumalansynnyttäjän
kuolonuneen nukkumisen tsasouna:

Ke 24.12. klo 9 liturgia.

KATEKUMEENIKURSSI

Kurssi on tarkoitettu ortodoksisen kirkon jäsenyydestä kiinnostuneille kateku-
meeneille eli ‘opetettaville’.

KEVÄT 2009
Klo 18 jumalanpalvelus kirkossa, sen jälkeen opetusta Juhlasalissa
7.1.  Eukaristia ja liturgia jumalanpalveluksena; 10.1. klo 9 Opetusliturgia
21.1.  Pappeus
4.2.  Avioliitto ja luostarielämä
18.2.  Suuri paasto
4.3.  Risti ja ikonit
18.3.  Ortodoksinen käsitys kuolemasta
1.4.  Ylösnousemus 
11.4.  Kirkkoonliittäminen Suuren lauantain liturgiassa

Kurssista vastaavat isä Timo Mäkirinta ja TM Maria Takala-Roszczenko

ORTODOKSIAKURSSI

Kurssi on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille ja se täydentää 
katekumeenikurssin opetusta. (Huom! Kyseessä on 2007-2008 pidetyn kurssin 
uusinta!)

KEVÄT 2009
Klo 18-19:45 Vanhassa salissa
8.1. Sakramentit: Ehtoollinen. Jumalanpalvelukset: Liturgia.
29.1. Kirkon “taide”: kirkkolaulu ja ikonit.
5.2. Sakramentit: Pappeus ja sairaanvoitelu.  Suuren paaston valmistussun-
nuntait.
19.2.  Suuri paasto.
5.3.  Sakramentit: Katumus. Risti kristityn elämässä.
2.4.  Suuri viikko ja pääsiäinen.  Kirkkovuoden juhlat I.
23.4. Sakramentit: Kaste ja mirhallavoitelu. Kirkollisia tapoja.
7.5. Kirkkovuoden juhlat II.  Pyhien muisto.

Kurssi jatkuu syksyllä 2009. Opetuksesta vastaa TM Maria Takala-Roszczen-
ko.

Православный приход 
г. Ювяскюля, зима 2008-2009

Божественная Литургия на церков-
но-славянском, русском и финском 
языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) 
по воскресеньям в 10:00 ч.
21.12., 18.1., 1.3.
После Литургии приглашаем на кофе в 
приходском зале!

Xор «Воскресение» приглашает пою-
щих и интересующихся дреним пением 
православной церкви!
регент Мария Такала-Рощенко, 
mtakala@cc.joensuu.fi, тел. 040-523 
5616.

Воскресный кружок для детей в воз-
расте 3-12 лет каждое второе воскре-
сенье в 10-11:30 часов в Православном 
приходе (Rajakatu 39).  Pirjo Härkönen, 
Nuorisotoimisto, pirjo.harkonen@ort.fi, 
тел. 0206 100 385.

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

Внимание! Беседа о православии на 
русском языке с Владыкой Арсением 
21.12. после Литургии в приходском 
зале!

Добро пожаловать!

Jyväskylän ortodoksinen 
seurakunta antaa 
joulutervehdyksiin 

varaaman summan 
lahjoituksena OrtAidin 

joulupaastokeräykseen.
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Tietoni Pielaveden ortodok-
sisen kirkon rakentamisen 
alkuvaiheista perustuvat 
osaksi aikaisemmin kirjoit-
tamiini historiikkeihin sekä 

muistelmiini asioista, joita tuona aikana 
tapahtui.

Toisen maailmansodan jälkeen 1944 
asutettiin Pielaveden kunnan alueelle 
Salmin, Suistamon ja Suojärven kuntien 
alueilta kotinsa menettäneitä siirtolaisia. 
Vähitellen muuttaneet olivat saaneet 
vieraassa ympäristössä oman kotinsa 
ja vähäiset peltotilkkunsa jonkinlaiseen 
asuttavaan kuntoon.

Heille muistui mieleen kuitenkin 
entisen kotiseudun rauhaisa elämä rak-
kaassa Karjalassa sukulaisten, ystävien 
ja naapureiden ympäröimänä. Maallisten 
touhujen lomassa erikoisesti kaivattiin 
entisen kotiseudun omaa uskoa rakkaine 
kirkkoineen ja rukoushuoneineen. Omaa 
seurakuntaa ei vielä ollut, omasta yhtei-
sestä rukouspaikasta puhumattakaan.

Yhteisiä jumalanpalveluksia ja muita 
tilaisuuksia järjestettiin kouluilla ja ko-
deissa, ilman mitään ennakkoilmoittelua. 
Lisäksi monet kreikkalais-katolista uskoa 
tunnustavat karjalaiset pitivät paikallisen 
väestön seurakunnan, siis luterilaisen 
kirkon, kynnystä liian korkeana ja vie-
raana.

Näiden edellämainittujen seikkojen 
vuoksi - jo niin varhaisessa vaiheessa 
kuin talvella 1948 - oli Teppo Salmisen 
nostamana herännyt ajatus oman yhteisen 
rukouspaikan rakentamisesta Pielaveden 
kirkonkylään. Niinpä 25.4.1948 pidettiin 
Pielavedellä Johannes Paulovin asunnos-
sa kokous, jonka pöytäkirjan mukaan 
kirkon tai rukoushuoneen rakentamista 
varten valittiin toimikunta.

Puheenjohtajaksi tuli Teppo Salmi-
nen, varapuheenjohtajaksi Vilho Matsi 
ja sihteeriksi Grigori Vainanen. Muiksi 
jäseniksi tulivat Pekka Koslonen, Alek-
santeri Miihkinen, Pekka Matsi, Vasili 
Mäenrinne, Johannes Paulov, Mikko Pet-
suri, Aleksanteri Rajahalti ja Vilho Raja-
suo. Pyhäkköhankkeen takaa löytyivät 
siis entisen Salmin Manssilasta kotoisin 
olevat mušikat sekä heidän perheensä ja 
tuttavansa. Nämä oman rajan taakse jää-
neitä pyhäkköjään kaipailleet eivät silloin 
arvanneet, että heidän käynnistämänsä 
hanke muotoutuisi myöhemmin koko 
Pielaveden seurakunnan pääkirkoksi.

Melkein heti valittu toimikunta sai 
Kirkollishallituksen sihteeriltä tuomari 
A. Perolalta tietää kirkkokunnan jälleen-
rakennuslain ja uuden seurakuntajaoi-
tuksen valmisteluista, ja että kirkkoa ja 
seurakuntakeskusta on ajateltu sijoitet-
tavaksi joko Siilinjärvelle, Maaningalle 
tai Pielavedelle. Toimikunnan tehtävä saa 
nyt uuden päämäärän: seurakuntakeskus 
ja kirkko Pielavedelle.

Naapurukset, Teppo Salminen ja Yrjö 
Savonsalmi, valtuutettiin hankkimaan 
lausunto Salmin kreikkalaiskatolisen 
srk:n esimieheltä, rovasti J. Railakselta, 
Pielaveden sopivuudesta Maaninkaan 
nähden. Tämän lausunnon rovasti mie-
lellään antoi.

Tämä lausunto tukenaan ja peruste-
luineen, toimikunta lähetti Kirkollishal-
litukselle anomuksen, johon 1.1.1950 
jälkeen saatiin ”mielehinen” tieto, että 
Pielaveden kreikkalais-katolinen seu-
rakunta on perustettu, keskuspaikkana 
Pielavesi, ja johon luonnollisesti myös 
kirkko rakennetaan.

Perustettuun seurakuntaan määrättiin 
esimieheksi Artemi Palsola ja lukkariksi 
Nikolai Saromaa, molemmat entisen 
Mantsinsaaren srk:n virkailijoita.

Nyt alkoi uuden srk:n järjestäytymi-

Muistelmia Pielaveden ortodoksisen kirkon 
rakentamisen alkuvaiheista

kanttori Mikko Huovisen kertomana.

nen. Kun Suomen tasavallan presidentti 
oli 28.4.1950 vahvistanut asetuksen 
Suomen kreikkalais-katolisen kirkko-
kunnan jälleenrakentamisesta, ryhdyttiin 
toimenpiteisiin ja kirkon rakennustyö 
voisi päästä alkuun. Siinä tarkoituksessa 
vuonna 1951 hankittiin 1,5 hehtaarin 
määräala Pielaveden kirkonkylän Hon-
kamäen rinteestä, kirkko- ja hautausmaa-
alueeksi Pielaveden evankelis-luterilai-
selta seurakunnalta.

Kirkon rakennuspiirustuksia pyy-
dettiin Valamon luostarilta ja saatiin 
heidän ”saarelle merelliselle” jääneen 
Pyhän Johannes Kastajan skiitan kirkon 
piirustukset. Niitä esikuvana käyttäen, 
teki kuopiolainen rakennusmestari K.F. 
Korhonen onnistuneet piirustukset, joi-
den mukaan kirkko tuli rakentaa.

Opetusministeriö antoi piirustuksille 
vahvistuksensa 18.12.1953 ja myönsi 7 
miljoonan markan määrärahan Pusulasta 
kotoisin olleen rakennusurakoitsija Urpo 
Paleniuksen jättämän urakkatarjouksen 
mukaisesti .

Seurakunnan puolesta esitettiin use-
aan otteeseen toivomus, että kirkko 
tehtäisiin tiilestä, eikä puusta, kuten 
alkuaan oli suunniteltu. Tähän jälleen-
rakennus-toimikunta ei voinut suostua 
syystä, että muutkin maaseudulle raken-
nettavat kirkot oli suunniteltu puusta 
rakennettaviksi.

Kirkon rakentaminen ei kuitenkaan 
päässyt alkuun, sillä rakennusurakoitsija 
Palenius joutui perumaan urakan muiden 
samanaikaisten rakennustöiden takia. Jäl-
leenrakennustoimikunta sai tästä ilmoi-
tuksen 8.11.1955. Lisäksi Rakennushal-
litus havaitsi rakennusmestari Korhosen 
laatimat piirustukset liian kallistöisiksi. 
Näiden syiden vuoksi se teetti uudet 
kostruktiopiirustukset insinööri Kalliolla, 
joka työskenteli Rakennushallituksessa, 
ja hankki uudet urakkatarjoukset.

Edullisimmaksi osoittautui nytkin 
rakennusmestari Paleniuksen 
tarjous, jonka mukaan Opetusmi-

nisteriö myönsi 13.6.1956 uuden mää-
rärahan, yli 8 miljoonaa markkaa kirkon 
rakennus-, kone- ja sähköteknillisiä töitä 
varten.

Niinpä syyskuussa 1956, urakoitsija 
kävi Pielavedellä paikan päällä aloitta-
massa rakennustyöt. Hän löysi paikka-
kunnalta erittäin taitavan kirvesmiesryh-
män, jonka vastaavana työnjohtajana oli 
entinen salmilainen, Yrjö Kauppinen.

Työmaan valvojan virkaa hoiti kunnan 
rakennusmestari Martti Valkonen. Pätevä 
työryhmä sai tehdä työtänsä kaikessa 
rauhassa, sillä yhteys urakoitsijaan toimi 
hyvin miellyttävällä tavalla, vain vii-
konloppuisin, jolloin jokainen työmies 
sai postin välityksellä ansaitsemansa 
tilipussin.

Työt edistyivät reippaaseen tahtiin, 
sillä jo 17.11.1956 vietettiin kirkon pe-
ruskirjan muurauksen ja ristin vihkimisen 
juhlaa. Apulaispiispa Paavali oli tuolloin 
suorittamassa ensimmäistä Pielaveden 
ort. srk:n (eli piispan-) tarkastusta.

Samalla sovittiin että kirkkomme 
pyhitetään toisen helluntain eli Pyhän 
Hengen muistolle.

Väiaikaiseen käyttöön kirkko saatiin 
katselmuksen jälkeen, 25.5.1957, ja en-
simmäinen liturgiapalvelus toimitettiin 
saman vuoden toisena helluntaipäivänä. 
Kirkko oli keskeneräinen ja ikonostaa-
sina toimivat kaikille rakkaat, muutamat 
paperiset ”evakkoikonit” sekä entisestä 
Manssilan kirkosta pelastetut ikonit.

Kirkon sisustussuunnitelman teki 
ylidiakoni Leo Kasanko Kuopiosta ja 
opetusministeriö myönsi 12.6.1956 sen 

toteuttamista varten 1,3 miljoonan mar-
kan määrärahan.

Kävi sikäli onnellisesti että Pielave-
den ort. kirkkoon saatiin ikonostaasin 
jyhkeät tammiset puuosat Mikkelistä, 
entisestä puretusta venäläisestä varus-
kuntakirkosta. Nämä puiset kehykset 
ovat pietarilasiten puuseppien veistämät 
ja niiden arvoa ei voida rahalla täysin 
mitata.

Mikkelissä osat oli säilötty kellariin, 
jonne oli tullut runsaasti vettä. Puuseppä- 
ja maalarimestari Valtter Kisonen Kuopi-
osta kunnosti parhaimmin säilyneet osat 
kirkkoomme sopiviksi. Jälkeenpäin ovat 
mikkeliläiset olleet tästä meille vähän 
mustankipeitä.

Ikonostaasin ikonit, alttari-ikonin, 
uhtipöydän ja eteläseinän tammi-
kehysikonin on maalannut taiteilija 

Martta Platonoff.
Ikonostaasin laittamisen yhteydessä 

huomattiin, että kirkkosalin ja alttari-
huoneen välillä oli rakennuspiirustusten 
mukaisesti rakennettu kiinteä oviaukoilla 
varustettu väliseinä, johon ikonit kiinni-
tetään. Rakentajilla oli kuitenkin täysin 
valmiina kunnostettu jyhkeätekoinen ja 
upea pietarilais-mikkeliläinen ikonostaa-
si, joka yksinään muodostaisi väliseinän 
tehtävän.

Seinää ei kuitenkaan ryhdytty purka-
maan, koska rakennetun seinän kanta-
vuusseikat olisi ensin tutkittava. Niinpä 
upea ikonostaasi nostettiin seinän vie-
reen, josta oli seurauksena, että alttarista 
kuuluvuus oli huono ja ilmankierto ei 
ollut paras mahdollinen.

Muukin kirkon esineistö ja puvusto 
on jälleenrakennuskirkoille tyypilliseen 
tapaan saatu luovutetun Karjalan ja Suo-
men kirkoista.

Ikonostaasin edessä olevan korokkeen 
eli solean pohjoisosan ylösnousemusiko-
ni on peräisin Hyrsylän venäläisestä soti-
laskirkosta ja eteläosan ikonin tausta on 
ylidiakoni Leo Kasangon ja Golgata-risti 
rovasti Vladimir Tsvetkovin työtä.

Sivuseinillä olevat kolme samanko-
koista ikonia ovat Manssilan kirkosta. 
Yksi niistä on Solovetskin luostarissa 
maalattu Pyhän Nikolauksen ikoni, 
joka aikanaan saatiin luostarin johtajan 
lahjana Manssilan kirkkoon. Sodan sytty-
essä ikoneja oli pelastamassa mm. nuori 
neitonen, Veera Miihkinen (myöhemmin 
Alanko).

Peräseinällä olevat kaksi hengellistä 
maalausta sekä kirkkosalin kattokruunu 
ovat Korpiselän kirkosta.

Horugvit eli kirkkoliput ovat lähtöisin 
Konevitsan Luostarista.

Sieltä on tuotu myös pieniä ikoneita, 
samoin kuin Viipurin Sorvarin ja Sorta-
valan piispantalon kirkoista.

Mukavan hienona yksityiskohtana 
kirkossa ovat alttarin pyhän pöydän, 
uhripöydän sekä Kristuksen hautausku-
vapöydän tervaleppäpäällykset. Ne ovat 
Pielaveden entisen kunnanjohtaja Veikko 
Tapanisen lovileikkaustyötä ja hän on 
löytänyt niissä onnistuneella tavalla 
muun ikonikehystön tyylin ja hengen.

Kirkon lämmityslaitteeksi oli hankittu 
Helsingistä Airomecano Oy nimises-
tä liikkeestä kuumailmakehitin, joka 
asennettiin kellarikerrokseen. Laitteen 
piti olla sen ajan huippua, näin ainakin 
mainostettiin. Laitteella puhallettiin kir-
kon pohjoisseinässä olevan aukon kautta 
kirkkosaliin kuumaa ilmaa. Mainostetut 
kuumailmatehot eivät kuitenkaan riit-
täneet koko kirkon lämmittämiseen. 
Alttari jäi lähes kokonaan ilman lämpöä 
sitä eristävän väliseinän ja ikonostaasin 
takia. Lisäksi laitteen toimintahäiriöt 

ja sähköllä käyvä pumppu kohinallaan 
häiritsi kirkon muuta toimintaa.

Eipä ollut ihme että talvisin kirkon 
ensimmäisenä ponomarina eli katila-
Pekkana toiminut Mikko Petsuri sanoi 
kirkkoon tuleville humoristisesti:

”Jätä binzakko piälläs, sillä ropotti 
ei pelua, joten kirikkö on vilu”, sekä 
jatkoi:”eikä alttarissa olevassa katilassa 
eli suitsutusastiassa oleva hiilivalkea, 
riitä koko kirikön lämmittämiseen.” Tätä 
kirkkoon sopimatonta lämpöjärjestelmää 
kärsittiin useita vuosia, kunnes saatiin 
nestepattereilla varustettu sähkölämmi-
tys hankituksi.

Kirkon tuuletuslaitteeksi oli rakennus-
piirustusten mukaisesti merkitty  hormi, 
joka oli rakennettu kirkkosalin laipioon 
eli kattoon, ja joka päättyi sipulinmuo-
toiseen kupoliin ulkokatolla. Hormin 
alaosassa oli luukku, joka hyvin yksin-
kertaisella tavalla pystyttiin avaamaan 
jumalanpalvelusten ajaksi.

Kokemus muutaman vuoden aikana 
kuitenkin osoitti, ettei ilmanvaihto toimi-
nut edes tyydyttävästi. Päätettiin tutkia, 
missä lienee vika. Hormin alaosassa 
oleva luukku oli jumiutunut kiinni, ja 30 
cm vuorivillaa oli sen päällä!

Mahtoi siinä ilmaan pyrkivä ilman-
virta ihmetellä ja muistella vanhaa sa-
nontaa:” Ahtaat paikat kuin Pielaveden 
kirkossa!”

Lopulta hormi puhdistettiin ja hankit-
tiin sähköllä toimiva, tosin käytöstä pois-
tettu, tuuletusimuri, joka asennettaisiin 
hormin yläosaan. Asentajaksi pyydettiin 
sähkömiestä, joka luopui kuitenkin teh-
tävästä asennustöiden vaikeuden takia. 
Näin ollen muistini mukaan, kirkossam-
me ei myöhemminkään ollut sähköistä 
tai muutakaan tuuletuslaitetta, avattavien 
ovien lisäksi.

Tulkoon vielä mainituksi, että kirk-
komme aliurakoitsijana toimi peltiseppä 
Kalle Salmi, jonka aloittamat peltityöt 
kattamisen osalta päätti entinen salmilai-
nen peltiseppä, Majuri Tervosta.

Kirkonkellot on hankittu Friis Oy:ltä 
Ykspihlajasta ja Tampereen Lokomolta. 
Kelloja on kuusi kappaletta, ja suurin 
niistä painaa 1005 kg. Kellot on nostanut 
ja asentanut kellotorniin rakennusliike 
Heusala Iisalmesta.

Rakennustöiden jälkitarkastus pi-
dettiin 6.10.1957 ja takuuvuoden 
katselmus 26.5.1958. Apulaispiis-

pa Paavali suoritti papiston avustamana  

6.7.1958 juhlallisen kirkon vihkimisen 
pyhään tarkoitukseensa. Kirkko py-
hitettiin Pyhien apostolien Pietarin ja 
Paavalin muistolle.

Näin kirkkomme rakentaminen oli 
saatu päätökseen, ja reilut 10 vuotta 
kestänyt rakennuskausi oli ohi.

Kirkkoherra isä Vasilin sairauslo-
man aikana viransijaisena toi-
minut isä Vladimir esitti minulle 

seuraavaa:
”Teidän kirkkonne risti pitäisi kullata. 

Minä jään pian eläkkeelle, mutta voisin 
suorittaa tämän kultaamistehtävän tämän 
kesän aikana ja vieläpä hyvin pienin 
kustannuksin. Kävin kirkon tornissa kat-
somassa, ja totesin, että sinne on helppo 
rakentaa jonkinlaiset tellingit.”

Asiaa mietittiin seurakunnassa ja 
tehtiin urakkasopimus. Niinpä tämä, 
64-vuotias, melkein eläkeläinen, ryhtyi 
työhön. Hän antoi naapurin isännälle 
ohjeet rakentaa muutamista ”kakkosnelo-
sen” parruista tellingit, joilla mestari itse 
aloitti työnsä. Ainoana harmina hänellä 
olivat tyynellä ilmalla itikat ja lisäksi 
vähäiset jalansijat. Lievä tuulenvire ei 
työtä haitannut, ainoastaan muutama 
kultalehdykkä karkasi kädestä suureen 
tuntemattomuuteen.

Saatuaan työnsä valmiiksii taitoniek-
ka laski köydellä kaikki lankunpalat 
varovasti alas ja puolihuolimattomasti 
viskasi tornissa oleville portaille pääs-
tyään, niin tarpeellisen ja turvallisen 
köyden alas. Köysinippu ei kuitenkaan 
tullut ihan alas asti, vaan jäi tornin kes-
kiosassa olevan kulmauksen reunalle. 
Tämä reunus lienee noin 30-40 cm leveä, 
ja vielä reilusti ulospäin kallellaan. Sitä 
reunusta pitkin hän käveli pudottamaan 
köyden alas. 

Varmistaakseen vielä köyden matkan 
onnistumisen, hän kurkisti reunuksen 
ylitse hyväksyvästi ja käveli reunusta 
pitkin takaisin portaille. Tätä tilannetta 
oli katsomassa lukuisa joukko ihmisiä, 
joista useimmat etsivät muuta katselta-
vaa ainakin tuon köyden pelastamisen 
ajaksi. Siihen aikaan ei liene ollut liikoja 
turvallisuusmääräyksiä tai niitä ei aina-
kaan noudatettu. Alas päästyään kultaa-
jamestarimme ilmoitti: ” Seuraavana on 
vuorossa Seinäjoen Lakeuden kirkon 
ristin kultaus!”

Tämä kultaajamestari lienee useim-
mille meistä tuttu, sillä hän oli rovasti 
Vladimir Tsvetkov.

”Jätä binzakko piälläs,
sillä ropotti ei pelua,

joten kirikkö on vilu”

Rakentaminen on aina suurta seikkailua, jossa on tavallisesti aineksia mukaan-
sa tempaavaan tarinaan. Lue kanttori Mikko Huovisen muistelukset Pielave-
den ortodoksisen kirkon rakennusvaihteissta.
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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

Bogdan Grosu, Rautalampi
p. 0500 371 057
bogdan.grosu@ort.fi

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

Mikko Kärki, Kuopio
p. 020 6100  302
mikko.karki@ort.fi

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Seuraava 
Solea ilmestyy viikolla 7. Sen 
aineistopäivä on 27.1.2009.
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
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Radio ja tv

KRISTUS SYNTYY-KIITTÄKÄÄ! 
 

Kiitäen kuluuneena vuonna saamastamme hengellisestä  
tuesta ja esirukouksista toivotamme  

Siunattua Kristuksen Suntymajuhlaa esipaimenille,luostarien kilvoittelijoille
,seurakuntamme sielunpaimenille ja työntekijöille,sekä entisille ja nykyisille 

tiistaiseuralaisille ja seuran ystäville. 
 

”JUMALA ON KANSSAMME”

Опубликованная в прошлом номере 
газеты «Солея» (№5, 2008) статья о. 
Александра Рощенко оказалась очень 
своевременной. Он обратился к псалму 
145/146 и его словам «Господь хранит 
пришельцев», современной трактовке 
этих слов в отношении переселенцев, 
а также показал важность следования 
пс а лму  в  настоящее  время  в 
православном сообществе, уделяя 
внимание, оказывая помощь тем, кто 
оказался вдали от своей родины. К 
данной трактовке можно добавить и 
слова протоирея Рауно Пиетаринена 
о необходимости постановки общих 
целей и стремление к их достижению 
для полноценной и плодотворной 
работы в приходах, о чем он пишет 
в своем блоге (http://ortodoksi.net/
ortodoksi/blogi/rauno/). В отношении 
переселенцев общие цели, включение 
в жизнедеятельность прихода имеют 
особое значение.

В связи с этим было очень приятно 
почувствовать внимание и интерес 
к русскоязычным переселенцам, 
вновь прибывшим и уже давно пере-
ехавшим, со стороны архиепископа 
Карельского и всея Финляндии Лео и 
епископа Йоэнсуу Арсения, церковно-
го управления и прихода г.Куопио во 
время встречи 26 октября 2008 года в 

резиденции архиепископа.
Встреча началась с молебна. Во 

время последующего угощения архи-
епископ Лео рассказал приглашенным 
о деятельности православной церкви 
Финляндии, работе, проводимой 
приходами, познакомил с организа-
цией работы церкви с православными 
переселенцами из разных стран. В 
свою очередь епископ Арсений об-
ратил внимание присутствующих на 
важность внутреннего миссионерства 
прихожан, их помощи другим пересе-
ленцам в нахождении пути к церкви, к 
Богу. В словах  о.Виктора Максимов-
ского идеи епископа нашли свое про-
должение: «Для христианской веры 
недостаточно верить в душе, надо 
вместе с другими идти за Христом 
(Ап. Иаков: «Вера без дел мертва»)». 
Также о.Виктор подчеркнул важность 
духовного общения.

И именно к общению на протя-
жении всей встречи стремились ее 
участники. У присутствующих была 
возможность немного рассказать о 
себе, поделиться насущными про-
блемами, связанными со взаимо-
действием православного прихода 
г.Куопио и переселенцев, определить 
возможность участия архиепископа, 
епископа, сотрудников церковного 

управления в решении проблем, в 
разработке планов, мероприятий. Все 
это создавало ощущение стремления 
участников встречи к общим целям, 
их достижению. Надеемся, что у всех 
присутствовавших на встрече будет 
возможность через некоторое время  
увидеть результаты данного общения, 
продолжить и развить его – архи-
епископ хочет продолжить хорошую 
традицию встреч на следующий год, 
весной.

Kiitämme arkkipiispaa ja piispaa 

ystävällisestä vastaanotosta ja kahvi-
hetkestä sekä mahdollisuudesta kes-
kustella maahanmuuttajille tärkeistä 
asioista. Oli mielenkiintoista tutustua 
Suomen Ortodoksisen kirkon toimintaan. 
Meille on hyvin tärkeää, että arkkipi-
ispa ja piispa halusivat löytää ”yhteisen 
kielen” venäjänkielisten maahanmuut-
tajien kanssa. Toivomme tapaamisten 
jatkuvan.

  Зинаида Безвенюк
Виктория Глубокова

Встреча с архиепископом

Jo perinteinen ja kauan odotettu 

KUUTOSTEN SÄHLYTURNAUS 
käydään tänä talvena Varkaudessa. 

Kaikki joukolla mukaan 
YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ14.02.09

Turnauksessa pelataan
seuraavissa sarjoissa:

alle 10 – vuotiaat
10–14 –vuotiaat

yli 14 –vuotiaat (myös aikuiset)

Ilmoittaudu OMAAN SEURAKUNTAASI 16.1.2009 mennessä!!!

Kiitos 
KP arkkipiispa Leolle 

sekä Kuopion ortodoksiselle
seurakunnalle 

saamastani 
Pyhän Karitsan Ritarikunnan 

1.luokan ritarimerkistä. 
 

Mikko Huovinen

Diakoni Sulo Halla kuoli 5.12.2008 
Kuopion Yliopistollisessa sairaa-
lassa, missä hän oli ollut noin kaksi 

viikkoa hoidettavana vaikean sairaskoh-
tauksen jälkeen.

Sulo tuli perheineen pohjoisesta Kuo-
pioon 1979. Hän toimi seurakunnan kant-
torina ja kuorojen vetäjänä vuosikausia. 
Eläkkeelle siirtymisensä jälkeenkin hän 
huolehti seniorikuorosta, joka lauloi sään-
nöllisesti arkipäivien juhlapalvelukset.

Sulolla oli myös harrastus, ikoni-
maalaus. Hänen maalaamiaan ikoneja 
on monissa seurakuntamme pyhäköissä. 
Tuulikki Likitalon ottamassa kuvassa 
Sulo on maalaamassa ikonia, joka jäi nyt 
kesken. Sen piti valmistua Maaningan 

kirkkoon aikanaan. Ehkäpä joku jatkaa 
siitä mihin Sulo jäi ja työ tulee näin aika-
naan valmiiksi.

Henkilökohtaisesti menetin ahkeran 
kanssarukoilijan ja ystävän. Olen iloinen, 
että sain vaihtaa muutaman sanan hänen 
kanssaan vain joitakin tunteja ennen Sulon 
nukahtamista tuonilmaisiin. Nyt meidän 
tehtävämme on kantaa rukousta hänen 
kuolemattoman sielunsa puolesta.

Rukoilija ei enää seiso alttarin ääressä 
palveluksissa, mutta on rukouksissamme, 
kun seisomme kirkossa.

Ollos iästi muistettu sinä autuuten kut-
suttu ja aina muistettava veljemme.

isä Mikko

Rukoilija ja laulaja on poissa

i Sulo Hallan hautaus

Kuopion Pyhän Nikolaoksen

katedraalissa

pe 19.12.

alkaen liturgialla klo 10.

”Ollos iäti muistettu 
isä Sulo Halla.”

Radioitavat ortodoksiset 
jumalanpalvelukset 6.12.2008-
.25.5.2009  YLE Radio 1 
-kanavalla
la 6.12. klo 10-11., Liturgia
Kuopio, Pyhän Nikoloksen 
katedraali 
su 14.12. klo 11-12 Liturgia
Taipaleen srk, Jumalanäidin 
Tihvinän ikonin kirkko, Viinijärvi
ke 24.12. klo 18-18.40 Ortodok-
sinen jouluaaton rukoushetki 
Oulu, Pyhän Kolminaisuuden 
katedraali
 to 25.12. klo 8-9Joulupäivän 
liturgia 
Järvenpää, Jumalanäidin kasani-
laisen ikonin kirkko
 su 28.12. klo 11-12 Liturgia
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
 ke 31.12. klo 18-18.40 Uuden-
vuoden ehtoopalvelus  
Turku, Pyhän marttyyrikeisarinna 
Aleksandran kirkko
 su 4.1. klo 11–12 Liturgia  
Helsinki, Uspenskin katedraali 
su 25.1. klo 11-12 Turku, Pyhän 
marttyyrikeisarinna Aleksandran 
kirkko
su 1.2. klo 11–12 Liturgia 
Hamina, Pietarin ja Paavalin 
kirkko
su 15.2. klo 11–12 Liturgia  
Rovaniemi, Apostoli Andreaksen 
kirkko
Iltahartaudet Ylen ykköskana-
valla radiossa: 16.12. klo klo 
18.50   Arkkipiispa Leo, Kuopio,  
20.1. klo 18.50  TM Lars Ahlbäck, 
Joensuu

YLE TV1 lauantaina 26.12. klo 
10.10-12.00, toisen joulupäivän 
liturgia Joensuusta, toimittaa 
KS piispa Arseni, Pyhän Niko-
laoksen kirkko


