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8. vuosikerta N:o 1 - helmikuu 2010 Ortodoksinen seurakuntalehti

Kun seuraava Solea
(nro 2/10) ilmestyy pe 26.3. 

vietetään arkkienkeli
Gabrielin juhlaa.

apset ahkeroivat päiväkerhossa suloisia enkeleitä. Mekon leikkaukseen 
he keskittyivät hämmästyttävän tarkkaavaisesti, väliin sananmukaisesti 
kieli keskellä suuta, jokainen parastaan yrittäen.

Kasvojen piirtämisvaiheessa monella itselläänkin suu oli hymyssä korviin 
saakka ja silmät sädehtivät iloa. Jokainen piirretty sormi tuli tarkkaan lasket-
tua omiin pikkuisiin sormiin verraten. Enkeleistä tuli jokaisesta mainioita 
söpöläisiä, kuten ovat tekijät itsekin. 

Kun enkeleistä tuli niin viehättäviä kuin tuli, kehkeytyi ajatus tarjota niitä 
korttien muodossa myyntiin. Aikamme mietittyämme kerhojen kevätretki 
tuntui sopivalta mahdollisten tulojen käyttökohteelta. Ennen kuin ryhdy-
imme skannaus- ja kopiointipuuhiin, kysyimme lupaa lasten kotoa.

Alkuperäiset, suurella sydämellä tehdyt enkelit pääsivät lasten koteihin 
tuomaan jouluiloa. 

Korttien enkelit liihottelivat tuomaan Kristuksen syntymäjuhlan terve-
hdyksen ja toivoaksemme roppakaupalla välittyi hyvää mieltä kortin 
lähettäjille ja heidän läheisille, ystäville ja yhteistyökumppaneille.

Muistelemme vielä enkeleitä, kun retkeä toteutetaan kevään korvalla! 
Haluamme kiittää lasten kanssa aktiivisesta osallistumisestanne kerhon 
kevätretken kassan kartuttamiseen: 

”Iso Kiitos!” 

Toivotamme kaikille lehdenlukijoille siunauksellista loppuvuotta!
Kuopion ortodoksisen seurakunnan

päiväkerhojen lapset ja ohjaajat

Enkeli lentää liihottaa,
kaikille onnea toivottaa

L

Kuvan keskellä on enkelin askarrellut Simeoni Leksis. Muut hurmaavat nappisilmät Kuopion seurakunnan lasten kerhosta ovat (vasemmalta) Luukas Louni, Totti Snellman, 
Severi Kaverinen, Elina Kokkonen ja Jemina Karvonen. (Kuvat: Paula Pohjamo)

Kuopion lasten ja nuorten ilmoitukset löytyvät kirkkoherranvaalien kuulutusten vuoksi 
poikkeuksellisesti lehdestä sivulta 12.
Ilmoituksissa ovat muun muassa seuraavat asiat:

Perhekerho
oli jäämässä tauolle osallistujamäärän pienuuden vuoksi, mutta jatkaa toimintaa, kun ilmaantui lisää 
osallistujia. Joten perhekerho on ilmoitettuun tapaan joka toinen viikko, parittomilla viikoila klo 10-12, 
jatkuen siis 1.2.2010. 
Ohjelman sisältöä rakennetaan yhdessä. 

Sählykisailu Kuopiossa Kalevalan koululla 13.2.2010 
Ilmoittautumiset: liisa.tuunainen@ort.fi
Ilmoita nimesi, ikäsi (tiedän laittaa sinut oikeaan sarjaan) ja osoitteesi. Kerro lisäksi tarvitsetko Sinä ja 
kannustajajoukkosi kyytiä. Seurakunnat ovat järjestämässä tarvittaessa yhteiskyytejä. 
Joukkuejytinään ilmoituksessa kerro: 
Joukkueen mainio nimi sekä joukkuekumppaneiden nimet ja iät.
Kisaan osallistuminen maksutonta ja silti niin hauskaa 3 kertaa 5 minuuttista!

Kerho-ohjaajien koulutus
30.4 – 2.5.2010 Kuopion ortodoksisella seurakuntatalolla. 
Jos voisit olla kiinnostunut kerho-ohjaajana toimimisesta, 
ilmoittaudu joukkoon. Hiippakunnan seurakunnat tarvitsevat 
aktiivisia nuoria pitämään kerhoja myös haja-asutusalueilla, 
kunhan kerhokooksi saadaan vähintään 5 lasta.
*PS. Kerho-ohjaajana voisit tienata taskurahaa ja saada arvokasta
työkokemusta, jota voisit suoraan tai soveltaen hyödyntää moneen muuhun! 
Ilmoittautuminen maaliskuun loppuun mennessä: liisa.tuunainen@ort.fi.
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Seurakunnallinen identiteettiTunnustan!

Arkkipiispa Leo

Suuri paasto alkaa laskiaissunnun-
taista 14.2. Paaston liturginen väri 
on violetti.

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

Täytyy tunnustaa, että minun on 
vaikeata tunnustaa, mihin uskon. 
Meiltä pyydetään nöyrän rohkeaa 

valmiutta tunnustamaan uskoamme. Näin 
pyydetään pitkin elämämme koettelemuk-
sia, läpi ankaria vastoinkäymisiä, hetkinä. 
jolloin toivoton epäusko ja viha tahtovat 
päästä valloillaan.

Kun saamme elää kohtuullisen rau-
hallista aikaa, meiltä pyydetään uskon 
näyttöä erityisesti astuessamme pääsiäis-
kevääseen. Nyt. 

Mutta kuinka vaikeata minulla on 
osoittaa todeksi - jopa itselleni, mihin 
arvoihin tahdon perusta elämäni. Kuinka 
epäuskottavalta tunnustukseni lieneekään 
toisille ja etenkin Luojalleni. 

Jotta voisin paremmin yrittää, minun 
olisi ensin rehellisesti tunnistettava ongel-
man itsessäni. Minun pitäisi ymmärtää ja 
tunnustaa, että elämäni on heikoimmillaan 
juuri uskossa, juuri arvomaailmaani ydin-
perustuksissa.

Ymmärränkö edes, mitä lausun tun-
nustaessani uskoa? Mitähän yritän siinä 
sanoa? 

Se näyttää olevaan niin kaukana minus-
ta, niin kaukana elämäni käytännöstä. Niin 
vaikeita ovat uskon sanat, että tekemiseni 
taitavat kertoa aidommin todellisuutta.

Vaikka kirkkain silmin ja tottuneen 
äänin lausun muiden kanssa kirkon uskon-
tunnustusta, mitä oikeastaan minä tiedän 
siitä? Olenko  tahtomattakin petkuttamas-
sa itseäni ja yhteisöäni - petkuttamassa 
Jumalaani? 

Otetaan paljastava esimerkki, joka 
koskee uskoa kirkkoon. 

Lausumamme neljännen vuosisadan 
uskontunnustus, Symboli, jää sellaisena 
meille kristinuskon salaisuuden kulma-
kiveksi, kaikille kristityille yhteiseksi ja 
mitä arvokkaimmaksi perinnöksi. 

 Muutamia vuosia sitten kirkkokun-
tamme muotoili uudestaan sen suomen-
noksen. Silloin joku ihmetteli minulle, 
miksi ruvettiin nyt sekoittamaan tutut asiat 
ja puhumaan katolisesta kirkosta juuri 
ortodoksisessa perinteessämme.

Vastasin, että käsitykseni mukaan van-
hastaan käytetty kirkkomäärite yhteinen ei 
taida kuitenkaan parhaiten tulkita varhais-
kirkon sana katholiken, joka käsitteenä 
juontuu ilmaisusta kath’ holou - täyteyden 
mukaan, kokonaisuutta vastaava.

Sana katolinen ei viitta uskovien orga-
nisaatioon, vaan heidän uskonsa laatuun. 
Niinpä ortodoksia on aina ymmärtänyt 
kirkkoa katoliseksi - mutta ei sinänsä 
kaikkeen ulottuvaksi vaikutuspiiriksi, 
vaan ennen kaikkea laadullisesti, elämän 
täyteyden mukaiseksi.   

Tapauksesta yllätyin hieman. Olisin 
näet olettanut, että kirkon työtekijä olisi 
ymmärtänyt muutoksen tarkoitusta jo kou-
lutuksensa tai pitkän työkokemuksensa 
pohjalta. Tulin ajatelleeksi, kuinka sitten 
riviseurakuntalainen ymmärtää; mitä 
kirkkokansa oikeastaan tietää tunnusta-
mastaan uskosta kirkkoon?

Mutta tiedänkö minä, älyniekka, mitä 
kirkko tällä oikein tarkoittaa? Millaista 
kirkkoa minä tunnustan, kun ortho-dok-
sina tahdon ”oikein suorasti” uskoa ja 
ylistää?

Voi minua, kumisevaa vaskia! Yhä 
enemmän apostolin varoitus ”jos joku 
luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä 
ole oikeaa tietoa” pakottaa minua tarkkai-
lemaan vaitiolovelvollisuuteni merkitystä, 
ymmärtämään vastuun, joka sitoo minua, 
joka estää minua puhumasta. Heikon 
uskoni syvyyksien ääressä minun kieleni 
paljastuu petolliseksi peilikuvaksi. 

Minun pitäisi pysyä nöyrän hiljaa. Vain 
hiljaa. Ja jos rakkauden velka velvoittaa 
puhumaan, niin puhukoon sitten elämä 
itse elävää kieltä.

Uskon elämään! Juuri sitä minä tahdon 
hiljaisesti tunnustaa. 

Sitä taitavatkin tunnustaa kaikki elävät 
- siis aivan kaikki, monin eri tavoin ja 
sanoin, idästä länteen, kulttuurista ja maa-
ilmankatsomuksesta riippumatta, kaikki 
jotka elävät. Jos ihmiselämässä näet on 
ylipäänsä jotakin pyhää, se lienee jokaisel-
le ensiksi oma kokemus elämästä.  

Mutta minun elämäni - onnen hetkien 
ja onnettomuuden vastakohtien kamp-
pailun loputon virta - ei ole sitä todellista 
elämää, jota aavistan olevaan totuudessa. 

Pienissäkin epäonnistumisissani kärsin 
kuolemisen tuskaa, joka juuri paljastaa 
minulle elämän arvon ja suurenmoisuuden 
- elämän pyhyyden. 

Siksi kun tunnustan uskoani, tunnustan 
nimenomaan, että minulla ei ole itsessäni 
elämän pysyvää todellisuutta, elämän täy-
teyttä. Ei vielä. Sitä suuresti halajan, sitä 
odotan tai etsin: siihen minä uskon. Enhän 
tarvitsisi uskoa siihen, jos minulla olisi.

Tässä vaiheessa minä kyllä elän jo-
tenkin, mutta Elämä itse jää minulle 
kätketyksi. Salaisuuden kynnyksellä en 
pääse sisään. Ovella voin vain lausua tun-
nussanan - uskon, että kaikessa olevassa 
piilee elämän pyhyys.

Uskon elämän pyhäkköön. Koska us-
kon elämään, uskon, että Luoja on luonut 
maailmakaikkeuden Elämän täyteyden 
pyhäköksi, Sanan totiseksi ilmaisuksi 
- |Kirkoksi|. Uskon |Kirkkoon|.

Tarkoituksella en sano ”kirkko”, jottei 
tämä |Kirkkoni| ymmärrettäisi väärin. 
Ajan mittaan näet, kirkkojen ajattelussa 
on yhä enemmän sidottu käsite ”ekklesia” 
historiaan.

Kirkkoa alettiin ymmärtää lähinnä 
kristittyjen yhdyskunnaksi: sen sisällä 
näet oli totuus ja oikea tieto, mutta sen 
ulkopuolella pimeyttä ja jumalattomuutta. 
Tuntuuko tutulta kupletilta?

Siksi tunnustaaksemme uskoa yhdes-
sä varhaiskirkon kanssa meidän täyttyy 
muistaa alkuajan jumalakeskeinen visio. 
Emmehän voi aseta uskomme ytimeksi 
paikallista kirkkoa - seurakuntaa tai 
kirkkokuntaa. Nämähän ovat elämämme 
välineellistä käytäntöä.

Idästä länteen, puhukoot latinaa tai 
slaavia, ruotsia tai suomea, paikalliset 
kirkot ovat toiminnan arkitodellisuutta 
kaikkine ajattomine visioineen ja ylistyk-
sineen - ja, totesivat jo apostolit, loputto-
mine kampailuineen muiden yhteisöjen 
tavoin. 

Yhteisö itsessään ei ole uskon asiaa. 
Kirkot eivät voi olla oman uskonsa ydin; 
se olisi jo loogisesti absurdia. Mutta voim-
me uskoa niiden tunnustavaansa tavoittee-
seen, niiden tehtäväänsä. Voimme siksi 
uskotella itsellemme, että kirkot pystyvät 
parempaan kohti ykseyttä, kohti pyhyyttä 
ja itse ponnistella sen mukaan.

Se vaatii, että uskomme keskittyy 
nimenomaan |Kirkkoon|. Tätä |Kirkkoa|, 
johon kaikki kirkot tunnustivat ja yhä 
tunnustavat uskovansa Symbolissa ja 
johon minäkin uskon, varhaiskirkon isät 
sanoivat kuvaavasti vaikkapa ”hyperkos-
miseksi”, ”kosmoksen kosmokseksi”. 

Haparoivin sanoin sitä salaisuutta 
yrittäen kuvailla, |Kirkko| on maailman-
kaikkeudessa ilmoitettu jumalallinen 
salaisuus, luomakunnan kokonaisuuteen 
kätketty Luojan todellisuus; |Kirkko| on 
Jumalan läsnäolon, hänen Sanansa ruumis 
- Elämän pyhä temppeli. 

Sellaiseksi isät lienevät nähneet - kai-
ken olevan todellisuutena. Heidän visi-
ossaan ”kaikki on Jumalan ilmestymisen 
erillinen ilmaisu, kuvaa Sherrard, puu on 
jumalallinen todellisuus, joka ilmaisee 
itsensä puun muodossa.” Sitä kuvamaan 
symbolien keinoin kirkot valitsivat mei-
dän yhä toistamamme sanat yksi, pyhä, 
katolinen ja apostolinen.  

Itse vääristäen kirkkokäsitettä kirkot 
ovat irtautuneet tästä ihmeellisestä todel-
lisuudesta, siitä elimellisestä yhteydestä 
luomakuntaan. Siinä kirkkojen on nöyrty-
en tehtävä parannusta. Se alkaa meissä. 

Alkakoon siksi minussa ja tunnustan: 
Elämä on kaikessa. Kaikkea luoneen Sana 
antaa kaikille oleville elämänsä. Luoja on 
luoduissaan ja olemme kaikki Jumalan 
temppeli.

Ja, sen tunnustan, tämä lohduttaa 
minua: Jumala, yksi ainoa Luoja, ei ole 
ainoastaan juutalaisten eikä kristittyjen 
Herra, vaan on kaiken kansojen Jumala 
- tietävätkö sen tai ei. Rohkenen siksi 
myös tunnustukseksi sanoa: |Kirkko|, 
johon uskon, ei ole ainoastaan kristinus-
kon aarrekammio ikään kuin kristittyjen 
yksityisalue, meidän reviirimme. 

|Kirkko| on Jumalan lahja kaikille luo-
duille, Elämän tie ja Elämän totuus koko 
ihmiskunnalle. Minä uskon! 

Paul, vähäinen
Paul.Hesse@ort.fi

Harvassa on koko elämän tai edes usean vuosikymm-
enen kestävä ystävyys. Kuin arvokas esine, johon 
kertyy patinaa ajan kuluessa, ehkä säröjäkin, mutta 

kokonaisuus kestää. Kuin pellavapyyhe, joka käytössä kuluu 
yhä mieluisammaksi paljaalle iholle.

Miten ystävyys loppuu? Useimmiten se haalistuu vähitel-
len, kun ihmiset muuttavat erilleen, toiseen työpaikkaan, toi-
seen kuntaan, toiseen maahan. Se mikä oli vaikkapa työkuvi-
oissa kehittynyt yhteinen lounas ja luottamuksellinen juttelu, 
muuttuu ajoittaiseksi puheluksi, sähköpostiksi, satunnaiseksi 
tapaamiseksi. ja kättelyksi - siitä on jo aikaa!

Toinen muuttaa ja toinen jää. Tai molemmat muuttavat. 
Uudet olot, uudet ihmiset. Joulukortteja vaihdetaan, vuosien 
päästä nekin loppuvat. Kun ei toinen vastaa yhtenä jouluna, 
niin toinen jättää seuraavana jouluna kortin lähettämättä.

Pahiten vihlaisee suhteen yksipuolinen lopetus. Toinen 
uskoo kaiken olevan entisellään, pitää yhteyttä, avaa sy-
däntään, ehkä pyytää tukea oman elämänsä karikossa. Eikä 
vastausta kuulu, on vain hiljaisuus. Aneluun väsyy. Tajuaa, 
että ystävyys on ohi. Ymmärtää, että ei ole enää toiselle mil-
lään lailla hyödyksi. Tai että toisen voimat eivät riitä tämän 
ystävyyden ylläpitoon.

Edellisen tilanteen muunnelmassa toinen uskoo kaiken 

olevan entisellään, mutta toinen ilmoittaa yllättäen haluavansa 
ottaa etäisyyttä, ehkä asettaa ehtoja yhteydenpidolle.  Voi jopa 
todeta harkinneensa tätä jo kauan. 

Rannalle jäänyt joutuu miettimään missä vaiheessa ystä-
vyys on murentunut niin että siitä on pelkkä kuori jäljellä. 
Nyt kuorikin on murtunut. Hyvin pitkältä ystävyydeltä pu-
toaa pohja pois. Se jättää jälkeensä epäilyn ovatko vastaavat 
suhteet samalla lailla onttoja.

Pettynyt kokee syvää katkeruutta. Hän miettii missä oli 
itse tehnyt väärin. Ja miksi toinen ei ottanut tuntemuksiaan 
puheeksi aikaisemmin? Avoin keskustelu olisi voinut selven-
tää tilannetta. Senhän olisi pitänyt olla helppoa näin kauan 
toisensa tunteneiden kesken.

Katkeruus syö sielua ja siitä pääseminen vie aikaa. Silti 
katkeruudesta on pyrittävä eroon. Hitaasti käy myös sen 
oivaltaminen, että elämä on kuin tie, ja eri kanssavaeltajat 
kulkevat mukanamme eripituisia matkoja. Onnellisia ovat 
ne, jotka saavat kulkea hyvien seuralaisten kanssa mahdol-
lisimman kauan. 

Lohdullista on myös se, että uusia ystävyyssuhteita syntyy 
matkan varrella, kun vain annamme siihen mahdollisuuden.

Ystävyyden loppu

Leena Orro

M
i tä merkitsee 
k u u l u m i n e n 
ortodoksiseen 
seurakuntaan? 
Onko olemassa 

malliseurakuntalaista tai malliseura-
kuntaa?

Ortodoksinen kirkkomme on ollut jo 
vuosikymmeniä julkiselta kuvaltaan mo-
nikulttuurisempi kuin luterilainen kirkko. 
Seurakuntiemme jumalanpalveluksissa 
kuuluu usein suomen kielen rinnalla 
sujuvasti ruotsi, kirkkoslaavi, englanti, 
kreikka ja nyt myös karjalan kieli.

Monikulttuurisuus on haaste, koska 
siihen liittyy myös moniarvoisuuden 
hyväksyminen. Moniarvoisuus edellyt-
tää toisten hyväksymistä, mutta miten 
sovittaa yhteen ortodoksinen perinne ja 
länsimainen moniarvoisuus?

Kysymys suvaitsevaisuuden rajoista 
nousee usein esille monissa yhteisöissä, 
joissa on totuttu ajattelemaan ja toimi-
maan ainakin näennäisesti yksimieli-
sesti.   

Yksimielisyyden ilmapiiri seurakun-
nissa on hieno arvo, mutta sen syntymi-
seksi tarvitaan keskustelua. Eräs orto-
doksiteologi onkin osuvasti sanonut, että 
ilman avointa arvokeskustelua saavutettu 
yksimielisyys on farisealaisuutta.

Seurakunnallisen yhteenkuuluvuuden 
luominen on pitkä prosessi ja sen ylläpi-

tämiseen tarvitaan sekä ankkuroitumista 
ortodoksiseen etiikkaan että länsimaisen 
suvaitsevaisuuden hyväksymistä.

Eettinen ryhti seurakunnallisessa toi-
minnassa merkitsee luovuttamattomien 
uskon totuuksien ja käytännön toimien 
pitämistä toisista erillään. Seurakunnal-
lisen yhteenkuuluvuuden vuoksi pitää 
uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, mutta 
kenenkään ei tarvitse olla samaa mieltä 
esimerkiksi kirkkoherran kanssa hallin-
toasioista.

Seurakunnan työntekijöille eettinen 
selkäranka merkitsee sitä, että muistaa 
katua ja korjata yksityiselämän ohella 
myös työssä tehtyjä virheitä. 

Suurta paastoa edeltävillä viikoilla 
kirkko muistelee muun muassa Sak-
keusta, publikaania ja tuhlaajapoikaa. 
Kaikki nämä hahmot ovat esimerkkeinä 
malliseurakuntalaisesta. He eivät ole täy-
dellisiä, mutta ovat valmiita muuttumaan 
paremmiksi.    

Tuo muutos ei voi tapahtua muu-
ten kuin hyväksymällä itsensä lisäksi 
myös muut ja eri tavalla ajattelevat ihmi-
set saman seurakunnan jäseniksi. 

Suvaitsevaisuutta seurakunnassa 
osoitetaan sillä, että myös eri tavoilla 
ajatteleville annetaan tilaa.

Jälkipuheenvuoro
papa Paulin saarnaan

Uskontunnustustamme, joka toki alkoi 
monikkosanoilla ”me uskomme”, 
opeteltiin ulkoa jo 370-luvulla ainakin, 
ks. Ancoratus 119 (PG 43). Sitä viral-
listeltiin Konstantinopolin synodissa 
vuonna 381 ja se on siitä lähtien py-
synyt kaikkien kirkkojen yhteiseksi 
perustaksi. 

- Apostoli Paavalin lausahduksesta 
älyniekkoja vastaan, ks. 1. Kor. 8:2. Usei-
ta hänen kirjeensä todistavatkin varhais-
kirkkoyhteisöjen sisäisistä kampailuista, 
ks. huomautus 1. Kor. 11:19.  

- Kirkon jumalakeskeisyyttä korosti-
vat Justinos Filosofi (+ 166), Ireneios 
Lyonilainen (+ 202), Kleemens Alek-
sandrialainen (+ 215), Origenes (+ 254), 
neljännen vuosisadan Kappadokian 
suuret isät - joita epäilläänkin luoneet 
uskontunnuksemme ilmaisu, mutta myös 
Maksimos Tunnustaja (+ 662) ja moni 
muita; ks. Philip Sherrard, Christianity: 
Lineaments of a Sacred Tradition, luku 3 
(Holy Cross 1998).                          (PH)

Arkkipiispa Leo:
5.-12.2. Kypros: virallinen vierailu Kyp-
roksen kirkkoon
14.2. Joensuu: sovintosunnuntain ehtoo-
palvelus
15.2. Kuopio: katumuskanoni
16.2. Helsinki: kirkkomuseon
johtokunta 
17.2. Pielavesi: katumuskanoni
18.2. Nilsiä: katumuskanoni
19.2. Oulu: Ennenpyhitettyjen lahjojen 
liturgia
23.2. Arkkipiispalla vieraana Ari Puhe-
loinen
26.2. Helsinki: OrtAidin kokous
27.2. Kuopio: radioaamuhartaus
28.2. Helsinki: Kalevala-juhla
5.3. Helsinki: Lähetys ry:n ja SEN:n 
kasvatusjaoston kokoukset
6.-7.3. Mikkeli: Karjalan liiton hengelli-
set päivät, vigilia ja liturgia
12.-13.3. Iisalmi: Talentti - päivät
17.3. Helsinki: Uskontojohtajien foo-
rumi
20.3. Helsinki: liturgia, Lähetyksen ja 

OrtAidin kevätkokoukset
21.3. Varkaus: liturgia
 hiippakunnalliset kvartettipäivät
23.3. Arkkipiispalla vieraana Sofi 
Oksanen 
26.3. Kuopio: kirkollishallituksen istun-
to 27.-28.3. Kuopio: vigilia ja liturgia, 
äitien palkitseminen

Piispa Arseni:
11.-12.2. Varkaus, Talentti-koulutus
13.-14.2. Rautalampi, vigilia, liturgia ja 
ehtoopalvelus
18.2. Lapinlahti, katumuskanoni
20.-21.2. Savonlinna, Vigilia ja liturgia
24.2. Lieksa, EPL
2.3. Siilinjärvi, alustus tiistaiseurassa
3.3. Siilinjärvi, alustus luterilaisella 
seurakuntatalolla
24.3. Helsinki, Suomen ekumenisen 
neuvoston seminaari

Paimenmatkat
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ISON tuo nuoret kirkkoveisujen ääreen

Järjestimme 13.-15.11.2009 Jyvä-
kylässä nuorille kirkkolaulutap-
ahtuman, jossa opettelimme pe-

ruskirkkoveisuja, sävelmiä ja yhdessä 
laulamista.

Toki ohjelmaan mahtui myös käytän-
töäkin, kun lauloimme juuri oppimiamme 
veisuja vigiliassa ja liturgiassa. 

Lopuksi järjestimme vielä sunnun-
taina pienen kahvilakonsertin, joka 
huipentui isä Timon yllyttämänä täysin 
harjoittelemattomaan kappaleeseen.

Suurin osa kuorolaisista ei ollut 
nimittäin nähnytkään kyseistä nuottia 
aikaisemmin, mutta yleisö oli myyty. 
Hauskaa oli ja ainakin palautteesta 
päätellen joka ikinen osallistuja aikoo 
tulla uudestaankin.

Seuraavassa tapahtumassa, jonka 
järjestämme Mikkelissä 12.-14.2.2010, 
opettelemme paastonajan veisuja ja 
palvelusten kulkuja.

Toivomme mukaan paljon kaiken 
tasoisia laulajia, koska yhdessähän 
sitä kuorolaulua oppii parhaiten. Hinta 
vain 0€, sisältäen ruoat, majoituksen ja 
laadukkaan ohjelman. 

Tule ja ota kaverisikin mukaan. Ensi 
keväänä järjestämme vielä kolme tap-
ahtumaa ja suunnitteilla on myös vähän 
pidenpi kesäleirikin.

ISON on nuorten kirkkomuusikoksi 
opiskelevien organisoima projekti, 
joka pyrkii kokoamaan nuoria yhteen 
harjoittelemaan kirkkomme musiikkia 
ja perinnettä.

Kirkkokuorojen rivit harvenevat 
jatkuvasti ja olisi tärkeää, että saisimme 
nuoria mukaan toimintaamme. Me 
nuoret olemme kuitenkin kirkkomme 
tulevaisuus ja meidän vastuullemme 
jää, että kirkko elää ja hengittää myös 
tulevaisuudessa.

Syksyn 2009 aikana Iisalmessa on virin-
nyt aktiivinen kotouttamistyö ja -toiminta 
seurakunnan yhteydessä. Tilaisuuksiin on 
osallistunut runsaasti maahanmuuttajia.

Vanhan ajanlaskun jouluna Pr. Elian 
kirkossa järjestettiin tilaisuus, johon 
osallistui suuri joukko maahanmuutta-
jia. Ohjelma ja tarjoilu olivat erityisen 
antoisia.

Tilaisuuteen osallistuivat myös sisä-
asiainministeriön kansliapäällikkö Ritva 
Viljanen ja kaupunginjohtaja Martti 
Harju sekä luterilaisen- ja helluntaiseu-
rakunnan edustajat.

TULE MUKAAN PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN JUHLAAN
LAPPIIN 26-30.8.2010

Hinta on Joensuusta ja Kuopiosta 265 €, Iisalmesta 260 €,
Oulusta 245 € ja Rovaniemeltä 230 €. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle 15.6.2010 mennessä
puh. 0206 100491, pshv@ort.fi

ISON on nuorten kirkkomuusikoksi opiskelevien organisoima projekti, joka kokoaa nuoria yhteen harjoittelemaan kirkkomme musiikkia ja perinnettä. Kuvan 
ISON oli Jyväskylässä, seuraavaksi ISON kokoaa väkeä Mikkelissä.

Kotouttamistyötä Iisalmessa

Vanhan ajanlaskun
jouluna Pr. Elian 

kirkossa järjestettiin 
tilaisuus, johon osallistui 

suuri  joukko
maahanmuuttajia.

Kuutosseurakunnat tilaavat vir-
katodistukset ja sukuselvitykset 
puhelimitse, faksilla, sähköpostilla 
tai suoraan keskusrekisterin netti-
sivullemme tulevalla sähköisellä 
lomakkeella.

Keskusrekisterissä Kuopiossa on 
myös mahdollista asioida, palvelu-
aika on arkisin klo 9-15.

Vähitellen kaikki Suomen or-
todoksiset seurakunnat tulevat 
mukaan keskusrekisteriin. Sitten 
keskusrekisteristä voi meiltä saada 
todistukset kaikista seurakunnista, 
lukuun ottamatta luovutetun alueen 
lakkautettuja seurakuntia, jotka 
edelleen hoidetaan Mikkelin maa-
kunta-arkistossa.

Myös joidenkin vanhempien seu-
rakuntien venäjänkielinen aineisto 
hoidetaan maakunta-arkistossa.

Yhteystiedot: Ortodoksisen 
kirkon keskusrekisteri, Karjalankatu 
1 (käynti E-rapusta) 70110 Kuopio, 
puh. 0206 100 203 (ma-pe klo 
9-15), fax: 0206 100 202, e-mail: 
keskusrekisteri@ort.fi, nettisivut: 
www.ort.fi –keskusrekisteri

Huom! Muihin seurakunnalli-
siin asioihin liittyvä asiakaspalvelu 
hoidetaan edelleen seurakuntasi 
omassa virastossa.

Virkatodistukset
keskusrekisteristä
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna ke  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200 
VARKAUS
Puhelin: 0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi
virkatodistukset tilataan puhelimelle 
p. 0206100 203 tai
faxilla: 020 6100 202

Varkauden seurakunta

JUMALANPALVELUS

Varkauden Kirkko,   Relanderinkatu  5
 helmikuu 2010:
Ma. 1. 2. klo. 18. Vigilia;
Ti.  2. 2.  klo.  9.  Liturgia;
La. 6. 2.  klo. 18. Vigilia;
To. 11. 2. klo. 15.  Sairaalahartaus Aluesairaala
La. 13. 2. klo. 18. Vigilia
Su. 14. 2. klo. 18.  Suuri Ehtoopalvelus; 
Ma. 15. 2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri katumuskanoni;  
To. 18. 2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri katumuskanoni.
Pe.  19. 2. klo. 18.  Paaston Ehtoopalvelus
La.  20. 2. klo. 18.Vigilia 
Su.  21. 2. klo. 10.  Liturgia
Ke.  24. 2. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia   

maaliskuu 2010:
La.  6. 3. klo. 18.  Vigilia;
Su.  7. 3. klo. 10.  Liturgia;
Pe. 12. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
La. 13. 3. klo. 18. Vigilia;
Ke. 17. 3. klo. 17.  Andreas Kreetalaisen  Suuri katumuskanoni 
La.  20. 3. klo. 18. Vigilia 
Su.  21. 3. klo. 10. Liturgia,  ja kiertokoulu Varkaus 
Su.  28. 3. klo. 18.  Suuren Maanantain aamupalvelus
Ke. 31. 3. klo. 18.  Suuren Torstain aamupalvelus   

huhtikuu 2010: 
To.  1.  4.  klo. 9.  Suuren Torstain Liturgia
Pe.  2.  4.  klo.  9.  12. Evankeliumijakson lukeminen klo. 14.  Ehtoopalvelus ja 
Kristuksen hautakuvan kantaminen keskelle kirkkoa  klo. 18.  Suuren Lauantain 
Aamupalvelus ja  Kristuksen hautakuvan kantaminen
   
  kirkon ympäri ( JKR:n hautaamisen muisto)
La.  3. 4.  klo.  9.   Ehtoopalvelus  ja Liturgia
klo. 23.30  Puoliyöpalvelus,  ja klo. 24. Ristisaatto,  Aamupalvelus  ja Liturgia 
La. 10. 4. klo. 18.  Vigilia 
Ti.  13. 4. klo.  9.  Liturgia  (vainajien pääsiäinen)
La.  17. 4. klo. 18.  Vigilia
Su.  18. 4. klo. 10.  Liturgia

Leppävirta, rukoushuone  Rinnetie  9
helmikuu 2010:
Su.   7.  2. klo. 10. Liturgia;
Ti. 16. 2.  klo. 18. Suuri ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri 
Katumuskanoni 
Su.  21. 2. klo. 10. Liturgia; ja kiertokoulu  ( E. Huurinainen)
Pe.  26. 2. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia   
maaliskuu 2010:
Su. 14. 3. klo. 10.  Liturgia
Pe. 26. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
Ma. 29. 3. klo. 18. Suuren Tiistain Aamupalvelus 
huhtikuu 2010:
Ma.  5. 4.  klo. 9.  Liturgia ja ristisaatto    
Su.  11. 4. klo.10.  Liturgia

Savonlinna  Kirkko,  Erkonkatu  11
kirkon isäntä Markus Parkkonen p. 0400 925 746
helmikuu 2010:
La.  13. 2. klo.  18. Vigilia
Su.  14. 2. klo.  10. Liturgia
Ke.  17. 2. klo.  18. Suuri ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen  Suuri 
Katumuskanoni 
La. 20. 2. klo. 18. Vigilia  KS. Arseni
Su. 21. 2. klo. 10. Liturgia KS. Arseni
La. 27. 2. klo. 18. Vigilia
Su. 28. 2. klo. 10. Liturgia    
maaliskuu 2010:
Ke. 3. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
La. 6. 3. klo. 18. Vigilia
Su. 7. 3. klo. 10. Liturgia 
Ke. 24. 3. klo. 18.  Vigilia  (alk. S. eht.jälk. palveuksella)
To. 25. 3. klo. 9. Ehtoopalvelus ja Koululaisliturgia (Johannes Krysostomos)
La. 27. 3. klo. 18. Vigilia ja virpovitsojen  siunaus
Su. 28. 3. klo. 10. Liturgia 
Ti. 30. 3.  klo. 18. Suuren Keskiviikon Aamupalvelus        

Muualla srk:n alueella:
SORSAKOSKI, evl. Srk-sali:
Ke. 5. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia   
KERIMÄKI, evl. talvikirkko:
Ke. 10. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia   
HEINÄVESI, OP:n kerhohuone
Pe. 19. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia

Valamon teofaniajuhlassa oli niin kova pakkanen, että valokuvaajan sormet melkein jäätyivät. Valokuvat ottanut Pirjo Rait-
tila oli sattumoisin luostarissa teofanian aikaan sekä juuri ja juuri juosten rantaan ehti ottaa vedenpyhityksestä kuvat.

VARKAUDEN 
TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
 puh. työ:  0 206 100 344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin 
klo 12. srk.-salissa seuraavasti:
helmikuu  2010:    Ti. 9.2.;  23. 2. 
Vuosikokous;  maaliskuu  2010:   Ti. 
9.3.;  23. 3.;

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukau-
dessa jäsenten kodeissa Puh.johtaja:  
Marjukka Levy. puh. 044 – 5 693 670
helmikuu  2010:    16.02. klo 15.  Vuo-
sikokous rukoushuoneella;   

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukau-
dessa jäsenten kodeissa Puh.johtaja: Silja 
Majuri,  puh. 017 – 5 543 493
Kokoontumisista ilmoitetaan Soisalon 
Seutu- Lehden kirkollisissa ilmoituk-
sissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukau-
dessa jäsenten kodeissa Puh. johtaja:  
Yrjö Seppä,  puh. 0400 - 350169
Kkokoontumisista ilmoitetaan War-
kauden Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa       
 
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  050 
– 3 682 212 Kokoontuu Tiistaisin joka 
toinen viikko klo 17. srk.-salissa 
helmikuu  2010:    Ti. 9. 2.  Vuosikokous;  
23. 2. Esitelmä: ”Kuolema” V. Sokratil 
maaliskuu  2010:   Ti. 9. 3.  Esitelmä: 
”Pyhiä ihmisiä”  Jaana  ja Juha Pössi;   
Ti. 23. 3.

Ikonin matkassa
Anna Karppanen-Raatikaisen

maalaamia ikoneja 
Varkauden kirjaston vitriinissä

Osmajoentie 1
15.3.-30.4.2010

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset tiistaisin klo 18. srk-salissa.    
helmikuu 2010:    Ti. 2.2.; Ti. 9.2.; Ti. 23.2. maaliskuu 2010:  Ti. 9.3.; Ti. 
23.3.;  
SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   joka toinen keskiviikkoisin  klo 17.  srk.- salissa:
helmikuu 2010:    Ke. 3.2.;  Ke. 10.2.
maaliskuu 2010:  Ti. 2.3.; Ma. 8.3.;   Ti. 16.3.; 

Богослужения
Православная церковь г. Варкаус, 
Relanderinkatu 5
февраль 2010:
пн.  1.2. 18. Всенощная
вт.   2.2.  9. Литургия
сб.  6.2. 18. Всенощная
чт. 11.2. 15. Молебен в городской 
больнице
сб. 13.2. 18. Всенощная
вс. 14.2. 18. Великая Вечерня
пн. 15.2. 18. Великое Повечерие 
с чтением Великого канона прп.
АндреяКритского
чт. 18.2. 18. Великое Повечерие 
с чтением Великого канона прп.
АндреяКритского
пт. 19.2. 18. Вечерня
сб. 20.2. 18. Всенощная
вс. 21.2. 10. Литургия
ср. 24.2. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров
март 2010:
сб.  6.3. 18. Всенощная
вс.  7.3. 10. Литургия
пт. 12.3. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров
сб. 13.3. 18. Всенощная
ср. 17.3  17. Великий канон прп.
Андрея Критского
сб. 20.3. 18. Всенощная
вс. 21.3. 10. Литургия и Воскресная 
школа в г.Варкаус
вс. 28.3. 18. Великий Понедельник, 
Утреня
ср. 31.3. 18. Великий Четверток, 
Утреня
Изменения в расписании будут 
опубликованы в местной газете

Молельный Дом в Леппявирта, 
Rinnetie 9
февраль 2010:
вс.  7.2. 10. Литургия

вт. 16.2. 18. Великое Повечерие 
с чтением Великого канона прп.
АндреяКритского
вс. 21.2. 10. Литургия и Воскресная 
школа ( E.Huurinainen )
пт. 26.2. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров
март  2010:
вс. 14.3. 10. Литургия
пт. 26.3. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров
пн. 29.3. 18.   Великий Вторник, 
Утреня
Изменения в расписании будут 
опубликованы в местной газете

Православная церковь 
г.Савонлинна, Erkonkatu 11
февраль 2010:
сб. 13.2. 18. Всенощная
вс. 14.2. 10. Литургия
ср. 17.2. 18. Великое Повечерие 
с чтением Великого канона прп. 
Андрея Критского
сб. 20.2. 18. Всенощная. Епископ 
Арсений
вс. 21.2. 10. Литургия Епископ 
Арсений
сб. 27.2. 18. Всенощная
вс. 28.2. 10. Литургия
март 2010:
ср.   3.3. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров
сб.   6.3. 18. Всенощная
вс.   7.3. 10. Литургия
ср. 24.3. 18. Всенощная ( начнется 
после Великого Повечерия )
чт. 25.3.   9. Вечерня и Литургия для 
школьников
сб. 27.3. 18. Всенощная и освящение 
вербы
вс. 28.3. 10. Литургия
вт. 30.3. 18. Великая Среда, Утреня



5

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

Jumalanpalvelukset

Iisalmi Pr. Elian kirkko
helmikuu
ma 1.2. klo 18.00 vigilia
ti 2.2. klo 09.00 liturgia Herran temppeliintuomisen juhla
la 6.2. klo 18.00 vigilia
la 13.2. klo 18.00 vigilia
su 14.2. klo 18.00 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
ma 15.2. klo 18.00 Andreas Greetalaisen katumuskanoni
pe 19.2. klo 18.00 parastasis, vainajien muistopalvelus
la 20.2. klo 18.00 vigilia
maaliskuu
la 6.3. klo 18.00 vigilia, synnintunnustus
la 13.3. klo 18.00 vigilia, synnintunnustus
ke 17.3. klo 09.30 EPL, paastoliturgia, koululaispalvelus
pe 19.3. klo 18.00 akatistos
ke 31.3. klo 18.00 aamupalvelus, suuri torstai
huhtikuu
to 1.4. klo 09.00 liturgia, Suuri torstai
pe 2.4. klo 09.00 hetkipalvelus, Suuri Perjantai
pe 2.4. klo 14.00 Suuren perjantain ehtoopalvelus, kansa tuo kukkia Kristuksen 
haudalle
pe 2.4. klo 18.00 Suuren lauantain aamupalvelus, kirkko kierretään Kristuksen 
hautakuvan kanssa
la 3.4. klo 23.30 pääsiäisyönpalvelus, pääsiäisateria kirkon alasalissa
su 4.4. klo 18.00 pääsiäisen ehtoopalvelus

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
tammikuu
la 30.1. klo 18.00 vigilia
su 31.1. klo 09.00 liturgia
helmikuu
to 18.2. klo 18.00 Andreas Greetalaisen katumuskanoni
la 27.2. klo 18.00 vigilia, synnintunnustus
su 28.2. klo 09.00 liturgia, Gregorios Palamaksen sunnuntai
maaliskuu
pe 5.3. klo 18.00 akatistos
pe 12.3. klo 18.00 parastasis
la 20.3. klo 18.00 vigilia, synnintunnustus
su 21.3. klo 09.00 liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai
ke 24.3.klo 18.00 EPL, paastoliturgia
to 25.3. klo 09.00 liturgia, Jumalanäidin ilmestysjuhla
la 27.3. klo 18.00 vigilia, virpovitsojen siunaaminen
su 28.3. klo 09.00 liturgia, Palmusunnuntai
to 1.3. klo 18.00 12 evankeliumijaksoa Kristuksen kärsimyksistä
huhtikuu
ma 5.4. klo 09.00 II pääsiäispäivän liturgia

Alapitkä, Pyhän kolminaisuuden tsasouna
helmikuu
su 7.2. klo 09.00 liturgia
ti 16.2. klo 18.00 Andreas Greetalaisen katumuskanoni
ke 24.2. klo 18.00 EPL paastoliturgia
huhtikuu
la 3.4. klo 09.00 Suuren lauantain liturgia

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen tsasouna
helmikuu
su 14.2. klo 09.00 liturgia, sovintosunnuntai, laskiainen
maaliskuu
ke 3.3. klo 18.00 EPL paastoliturgia
su 14.3. klo 09.00 liturgia, Johannes Siinaalaisen sunnuntai

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
helmikuu
ke 17.2. klo 18.00 Andreas Greetalaisen katumuskanoni
maaliskuu
su 7.3. klo 09.00 liturgia, ristinkumartamisen sunnuntai
ma 29.3. klo 18.00 EPL, paastoliturgia

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneennukkumisen tsasouna
helmikuu
su 21.2. klo 09.00 liturgia, ortodoksisuuden sunnuntai, kiertokoulu
maaliskuu
ke 10.3. klo 18.00 EPL paastoliturgia
ti 30.3. klo 18.00  EPL, paastoliturgia

Tiistaiseurat

Iisalmen tiistaiseura kokoontuu joka 
toinen tiistai klo 13 kirkon alasalissa tai 
kodeissa.
ti 2.2 palveluksen jälkeen kirkon ala-
salissa. Mukana Kauppilanmäen tiistai-
seuralaiset.
ti 16.2 klo 13 vuosikokous kirkon ala-
salissa

Lapinlahden tiistaiseura
ti 23.2 klo 18 vuosikokous kirkon ala-
salissa

Sonkajärven tiistaiseura
ke 27.1 klo 18 Riitta ja Matti Nenolan 
kodissa

Kauppilanmäen tiistaiseura
ti 2.2 palveluksen jälkeen kirkon alasal-
issa. Mukana Iisalmen tiistaiseuralaiset.

Hirvijärvi-Sukeva tiistaiseura
ke 3.2. klo 13 vuosikokous Eila Aution 
kodissa

Muut tilaisuudet:

Käsityöpiiri kokoontuu maanantaisin klo 12 kirkon alasalissa. Kankaanpainantaa, 
virpovitsoja ym. myyjäisiä varten. Tervetuloa mukaan!

Parantavat ikonit –luento
ma 8.2 klo 18.30 Evakkokeskus,  KS piispa Arseni

Diakoniatoimikunnan kokous
ti 9.2 klo18 kirkon alasalissa

Ekumeeninen ilta
ma 22.2 klo 18.30 Pr. Elian kirkossa

Vanhan Valamon kilvoituselämä -luento
ma 8.3 klo 18.30 Evakkokeskus, isä Elias Huurinainen

Pääsiäismyyjäiset la 27.3 klo 11-14 kirkon alasalissa. Saatavana karjalanpiirakoita, 
pashaa, pyörösiä ym. leivonnaisia sekä käsitöitä. Arpajaiset.

Vuosi 2009 oli Ylä-Savossa 
monella tapaa ekumenian 
läpimurtovuosi. Loppuvuo-
desta Iisalmessa esiintyivät 
ekumeeniset tiernapojat 

eri seurakuntien tilaisuuksissa. Parhail-
laan heitä oli kuuntelemassa noin 1200 
kuulijaa. 

Ekumeenisissa tiernapojissa, joka 
kokoontui isä Eliaan esityksestä, oli 
mukana kirkkoherra Aarno Toivanen 
(evl), kirkkoherra Elias Huurinainen 
(ort), saarnaaja Erkki Laitinen (hel.srk) ja 
pastori Charles Shaheen (hel.srk).

Ekumeeniset tiernapojat

KUOROHARJOITUKSET
Iisalmessa kirkon alasalissa suuren paaston aikana sunnuntaisin 14.2., 21.2., 28.2., 7.3. 
ja 14.3. klo 16 sekä su 8.3. liturgian jälkeen. La 20.3. klo 10-17 kuutosten kuorojen 
laululeiri  Kuopiossa. Harjoittelemme kirkkolaulupäivien ohjelmistoa. Ilmoittaudu 
Kirsi-Marialle viimeistään 11.3.
Lapinlahdella harjoittelemme oman kirkon jumalanpalveluksia varten la 27.2. klo 16. 
Muista harjoituksista ilmoitetaan Matissa ja Liisassa. Toivon, että mahdollisimman 
moni osallistuu yhteisiin harjoituksiin Iisalmessa.

KERHOT
Lapinlahden pienten lasten kerho kokoontuu kirkon alasalissa ke 24.2., 10.3., 24.3., 
7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5. klo 9.30.
Lapinlahden puuhakerho kokoontuu  Valkosilla, Juhani Ahon tie 5c la 6.2., 6.3. ja 
8.5. klo 12.
Alapitkän kerho kokoontuu koululla la 13.2., 27.2., 20.3., 10.4., 24.4, 8.5. ja 22.5. 
klo 12. 
Lasten pääsiäinen Lapinlahdella toisena pääsiäispäivänä 5.4. klo 10. Suklaamunia ja 
hauskaa ohjelmaa.  Tapahtuma on myös kaikkien kerhojen pääsiäisjuhla. Tervetuloa! 

USKONTOTUNTI AIKUISILLE
Jäikö kristinoppikoulu aikanaan käymättä? Onko koulun uskonnon tunneista kulunut 
liian pitkä aika? Tuntuuko, että tiedoissasi ortodoksisuudesta on aukkoja? Pyöriikö 
mielessäsi askarruttavia kysymyksiä? Jos vastasit edes yhteen kysymykseen kyllä, 
tule uskontotunnille Lapinlahden kirkolle su 21.2. klo 14. Luvassa on perusasioi-
den opiskelua ja kertaamista vapaassa ja keskustelevassa ilmapiirissä. Aloitamme 
liturgiasta ja kevään muut teemat ja aikataulun sovimme yhdessä. PS. Kukaan ei jää 
jälki-istuntoon.   

KARJALAISTEN TIE
Evakkokeskuksen 20-vuotisjuhlanäytelmän seuraavat esitykset Lapinlahtisalissa to 
4.3. klo 18 tai Vieremällä la 27.3. klo 15. Tervetuloa!

Piispa Arsenin
Pääsiäismunan Maalauskurssi

Mäntyrinteellä
su 14.3.2010 klo 14 – 20.

Opetuksen, ruokailun ja kahvin lisäksi kurssimaksuun
kuuluvat maalaustarvikkeet ja materiaalit.

Halutessasi voit tuoda myös omaa materiaalia.
Kurssille ei ole taitovaatimusta.

Kurssimaksu on 30 €. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.
Ennakkoilmoittautumiset 9.3.2010 mennessä puh. 050-5563763

Tervetuloa!

Iisalmen Lapset ja nuoret, Iisalmen lapset ja 
nuoret, Iisalmen lapset ja nuoret, Iisalmen

Ekumeenisissa tiernapojissa oli mukana kirkkoherra Aarno Toivanen (evl), kirkkoherra Elias Huurinainen (ort), saarnaaja 
Erkki Laitinen (hel.srk) ja pastori Charles Shaheen (hel.srk).
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Kuopion seurakunta

Kuopion seurakunnan kirkkoherran tointa hakeneiden ja vaalisijoille 
asetettujen pastoreiden koepalvelukset toimitetaan seuraavasti:

III vaalisijalla oleva pastori Timo Hirvonen 27.02.2010 klo 18.00 vigilia 
Pielaveden ortodoksisessa kirkossa ja 28.02.2010 klo 10.00 liturgia Kuopi-
on Pyhän Nikolaoksen katedraalissa.
II vaalisijalla oleva pastori Johannes Hätinen  06.03.2010 klo 18.00 vigilia 
Siilinjärven kirkossa ja 07.03.2010 klo 10.00 liturgia Kuopion Pyhän Niko-
laoksen katedraalissa.
I vaalisijalla oleva pastori Timo Honkaselkä 13.03.2010 klo 18.00 vigilia 
Juankosken kirkossa ja 14.03.2010 klo 10.00 liturgia Kuopion Pyhän Niko-
laoksen katedraalissa.
 
Kirkkoherran vaalin vaaliehdokkaiden kuulemistilaisuus
Kuopion ortodoksinen seurakunta järjestää kirkkoherran toimen vaalieh-
dokkaiden kuulemistilaisuuden sunnuntaina 14.3.2010 klo 18.00 seurakun-
tasalissa, Snellmaninkatu 8, Kuopio. Venäjänkielisille seurakunnan jäsenille 
ehdokkaiden kuulemistilaisuus lauantaina 13.3.2010 klo 10 alkavan slaa-
vinkielisen liturgian jälkeen alasalissa.

Ehdotus Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioi-
keutettujen luetteloksi kirkkoherran vaalia varten on 
seurakunnan jäsenten nähtävissä kirkkoherranvirastossa, 
Snellmaninkatu 8, Kuopio, viraston aukioloaikoina 16.2.-
22.2.2010 välisenä aikana. 
Äänioikeutettujen luetteloon merkitään henkilö joka on 
merkitty seurakunnan jäseneksi ja täyttänyt 18 vuotta ha-
kuajan päättymispäivänä 15.1.2010. Laki ortodoksisesta 
kirkosta (985/2006) 48 §.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtä-
västä merkinnästä voi esittää asianosainen eli se, jonka 
oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Korjaus-
vaatimusta ei voi perustua seurakunnan jäsenyydessä 
15.01.2010 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on 

jätettävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään 
äänioikeutettujen luettelon nähtävilläpitoajan päättymi-
sen jälkeisenä toisena arkipäivänä kirkkoherranviraston 
aukioloaikana  24.2.2010 klo 12 mennessä.

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettu-
jen luettelon 25.2.2010.
Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä 
oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta 
kirkosta annetun 985/2006 mukaisesti. Ortodoksisen 
kirkon kirkkojärjestys  (174/2007) 73 §.

Kuopiossa tammikuun 18. pnä 2010.

Rovasti Mikko Kärki, khra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

K U U L U T U S

Ehdokasasettelu
Hiippakunnan piispa KP Karjalan ja koko Suomen Arkkipiispa Leo
on suorittanut ehdokasasettelun hakuajan päätyttyä. Laki 62 §.
Ehdolle on asetettu seuraavat tointa hakeneet henkilöt:
I vaalisijalle pastori Timo Honkaselkä
II vaalisijalle pastori Johannes Hätinen
III vaalisijalle pastori Timo Hirvonen
 
Pastori Timo Honkaselkä (s. 1972) on valmistunu teologian 
maisteriksi vuonna 1998. Hän on toiminut vuosina 1999-2005 Lapin
seurakunnan kirkkoherrana ja vuosina 1998-1999 kiertävänä
uskonnon opettajana Pohjanmaan alueella. Vuodesta 2005
Honkaselkä on hoitanut Kuopion seurakunnan kolmannen papin
tointa. Honkaselkä on vihitty papiksi vuonna 1998.

Pastori Johannes Hätinen ( s. 1953) on valmistunut teologian
maisteriksi vuonna 2000. Hän on toiminut kirkkoherrana Vaasassa
(2000-2005) ja Mikkelissä (2005-). Hätisen työura käsittää lisäksi
järjestöohjaajan, sihteerin ja toimittajan työsuhteita (1976-1996)
puoluejärjestöissä, lehtitaloissa ja yliopistolla. Hätinen on vihitty
papiksi vuonna 2000.

Pastori Timo Hirvonen ( s.1969) on suorittanut teologian maisterin
(2009), ammatti- ja liikennelentäjän (1990-1991) sekä lentokapteenin
ja reittikouluttajan tutkinnot (1999). Hirvonen on hoitanut
kirkkoherran ja papin toimen sijaisuuksia Kuopiossa, Mikkelissä ja
Varkaudessa. Vuosina 1994-2005 Hirvonen on toiminut 
lentokapteenina, reittikouluttajana ja liikennelentäjänä Finnairilla.
Hänet on vihitty diakoniksi 1995 ja papiksi 2005.

Vähintään kymmenellä seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä
on oikeus esittää lisäehdokasta, joka on hakenut tehtävään ja antanut
lisäehdokkuuteensa kirjallisen suostumuksensa. Esitys on tehtävä
kirjallisesti hiippakunnan piispalle vähintään kymmenen päivää
ennen vaalia.
Piispalla on oikeus hyväksyä tai hylätä lisäehdokas.

Äänestyspaikat ja äänestysajat
Kuopion ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan
21.03.2010-24.03.2010 seuraavasti:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali su 21.03.2010 klo 1200-
14.00, vaalia jatketaan samana päivänä Pielaveden kirkossa klo
16.00-17.00 ja Siilinjärven kirkossa klo 18.00-19.00
Vaali jatkuu ma 22.03.2010 Kuopion Pyhän Nikolaoksen
 katedraalissa klo 10.00-14.00 ja Juankosken kirkossa klo 16.00-
18.00.
Vaali jatkuu Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa ti 23.03.2010
 klo 16.00-18.00.
Vaali jatkuu ke 24.03.2010 klo 15.00-16.30 Kuopion Pyhän
 Nikolaoksen katedraalissa. Äänestys päättyy klo 16.30 ja suoritetaan
 ääntenlaskenta.

Vaalitapa
Kirkkoherran valitsevat salaisella vaalilla seurakunnan äänioikeutetut
 jäsenet. Äänioikeus kirkkoherran vaalissa on jokaisella
äänioikeutettujen luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä,
joka viimeistään hakuajan päättymispäivänä 15.01.2010 on täyttänyt
18 vuotta. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
Äänestäjän on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.
   
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.
Jokainen äänioikeutettu voi äänestää yhtä ehdolle asetettua tai
lisäehdokasta. Lisäehdokasta äänestänyt voi lisäksi äänestää yhtä
ehdolle asetettua. Jos lisäehdokasta kannattaa yli puolet äänestäjistä,
hän tulee valituksi tehtävään. Muussa tapauksessa valituksi tulee se,
joka saa enemmistön annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan,
valituksi tulee ylemmällä vaalisijalla oleva ehdokas.

Vaalituloksen julkaiseminen
Vaalin tulos julistetaan Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa
ke 24.03.2010 klo 17.30.
Vaalin tulos asetetaan nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle 
25.03.2010.

     
Vaalilautakunnan kokouksen 24.032010 pöytäkirja, jossa on 
ilmoitettu vaalin tulos, on seurakuntalaisten nähtävänä 2503.2010
alkaen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla  30 päivän ajan.
            
Kuopiossa tammikuun 18 päivänä 2010.
Rovasti Mikko Kärki, khra.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran vaalin 
(21.3.-24.3.2010) ehdokasluettelo, ilmoitus äänestyspaikoista,

äänestysajoista, vaalitavasta sekä vaalin tuloksen julkaisuajasta

Pastori Timo Honkaselkä (kuvassa vas.)

Pastori Johannes Hätinen.

Pastori Timo Hirvonen

MUISTA!
Kirkkoherraehdokkaiden

kuulemistilaisuus
Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa 

sunnuntaina 14.3. klo 18.
Venäjänkielisille seurakunnan jäsenille 

ehdokkaiden kuulemistilaisuus
lauantaina 13.3. klo 10 alkavan slaavin-

kielisen liturgian jälkeen alasalissa.
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Jumalanpalvelukset 24.12.2009-28.2.2010

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan perjantain 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.
Helmikuu: 13.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia,14.2. 
klo 18  ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, 15.2. klo 18 
katumuskanoni, 16.2. klo 18 katumuskanoni, 17.2. klo 17 
katumuskanoni, 18.2. klo 18 saavinkielinen katumuskanoni, 
24.2. klo 18 slaavinkielinen paastoliturgia. Maaliskuu: 3.3. 
klo 18 paastoliturgia, 5.3. klo 18 paastoliturgia, 10.3. klo 18 
liturgia, Lasaruksen lauantai, 13.3. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia, 17.3. klo 17 katumuskanoni, 18.3. klo 18 
katumuskanoni, 19.3. klo 18 akatistos, 24.3. klo 18 vigilia, 
25.3. klo   9  liturgia, Neitsyt Marian ilmestys, 27.3. klo   9 
liturgia, Lasaruksen lauantai, 29.3. klo 9 aamupalvelus, 
29.3. klo 18 paastoliturgia, 30.3. klo 9 aamupalvelus, 30.3. 
klo 18 paastoliturgia, 31.3. klo 9 aamupalvelus, 31.3.  klo 18 
yleinen sairaanvoitelu. Huhtikuu: 
1.4.   klo 18 ehtoopalvelus, Basileos Suuren liturgia, 
2.4. klo 9 XII kärsimysevankeliumia, 2.4. klo 14 suuren 
perjantain ehtoopalvelus, 2.4. klo 18 aamupalvelus, 3.3. 
klo  9 ehtoopalvelus, Basileos Suuren liturgia, 3.3. klo 
23.30 pääsiäisyöpalvelus, 4.3. klo 16 ehtoopalvelus, 5.4. klo 
9.30 aamupalvelus ja liturgia, lasten ristisaatto, 8.4. klo 10 
liturgia, koululaiset, 9.4. klo 10 liturgia, koululaiset, 10.4. 
klo 10 slaavinkielinen liturgia

Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Helmikuu: 19.2. klo 17 paastoliturgia. Maaliskuu: 12.3. 
EPL klo 17, mahdollisuus katumuksen sakramenttiin klo 
15 alkaen, isä Leo Tuutti, 26.3. EPL klo 17, mahdollisuus 
katumuksen sakramenttiin klo 15 alkaen, isä Leo Tuutti.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko:
Helmikuu: 14.2. klo 18 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, 
suuren paaston alku, 15.2. klo 18 katumuskanoni,
19.2. klo 18 paastoliturgia. Maaliskuu: 6.3. klo 18 vigilia, 
7.3. klo 10 liturgia, Ristinkumartamisen sunnuntai, 18.3. klo 
18 paastoliturgia, 27.3. klo 18 vigilia, 28.3. klo 10 liturgia, 
Palmusunnuntai, 30.3. klo 18 paastoliturgia
Huhtikuu: 2.4. klo 18 aamupalvelus, 3.4. klo 10 
ehtoopalvelus, Basileos Suuren liturgia, 5.4. klo 9.30 
aamupalvelus ja liturgia, lasten ristisaatto.

Maaningan kirkko:
Helmikuu: 16.2. klo 18 katumuskanoni, 28.2. klo 10 

liturgia, Maaliskuu:  3.3. klo 18 paastoliturgia, 19.3. klo 
18 akatistos, 27.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai, 
29.3. klo 18 paastoliturgia, Huhtikuu: 2.4. klo 9 XII 
kärsimysevankeliumia.
Pielaveden kirkko: 
Helmikuu: 17.2. klo 18 katumuskanoni, 21.2. klo 10 liturgia, 
26.2. klo 18 paastoliturgia, 27.2. klo 18 vigilia,  Maaliskuu: 
17.3. klo 18 katumuskanoni, 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt 
Marian ilmestys, 27.3. klo 18 vigilia, 28.3. klo 10 
liturgia, 31.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu. Huhtikuu: 
2.4. klo 13 suuren perjantain ehtoopalvelu, 3.3. klo 23.30 
pääsiäisyöpalvelus.

Keiteleen kirkko:
Helmikuu: 14.2. klo 10 liturgia, 18.2. klo 18 katumuskanoni, 
Maaliskuu:  3.3. klo 18 paastoliturgia,19.3. klo 18 
akatistos, 27.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai, 
29.3. klo 18  paastoliturgia Huhtikuu: 2.4. klo 9 XII 
kärsimysevankeliumia.

Itäinen alue:
Tuusniemi: Helmikuu: 16.2. klo 17 katumuskanoni, 
Maaliskuu: 14.3. klo 10 liturgia, 27.3. klo 10 liturgia, 
Lasaruksen lauantai, 30.3. klo 16 mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin, 30.3, klo 17 paastoliturgia. Huhtikuu: 1.4. klo 
10 ehtoopalvelus, Basileos Suuren liturgia  
Luikonlahti:
Helmikuu: 28.2. klo 10 liturgia. Maaliskuu: 18.3. klo 17  
paastoliturgia. Huhtikuu: 2.4. klo 13 suuren perjantain 
ehtoopalvelus

Juankoski:
Helmikuu: 17.2. klo 17 katumuskanoni, 21.2. klo 10 liturgia. 
Maaliskuu: 3.3. klo 17 paastoliturgia,
13.3. klo 18 vigilia, 17.3. klo 17 katumuskanoni, 25.3. 
klo10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys, 31.3. klo 16 
mahdollisuus, katumuksen sakramenttiin, 31.3. klo 17 
yleinen sairaanvoitelu. Huhtikuu: 2.4. klo 14.30 suuren 
perjantain ehtoopalvelus

Nilsiä:
Helmikuu: 18.2. klo 17 katumuskanoni, Maaliskuu: 21.3. 
klo 10 liturgia, 29.3. klo 16 mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin, 29.3. klo 17 paastoliturgia. Huhtikuu: 
1.4. klo 17 XII kärsimysevankeliumia, 3.3. klo 23.30 
pääsiäisyöpalvelus 

Muuruvesi:
Helmikuu: 15.2. klo 17 katumuskanoni, Maaliskuu: 19.3.  
klo 17 akatistos, 28.3. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:
Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: 
www.ort.fi/kuopio. Lapsi- ja 
nuorisotyötoimisto: 0206100309, 
sähköposti: kuopio.kerhot@
ort.fi.  Papiston ja kanttorien 
matkapuhelimet:  Keskinen 
alue: Khra rovasti Mikko Kärki  
0206100302. Kanttori Anita 
Lintu 0206100305 Itäinen alue: II 
pappi rovasti Andreas Hjertberg 
0206100303. II kanttori Sofia 
Laukkanen 0206100306.  Läntinen 
alue: III pappi pastori Timo 
Honkaselkä 0206100304. III kanttori 
Eija Honkaselkä 0206100307. Muu 
henkilökunta: Seurakuntasihteeri 
Anna-Liisa Vainiomäki  
0206100310. Uskonnonopettaja 
Ulla Puhakka 050 3307162. 
Lapsi  ja nuorisotyöntekijä Liisa 
Tuunainen  0206100309.  Lasten ja 
nuorten ohjaajan sijainen Svetlana 
Lamanen 0206100309.  Vahtimestari 
Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Koslonen 
0206100312.

Haluaisitko juhla-asun, 
joka kerää katseita ja kestää 
aikaa?

Uudet kurssipäivämme ovat:
ke 17.3. klo 17-21
to 18.3. klo 17-21
ke 7.4. klo 17-21
to 8.4. klo 17-21

Kuopion ort. srk:n
seurakuntasalissa
Snellmaninkatu 8

Kurssilla voi tehdä itselle 
mieleisen (värit yms.) puvun 
asusteineen tai täydentää jo 
olemassa olevaa pukua.  
Ilmoittaudu pieneen ja iloiseen 
käsillä tekijöiden joukkoon 
helmikuun loppuun 2010 men-
nessä.

kurssin opettaja Tarja Alava p. 
0400-913650
tarja@tarjaalava.net

ПРИХОД КУОПИО
адрес: Snellmaninkatu 8
70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на 
церковнославянском 
языке будет совершена в 
Свято-Никольском соборе 
г.Куопио, по адресу: 
Sepänkatu 7:
в субботу 13.02.2010 г., в 
10.00 часов
 в субботу 13.03.2010 г., в 
10.00 часов
в субботу 10.04.2010 г., в 
10.00 часов
с 9.15 ч. будет 
возможность 
исповедоваться

Литургия 
Преждеосвященных 
Даров
в среду 24.02.2010 г., в 
17.00 часов
с 16.15 будет возможность 
исповедоваться

Покаянный канон
в четверг 18.02.2010 г., в 
18.00 часов

Вечерня на финско-
церковнославянском 
языке в Свято-Никольском 
соборе г.Куопио:
в среду 28.04.2010 г., в 
18.00 часов

«ГРУППА МАРИЯ»
Группа Мария приглашает 
всех, кто хочет больше 
знать о нашей вере, на 
наши встречи в нижнем 
зале здания прихода по 
адресу: Snellmaninkatu 8. 
Предстоящие встречи:
24.02.10 г. в 18.00 часов
28.04.10 г. в 18.30 часов

Приглашаются все 
желающие. Добро 
пожаловать!

отец Андрей
тел. 020 610 0303

Pääsiäis-
myyjäiset

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

lauantaina 27.3.2010 klo 11 
alkaen.

Myytävänä piirakoita,
pashaa, kulitsaa

 ja muita pääsiäisleivonnaisia
Arpajaiset.

Tarjolla kahvia ja pullaa
Järjestää eri toimintapiirit

Tervetuloa!

Pääsiäis-
myyjäiset

Siilinjärven srk-salilla 
perjantaina 26.3.2010 klo 12 alkaen

Myytävänä piirakoita
ja muita leivonnaisia

Järjestää Siilinjärven tiistaiseura
Tervetuloa!

Pääsiäiskoristeiden
askartelupäivä

perheille

lauantaina 13.3.2010
klo 12-15

Kuopion ort. srk.salissa 
(alasali) Snellmaninkatu 8.

Myös kaikki 
maahanmuuttajaperheet

olette tervetulleita.
Tarvikkeiden hankintaa 
varten pyyd. ilm. srk:n 

kansliaan
puh. 020 6100300 pe 

5.3.2010 klo 12 mennessä.
Mukana askarteluohjaaja. 

Tarjoillaan välipalaa.
Järjestäjänä 

Diakoniatoimikunta

NAISTENPÄIVÄN
KUNNIAKSI

lauantaina 6.3.2010 klo 15-18 
(yläsali + keittiö)
Snellmaninkatu 8

Nautimme kansainvälisten ruokien 
makuelämyksistä. Valmistamme ruuan 

itse ja opimme samalla eri maiden 
keittiöiden vivahteista ja kulttuureista.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus 

osallistua vigiliaan kirkossa. 
Pyydämme ilm. srk:n kansliaan
puh. 020 6100300 pe 26.2.2010

mennessä. Järjestäjänä diakonia- ja 
venäjänkielinen toimikunta

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ

в субботу 6.3.2010 года с 15.00 до 
18.00 часов (верхний приходской 

зал+кухня), Snellmaninkatu 8 
Насладимся блюдами кухонь разных 

стран.
Готовить мы будем сами, обучаясь 

одновременно 
особенностям кухонь и культур.

После окончания мероприятия есть 
возможность принять участие во 

всенощной в церкви.
Об участии просим сообщить в 
канцелярию по телефону: 020 

6100300 
(на русском языке по тел.: 044 718 

1661) до 26.2.2010 года.
Огранизаторы: Диакония и 

Русскоязычная группа прихода

Tule ja tee nykyaikainen 
SARAFAANI tai FERESI

«  Что приняла и облобызала  Святая Церковь 
– вседля сердца христианина должно быть 
любезно. Что  Церковь положила на семи  
Вселенских Соборах – исполняй. Горе тому, 
кто одно слово прибавит к сему или убавит.
Наша Церковь не имеет никакого порока; 
горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь 
изменения в Богослужение и устивы той 

Церкви, которая есть ( столп и утверждение Истины) и 
о которой Сам Спаситель сказал, что даже врата ада не 
одолеют ее;т.е. что она пребудет неизменно до конца – до 
второго пришествия.

Всякое желание внести якобы усовершенствование, 
изменения в правила и учение Св. Церкви, есть ересь, 
желание создать свою особую Церковь по измышлению 
разума человеческого, отступление от постановления  Духа 
Святого и есть хула на Духа Святого, которая не простится 
во век. Хранит Господь, яко зеницу ока Своего, людей  
Своих, то есть православных христиан,любящих Его и 
всем сердцем, и всею мыслию, и словом и делом,день и 
нощь служащих Ему. А таковые есть хранящие всецело 
все уставы, догматы и предания нашей Восточной Церкви 
Вселенской и устами исповедающие благочестие, Ею 
преданное ».

ПРЕП.  СЕРАФИМ   САРОВСКИЙ: 
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Mikkelin seurakunta

Kaikkea halvalla ja helposti

IKONIN EDESSÄ
VillaMullin ikonipajan

ikoneja
Topin Galleriassa 

Pieksämäellä
Torikatu 7

3.-31.3.2010

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Kanttori: avoinna
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 100 203,
s-posti: keskusrekisteri@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Helmikuu
La 6.2. klo 18 Vigilia
Su 7.2. klo 10 Liturgia
La 13.2. klo 18 Vigilia; palveluksen laulaa Ison-kuoro
Su 14.2. klo 10 Liturgia, Sovintosunnuntai; palveluksen laulaa Ison kuoro
Su 14.2. klo 14.30 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus; palveluksen laulaa Ison-
kuoro
Ma 15.2. klo 18 Katumuskanoni
La 20.2. klo 10 Liturgia; toimittaa KS piispa Arseni (Karjalan hiippakunnan 
tiistaiseurapäivä)
Su 21.2. klo 10 Liturgia (kiertokoulu)
Pe 26.2. klo 18 Paastoliturgia
La 27.2. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 28.2. klo 10 Liturgia
Maaliskuu
Ke 3.3. klo 18 Paastoliturgia; klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua katu-
muksen sakramenttiin
La 6.3. klo 18 Vigilia, toimittaa KP arkkipiispa Leo; palveluksen laulaa Kamari-
kuoro 
Su 7.3. klo 10 Liturgia, toimittaa KP arkkipiispa Leo; palveluksen laulaa Ka-
marikuoro
Su 21.3. klo 10 Liturgia (kiertokoulu)
To 25.3. klo 9 Liturgia
La 27.3. klo 18 Vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 28.3. klo 10 Liturgia, Palmusunnuntai
Ke 31.3. klo 18 Paastoliturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Helmikuu
Ti 16.2. klo 18 Katumuskanoni
Ke 24.2. klo 18 Paastoliturgia; klo 17 alkaen on mahdollisuus osallistua katu-
muksen sakramenttiin
La 13.3. klo 18 Vigilia
Su 14.3. klo 10 Liturgia

JUVA
Ev. lut. seurakunnan Ristinsali
Ti 30.3. klo 18 Paastoliturgia

SYSMÄ
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Ma 29.3. klo 18 Paastoliturgia

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu Mikkelin srk-talossa
lauantaisin 6.2., 13.2., 13.3., 27.3., ja 24.4. klo 10 - 14

MIKKELIN LASTEN KERHO
kokoontuu srk-talossa sunnuntaisin 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 21.3., ja 28.3. klo 
10 – 10.40. Kirkossa alkaa liturgia klo 10. Kerhon päätyttyä kerholaiset tulevat 
ohjaajansa kanssa kirkkoon. Vanhemmat tuokaa lapsenne kerhoon ja tulkaa itse 
liturgiaan!

MIKKELIN SINAPINSIEMENKERHO
kokoontuu srk-talossa maanantaisin klo 18

MIKKELIN TIISTAISEURA 
kokoontuu srk-talossa 
to 11.2. ja 11.3. klo 12

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu to 25.2. klo 13 Sanni Jehkisen kotona, Mikontie 3 as 5 Naarajärvi

MIKKELIN SEURAKUNNAN HERRASMIESTEN RUOKAKERHO
To 11.2. klo 17 Kaihunlahden kodalla (Kenkäveroa vastapäätä)
To 11.3. klo 17 Seurakuntatalossa, Paavalinkatu

KIRKKOPÄIVÄT JOENSUUSSA 11.- 13.6.2010
Seurakunta on varannut Joensuun Cumuluksesta 13 2-hengen huonetta 
(108e/vrk) ja hotelli Aadasta 14 1-hengen huonetta (82e/vrk). Majoitus-
varaukset johannes.hatinen@ort.fi tai puh. 0206 100 351. Ilmoittautumiset 
viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

SEURAKUNTAPÄIVÄ MIKKELISSÄ 13.- 14.2.
La 13.2. klo 18 Vigilia, laulaa Ison-kuoro
Su 14.2. klo 10 Liturgia, laulaa Ison-kuoro
Su 14.2. klo 12 Lounas
Su 14.2. klo 13 Yleisöluento, TM Vladimir Sokratilin
Su 14.2. klo 14.30 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus, laulaa Ison-kuoro

MIKKELIN KIRKKOON KESÄOPPAITA
Mikkelin kirkko on avoinna joka päivä 27.6.- 8.8. klo 11 – 16
Etsimme nuoria opiskelijoita oppaiksi. Hakemukset 26.2. mennessä: 
johannes.hatinen@ort.fi.

Kotikaupungissamme avattiin tänä 
syksynä uusi kauppakeskus ja sen 
avajaisista kertoneessa sanomaleh-

tiartikkelissa kerrottiin tuhansien ihmisten 
tungeksineen siellä.

Kyse oli syksyisestä arkipäivästä, 
jolloin olisi ollut todella helppoa keksiä 
muutakin tekemistä, mutta kuitenkin nämä 
tuhannet ihmiset valitsivat päämäärättö-
män vaeltamisen uutuuttaan kiiltelevässä, 
mahdollisimman laskelmoidusti suunnitel-
lussa markkinatalouden temppelissä. 

Kaikki nuo ihmiset etsivät ostamisen 
kautta iloa ja sisältöä elämäänsä ja myös 
johonkin kuulumisen tunnetta.

Kun käyn säännöllisesti ”shoppaile-
massa”, voin tuntea elämän hallintaa ja 
noudatan meille tarkasti markkinoitua 
huoletonta elämäntapaa.

Maamme hallituskin kehottaa meitä 
kuluttamaan ja sitä kautta ylläpitämään 
talouden elvytystä eli voin jopa tuntea 
olevani hyvä ihminen käyttäessäni aikaani 
ja rahojani ostosparatiisin houkutuksiin.

Miten toisenlainen onkaan vanhojen 
kirkkoisien ja kirkon opettajien näkemys 
hyvästä elämästä ja sen tarkoituksesta! 
Meidän tehtävämme on tehdä matka Luo-
jamme yhteyteen yhdessä lähimmäistem-

me kanssa. Meidän tulee suojella elämää 
ja luontoa, eikä pyrkiä riistämään ja tuho-
amaan sitä oman edun ja mukavuuksien 
tavoittelussa.

Meille on annettu vapaa tahto ja tätä 
vapautta emme saisi käyttää väärin tai 
pelkästään turhuuksien tavoitteluun. Tar-
vitsemme elämäämme muutakin sisältöä 
kuin tavarat tai virtuaalimaailman keino-
tekoisen todellisuuden.

Meillä tämän päivän ihmisillä taitaa 
vain olla liian korkea kynnys avoimesti 
kertoa hengellisistä tarpeistamme – kirkon 
aktiivinen jäsenyys ei oikein ole nykytren-
dien mukaista ja siitä puhuminen on vielä 
vanhanaikaisempaa.

Kirkoissa ei meillä Suomessa tungeksi 
tuhansia ihmisiä ja se lienee ainakin osit-
tain siitä johtuvaa, että emme voi käyttää 
monien viikkojen mainoskampanjoita 
”asiakkaiden” houkuttelemiseksi.

Kirkolla olisi kuitenkin paljon annetta-
vaa tämän päivän kaikkien elämysten ja ta-
varapaljouden kyllästyttämille ihmisille. 

Elämän tarkoituksen etsiminen ei 
ole kadonnut minnekään vuosituhannen 
kuluessa. Kirkko tarjoaa säännöllisesti 
mahdollisuuksia lähimmäisten kohtaami-
seen, ryhmään kuulumiseen ja Luojamme 

parantavan läsnäolon kokemiseen. Kaikki 
tämä on tarjolla, kun vain uskallamme 
lähteä matkalle ja tulla katsomaan edes 
kerran.

 Elämys ei saata olla elokuvamaisen 
hohdokas – kuoro tekee virheitä, lukijan 
tai diakonin puheesta ei aina saa selvää ja 
mitähän se pappikaan siellä edes takaisin 
jatkuvasti kulkee?

Jalkoja särkee, selkää puuduttaa ja 
keskittyminen on työlästä. 

Nämäkin tunteet kulkevat mukana ja 
kuuluvat matkanteon vaivoihin, mutta 
etsiminen saattaa johtaa uuteen, syvään 
iloon ja elämän tarkoituksen syvempään 
tutkiskeluun.

Lähde siis rohkeasti mukaan kirkon elä-
mään ja osallistu sen jumalanpalveluksiin 
voimiesi mukaan. Suuri paasto kauniine 
teksteineen odottaa juuri sinua arvioimaan 
oman elämäsi suuntaa. Tämän arvioinnin 
jälkeen saatat löytää tavaroita rikkaamman 
ja kauniimman uuden todellisuuden ja 
lähempää kuin arvaatkaan! 

Marja Mäkirinta

Tänä talvena luonto on muovannut monia taideteoksia. Kuvassa luonnolli-
nen risti. (Kuva: Matti Valkonen)

Vain toisissamme
tulemme
täydelliseksi.
 
...............................
 
Elämämme on
polkuja, risteysasemia.
Mitä polkua Sinä tahdot
seurata?
 

Priscilla
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA,
Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
p. ja fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Harri Peiponen
p. 0206100321
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
virkatodistukset ja sukuselvitykset
p. 0206 100 300,
Virasto avoinna ke 9-12

Rautalampilaiset sydämellä

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
ma 1.2 klo 18 vigilia
la 13.2 klo 18 vigilia
su 14.2 klo 10 liturgia
pe 19.2 klo 17 paastoliturgia
la 20.2 klo 18 vigilia
la 6.3 klo 18 vigilia
su 7.3 klo 10 liturgia
ke 17.3 klo 18 katumuskanoni
ke 24.3 klo 18 juhlavigilia
to 25.3 klo 9 liturgia (Neitseen Marian ilmestys)
la 27.3 klo 18 vigilia
Jokaisen liturgian jälkeen tarjotaan kirkkokahvit srk salissa.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
la 6.2 klo 18 vigilia
su 14.2 klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
ma 15.2 klo 18 katumuskanoni
ke 24.2 klo 17 paastoliturgia
pe 12.3 klo 17 paastoliturgia
la 13.3 klo 18 vigilia
su 28.3 klo 10 liturgia (Palmusunnuntai)

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
su 7.2 klo10 liturgia
ti 16.2 klo 18 katumuskanoni
su 21.2 klo 10 liturgia (Varkauden kirkkoherra toimittaa)
ke 10.3 klo 17 paastoliturgia
pe 26.3 klo 17 paastoliturgia

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
ti 2.2 klo 10 liturgia
to 18.2 klo 18 katumuskanoni
pe 5.3 klo 17 paastoliturgia
su 14.3 klo 10 liturgia
la 27.3 klo 10 liturgia (Lasaruksen lauantai)

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
ke 17.2 klo 18 katumuskanoni
ke 3.3 klo 17 paastoliturgia
pe 19.3 klo 18 akatistos
la 20.3 klo 10 liturgia (akatistoksen lauantai)

Hankasalmi, Aseman srk-koti
pe 26.2 klo 17 paastoliturgia
su 21.3 klo 10 liturgia (Jyväskylän kirkkoherra toimittaa)

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
su 28.2 klo 10 liturgia

HUOM! Illalla toimitettavat paastoliturgiat alkavat tulevassa paastossa jo klo 
17.00!
 
TAPAHTUMIA JA JUHLAT 
Rautalammilla la 13.2 klo piispallinen vigilia
Rautalammilla su 14.2 klo 10 piispallinen liturgia
Suonenjoella su 14.2 klo 18 sovintosunnuntai ehtoopalvelus

Nikolaos-kuoron harjoituksia 
Tiistaisin Syvänniemen tšasounalla klo 18. Tarkempia tietoja antaa kanttori 
Oili Mäkirinta puh. 020 610 0322

Tiistaiseurat
Rautalammin tiistaiseura: 3.2 , 17.2, 3.3, 17.3 klo 13 seurakuntasalissa . Vuosi-
kokous pidetään 17.2  klo 13.00 seurakuntasalissa.
Suonenjoen tiistaiseura:  10.2 , 24.2, 10.3 , 24.3 , 7.4 Suonenjoen kirkon ala-
kerrassa. Vuosikokous pidetään 10.3.

Ortodoksiakerho
Suonenjoella ma 15.2 ja pe 12.3 palvelusten jälkeen. Kerho on avoin kaikille 
ortodoksisesta uskonnosta kiinnostuneille. Lisää tietoja antaa isä Harri Peipo-
nen p. 020 6100 321

Lastenkerho
Suonenjoella 10.2, 24.2, 17.3 klo 17. Lisää tietoja antaa Mirja Mäkinen p. 044 
320 1147.
Rautalammilla la 20.2., klo 10-11.30, la 6.3. klo 10-11.30, la 27.3. klo 17 vir-
pomavitsatalkoot ja siunaaminen vigiliassa, la 10.4. klo 10-11.30, la 24.4. klo 
14 perhepäivä, pe 14.5. klo 17 nuorten ilta

Ikonipiiri – Rautalammin ort. srk:n nuorisotila
ti 19.1 klo 17 - 20.45
ti 2.3  klo 17 - 20.45
ti 23.3 klo 17 - 20.45
la 10.4 klo 9 – 15

Eroamisen hetki on aina vaikea 
ja monesti sitä on mahdotonta 
ajatella. Kuitenkin se on varma, 

yhtä varma kuin väliaikainen. Vajaa 
puolitoista vuotta olen ollut Rautalammin 
ortodoksisen seurakunnan palveluksessa, 
ja nyt on tullut hetki lähteä pois uuteen 
haasteeseen.

Pappina ja kirkkoherrana oleminen ei 
ole ollenkaan helppoa, erityisesti silloin, 
kun ikä ei ole vielä kertynyt paljon. Monet 
voivat sanoa, että se on mahdottoman 
painava taakka.

Mutta omasta kokemuksestani pitää 

tunnustaa, että tämä suuri tehtävä, joka on 
minulle annettu, ei ole ollut liian vaikea. 
Se oli kyllä haasteellinen, mutta samaan 
aikaan täynnä iloa.

Monesti olen miettinyt, mistä johtuu, 
mistä tullee tämä voima jatkamiseen ja 
haasteiden ratkaisemiseen. Ilman epäi-
lystä Jumala on ollut läsnä koko ajan. 
Hän on antanut terveyttä ja voimia, mutta 
lisäksi hän on lähettänyt avuksi oikeita 
ihmisiä oikeaan aikaan.

Te kaikki, rautalampilaiset, suon-
enjokelaiset, karttulalaiset, tervolaiset, 
vesantolaiset, konnevetelaiset ja han-

kasalmelaiset olette olleet tukenani.
Olen saanut aina apua teiltä, hädän 

hetkellä. Olen saanut aina teiltä hyviä 
neuvoja, silloin kun on ollut niiden aika. 
Sanat ovat liian pieniä kuvaamaan, mitä 
haluaisin kertoa teille. Ei voi muuta kuin 
sydämestä kiittää teitä kaikkia.  

Toivotan teille onnea, terveyttä, 
menestystä, pitkää ikää ja monia ar-
morikkaita vuosia. Te jäätte sydämeeni 
ainiaaksi. Muistan teitä rukouksissani 
ja pyydän teiltä esirukouksia uuteen 
elämänvaiheeseen. 

i. Bogdan

Lapin Vaellusmatka

Suuntaamme tänä vuonna Lemmenjoen kansallispuistoon sekä Hammastun-
turin erämaahan.
Lähdemme matkaan perjantai-iltana 30.7. noin klo 19.00 ja palaamme lauan-
taina 7.8. myöhään illalla. Tarjolla on eripituisia ja tasoisia ryhmiä helpoista 
haastaviin, kaikille kuntonsa mukaan.
Matkan hinta:
alle 18v  70e
aikuiset  130e 
Hinta sisältää matkojen lisäksi Lemmenjoella saunan ja juhlaillallisen perjan-
taina 6.8 ja majoituksen mökeissä viimeiselle yölle sekä aamupalan lauantaina 
7.8 ennen paluumatkaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Yrjö Minkkinen 0500 171723                       
Tervetulleita reissulle ovat kaikkien seurakuntien jäsenet!  

Matkan järjestää Rautalammin Ort. Seurakunta

RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
p. ja fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Harri Peiponen
p. 0206100321
Kanttori Oili Mäkirinta p. 0206 100 322
virkatodistukset ja väestörekisteriasiat
p. 0206 100 203
Virasto avoinna ke 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

YHTEYSTIEDOT

Pääsiäismunakurssi
la - su 6. ja 7.2.
klo 10 - 16.30

la - su 13. - 14. 3. 

Pastori Harri Peiponen
aloitti kirkkoherrana

Pastori Harri Peiponen aloitti Rauta-
lammin kirkkoherrana. Peiponen on 
toimivapaalla tiedotussihteerin toimesta 
Suomen ortodoksisesta kirkollishalli-
tuskesta.
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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.

Uudistumisen aika

Jyväskylän seurakunta

Suuren paaston kynnyksellä saa 
taas kerran tuntea itsensä pieneksi. 
Lukemattomat laiminlyönnit, vää-

rinymmärrykset ja huonosti hoidetut teh-
tävät niin työssä kuin omassa elämässäkin 
muistuttavat kasvamisen tarpeesta.

Rukouselämä ja jumalanpalveluksiin 
osallistuminen vaativat uutta tahtotilaa 
ja muutenkin asioille pitäisi saada oikea 
järjestys. Tuttuja asioita meille kaikille. 

Rinnan suuren paaston ajatusten kanssa 
kulkee myös kirkkomme strategia 2010-
2015. Se korostaa kirkon asemaa jumalan-
palvelusyhteisönä. 

Tehtävänä nähdään julistaa, johtaa 

pelastukseen ja kantaa vastuuta. 
Taas kerran kirkon perustehtävää tulee 

kirkastaa ja etsiä oikealla tavalla yhteisön 
merkitystä.

Siinä jokaisella seurakunnan jäsenellä 
on oma paikkansa ja tehtävänsä.

Hallinnon kehittäminen ja uusien muo-
tojen etsiminen jatkuu myös kirkollisko-
kouksen tehtävänannossa – yksinkertaista, 
toimivaa ja taloudellista mallia haetaan. 
Muutosta ja muutospaineita on ilmassa 
paljon, samalla myös uusia vaatimuksia 
ja haasteita.

Paasto vie meidät kaikki lähemmäs 
jumalanpalveluksen maailmaa. Kasvava 

palvelus-tarjonta antaa uusia mahdol-
lisuuksia osallistua – tulla osaksi omaa 
seurakuntaa.

Jumalanpalvelus on aina jakamista, 
pyhitystä ja kirkon viisas muoto pitää 
huolta ja rakastaa.

On valitettavaa, miten pienen joukon 
etuoikeudeksi me olemme tuon kaiken 
antaneet. Vain muutaman prosentin joukko 
seurakuntalaisistamme osallistuu seura-
kunnan elämään. Voisiko tämä paasto olla 
uudistumisen aikaa meille kaikille?

Siunausta matkalle!
i Timo

JUMALANPALVELUKSET

Jyväskylän Kristuksen Ylösnousemisen kirkko
Säännölliset jumalanpalvelukset; ke klo 18.00 ehtoopalvelus, la klo 18.00 vigilia 
ja su klo 10 liturgia.
Pe 5.2. klo 18 parastaasi. La 6.2. klo 9 liturgia, vainajien muisto. La 6.2. klo 18 
vigilia. Su 7.2. klo 10 liturgia. Ti 9.2. klo 17.30 akatistos pyhittäjäisä Serafim 
Sarovilaiselle. Ke 10.2. klo 18 ehtoopalvelus. La 13.2. klo 18 vigilia. Su 14.2. 
klo 10 liturgia ja klo 15 sovintosunnuntain ehtoopalvelus. Ma 15.2. klo 18 katu-
muskanoni. Ti 16.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 17.2. klo 18 katumuskanoni. To 
18.2. klo 18 katumuskanoni. Pe 19.2. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 
La 20.2. klo 18 vigilia. Su 21.2. klo 10 liturgia. Ke 24.2. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia. La 27.2. klo 18 ehtoopalvelus. Su 28.2. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia klo 10. Ke 3.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. La 6.3. klo 18 
vigilia. Su 7.3. klo 10 liturgia. Ti 9.3. klo 17.30 akatistos Kristuksen jumalallisille 
kärsimyksille. Ke 10.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. La 13.3. klo 18 
vigilia. Su 14.3. klo 10 liturgia. Ke 17.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 
To 18.3. klo 18 katumuskanoni. Pe 19.3. klo 18 akatistos Jumalansynnyttäjälle. La 
20.3. klo 18 vigilia. Su 21.3. klo 10 liturgia. Ke 24.3. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
palvelus ja vigilia. To 25.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia.

Karstulan Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
To 18.2. klo 18 katumuskanoni. Pe 5.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 
Su 21.3. klo 10 liturgia.

Lievestuoreen pyhän Nikolaoksen tsasouna 
La 6.3. klo 9 liturgia.

Saarijärven pt. Arseni Konevitsalaisen tsasouna
Su 14.2. klo 10 liturgia. La 27.2. klo 9 liturgia. Pe 12.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia. Pe 26.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

Suolahden ylienkeli Mikaelin tsasouna
La 6.2. klo 9 liturgia. Ke 17.2. klo 18 katumuskanoni. Su 28.2. klo 10 liturgia. 
La 20.3. klo 9 liturgia.

Viitasaaren Kristuksen kirkastumisen tsasouna
Su 7.2. klo 10 liturgia. Su 21.2. klo 10 liturgia. Su 14.3. klo 10 liturgia.

Äänekosken Jumalan synnyttäjän kuolinuneen nukkumisen tsasouna
La 13.2. klo 9 liturgia. Pe 26.2. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. La 13.3. 
klo 9 liturgia.

Pihtiputaan ev.lut.srk.talo
Ti 16.2. klo 18 katumuskanoni ja Tiistaiseuran vuosikokous

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA

Tiistaiseuraillat kuukauden ensimmäisenä tiistaina seurakuntakeskuksessa klo 
18 alkaen. 
 ti 2.2., aiheena ortodoksisuus maailmalla
ti 2.3., karjalainen ilta
ti 6.4., kirkkaan viikon juhlaa! Slaavimista ja kellojensoittoa.

Jyväskylän Tiistaiseura ry:n vuosikokous pidetään
tiistaina 23.2.2010 klo 18 

ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa, Rajakatu 39, Jyväskylä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.Tervetuloa!

JYVÄSKYLÄN PÄIVÄPIIRI ALOITTAA

Jyväskylän Päiväpiirin aloitustilaisuus pidetään torstaina 18.2. klo 13.00 
seurakunnan juhlasalissa Rajakatu 39.  Suunnittelemme yhdessä toiminnan 
sisältöä. Aloitamme yhteisellä rukoushetkellä. Tervetuloa seurakunnan 
päivätoiminnan piiriin. Toiminta tarkoitettu niille, joilla on aikaa myös 
iltapäivisin.

ORTODOKSIAKURSSI 2010

Kurssi on avoin kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.

Kevät 2010
torstai klo 18-19:45 vanha sali (sisäänkäynti kirkon ovesta), Rajakatu 39
11.2. Suuri paasto.
25.2.  Ikonit ortodoksisessa kirkossa.
11.3. Sakramentit: Katumus.  Risti kristityn elämässä.
18.3. Suuri viikko ja pääsiäinen.
6.5. Kirkkovuoden juhlat.  Pyhien muisto.
20.5. Sakramentit: Ehtoollinen.  Liturgia jumalanpalveluksena.

Opetuksesta vastaa Maria Takala-Roszczenko

Ortodoksiset kirkkopäivät Joensuussa 11.-13.6.2010
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta järjestää matkan tapahtumaan.  Kuljetus 
ja majoituksia on varattu noin 50 hengelle. Matkan hinta on vielä avoin. 
Ilmoittautumiset seurakunnan virastoon p. 0206 100 380.

Ortodoksinen lukupiiri
la 13.2. klo 16:00-17:30

Vanha sali

Seurakunnan uusi lukupiiri aloittaa 
kokoontumisensa lauantaina 13.2. 
klo 16 vanhassa salissa (sisään-
käynti kirkon ovesta).  Lukupiirissä 
keskustellaan kullekin kerralle 
valitusta kirjasta.  Ensimmäisen 
kokoontumisen aiheena on metro-
poliitta Kallistos Waren ”Sisäinen 
valtakunta” (Valamon luostari. 
Gummerus 2006), luvut  2 (kuolema 
ja ylösnousemus) ja 3 (katumus).

Tervetuloa mukaan!

Akatistos

toimitetaan joka kuukauden 
toisena tiistaina klo 17:30 
Ylösnousemuksen kirkossa.  
Pyrkimyksenä on oppia 
akatistoksen toimittaminen myös 
maallikkovoimin.

Ti 9.2. Akatistos pyhittäjäisä 
Serafim Sarovilaiselle
Ti 9.3. Akatistos Kristuksen 
jumalallisille kärsimyksille
Ti 13.4. Akatistos kuolleista 
nousseelle Kristukselle
Ti 11.5. Akatistos 
Jumalansynnyttäjälle

Surutyökurssi

5.-6.2.2010 Vanhassa salissa
Kurssilla keskitytään surun kohta-
amiseen ja surevan tukemiseen 
sekä käydään läpi suruprosessin 
eri vaiheita.  Kouluttajana Okko 
Balagurin Helsingistä.  Kurssi alkaa 
perjantaina klo 18 ja jatkuu lauan-
taina klo 9.  Osallistumismaksu 15 
e.  Ilmoittautumiset seurakunnan 
virastoon tai Hannele Järviselle 
hannele.jarvinen @nic.fi, 040-
7672608

“Yhteen ääneen”
Yksiäänisen kirkkolaulun

tapahtuma
Jyväskylässä
26.-28.2.2010

Suomen bysanttilaisen musiikin 
seura (SBMS) ry. järjestää jo toista 
kertaa vanhan ortodoksisen kirk-
kolaulun viikonlopputapahtuman. 
Jyväskylässä järjestettävään tapah-
tumaan ovat tervetulleita kaikki 
yksiäänisestä bysanttilaisesta ja 
slaavilaisesta kirkkolaulusta kiin-
nostuneet.

Ohjelmassa lauluharjoituksia, yh-
dessä laulettuja jumalanpalveluksia 
ja mukavaa yhdessäoloa.

Viitottu jumalanpalvelus

Jyväskylässä Kristuksen Ylösnousemuksen kirkossa 
Sunnuntaina 7.2.2010 klo 10

Sovintosunnuntain ystävänpäivä laskiaissunnuntaina 14.2.2010
Seurakuntakeskuksessa liturgian jälkeen

Toiminnallinen tapahtuma 

Järjestää Jyväskylän tiistaiseura 
yhdessä nuorisotoimen kanssa 

Konevitsa-kvartetin
konsertti

Juhlasalissa
perjantaina 26.2. klo 17

Pietarilainen Konevitsa-
kvartetti laulaa ortodok-

sista kirkkomusiikkia
eri vuosisadoilta. 
Ohjelmassa mm.

valamolaisia, serbialaisia 
ja georgialaisia
kirkkoveisuja

sekä slaavilaisia
znamennyj-sävelmiä. 

Vapaa pääsy,
ohjelma 10 e.

Православный приход г. Ювяскюля, весна 2010

Божественная Литургия на церковно-славянском, 
русском и финском языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) по воскресеньям 
28.2., 28.3., 25.4., 30.5. в 10:00 ч.
После Литургии чаепитие в приходском зале!

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

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

Добро пожаловать!
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Helppo tulla mukaan, kun on kaikenmoista

Jyväskylän seurakunnan kevät tar-
joaa monenlaista toimintaa kaiken-
ikäisille.  Jumalanpalvelukset ovat 

toiminnan ytimessä ja kutsuvat kaikkia 
kirkkoon viikonloppuisin ja keskiviik-
koiltaisin, sekä juhlapäivinä.

Sunnuntaisin liturgian yhteydessä 
pyörii lastenkerho, jonka lopussa osal-
listutaan yhdessä pyhään ehtoolliseen. 

Kerho toimii vapaaehtoisvoimin ja 
toivottaa uudet ohjaajat tervetulleiksi!  
Sunnuntailiturgian jälkeen järjestetään 
kaikille yhteiset kirkkokahvit.  Kahvi-
tusvapaaehtoisia tarvitaan myös!

Jumalanpalveluksissa laulavat seur-
akunnan kirkkokuoro Anastasis ja moni-
kielinen kuoro Voskresenie. 

Kanttorit antavat lisätietoja kirkko-
laulusta kiinnostuneille!  Seurakunnassa 
lauletaan myös yhteislaululiturgioita.  
Joka kuukauden toisena tiistaina on myös 
mahdollisuus osallistua Akatistos-palve-
luksen laulamiseen ja lukemiseen.  

Helmikuun lopussa kuullaan kirkossa 
muun muassa bysanttilaista kirkkolaulua, 
kun valtakunnallinen yksiäänisen laulun 
tapahtuma järjestetään Jyväskylässä.

Seurakunnassa pyörii myös erilaisia 
piirejä.  Tiistaiseuran illat tarjoavat kiin-
nostavia aiheita ja mukavaa yhdessäoloa.  
Ortodoksiakurssi koostuu kirkon opetusta 
ja perinnettä käsittelevistä luennoista.  

Katekumeenikurssi seurakuntaan liit-
tyville kokoontuu edelleen syksyisessä 
kokoonpanossaan ja kirkkoonliittäminen 
toimitetaan suurena lauantaina 3.4.  
Uusi katekumeenikurssi aloittaa ensi 
syksynä.

Uutena kevään ohjelmassa on orto-
doksinen lukupiiri, jossa pääsee kes-
kustelemaan yhdessä hengellisestä 
kirjallisuudesta.  5.-6.2. järjestetään myös 
kaksipäiväinen surutyökurssi.

Seurakunnan perhetyö järjestää er-
ilaisia tapahtumia kevään aikana, mm. 
laskiaisriehan sovintosunnuntaina 14.2. 
sekä virpovitsatalkoot Lasaruksen lau-
antaina 27.3.  Pääsiäisyönä kuullaan 
kirkkokuoron rinnalla nuorilla laulajilla 
vahvistettua monikielistä kuoroa.

Tapahtumista ja toiminnasta lisätietoa 
Soleassa ja seurakunnan nettisivulla!  
Tule mukaan elämään seurakunnassa!

Maria Takala-Roszczenko

Pyhäkankaalla tehtiin aikamatka 
keskiaikaan. Rukouspalveluksella 
siunatun päivän sisältönä oli moni-
puolista tutustumista keskiaikaiseen 
kulttuuriin, käsitöihin ja soittimiin, 
ja illan kruunasi juhla-ateria kes-
kiajan malliin.
(Kuva: Simo Penttinen)

Teofania -kuvateksti:  Jyväskylän Jordanille vaellettiin teofaniana kipakassa pakkasessa. (Kuva: Tuomiojärveltä Simo Penttinen)

Tiernapojat juhlistivat seurakunnan Nikolaos-juhlaa.  Miekkaportista kulkemassa murjaa-
nien kuningas (Sakari Riissanen).  Muina tiernapoikina isä Aleksander, Janne Huttunen ja 
Pekka Sankilampi. (Kuva: Simo Penttinen) Mariat lauloivat ortodoksisia joululauluja Nikolaos-juhlassa. (Kuva: Simo Penttinen)

Talentti, 
Karjalan 
hiippakunnan 
kehittämispro-
jekti 2009-2010, 
koulutustilai-
suus Kuopiossa 
4.-5.12.2009 
(Kuva: Olli Niemi)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Solea 
nro 02/2010 on seurakuntalaisilla 
viimeistään pe 26.3. Sen aineistopäivä 
on ti 8.3.2010. 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: Lehtisepät, 
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Radio ja tv

PYHÄKANKAAN LEIRIT
- Lasten leiri (6-9-v.) ti-pe 15.-18.6. 
(ps. lapsi voi tulla leirille vanhemman kanssa)
- Varhaisnuorten leiri (10-14-v.) ma-to 21.-24.6.
- Kristinoppileiri la-la 3.-10.7.
- Kristinoppileiri la-la 10.-17.7.

IISALMESSA 
kristinoppileiri 11. – 17.7.2010

Huom. Leireille otetaan 25 leiriläistä /leiri, enintään kuitenkin 28 lasta tai nuorta.

KUOPIOSSA
Talvikristinoppikoulu on 8 – 14.3.2010 ja sen jälkeen lisäksi yksi erikseen sovittava 
leiriviikonloppu (pe – su). Tämä toteutetaan, vain jos osallistujia on vähintään 
kymmenen hlöä. 

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 31.1.2009 !!! 
Muista, että NOPEAT saavat paikat ensimmäisinä! 
Ilmoittaudu haluamallesi leirille kotiseurakuntaasi kirjoittamalla tai lähettämällä 
tekstiviesti. Kerro: Mille leirille haluat, nimesi, ikäsi, puhelinnumero itsellesi ja 
kotiin sekä lääkityksesi ja sairautesi, joista leirijohtajan on tärkeä tietää turvallisuuden 
takaamiseksi – esim. astma, epilepsia, allergiat.
Kuopio: liisa.tuunainen@ort.fi,  p. 0206 100 309
Jyväskylä: aleksander.roszczenko@ort.fi, p. 050 581 2362
Mikkeli: johannes.hatinen@ort.fi, p. 0206 100 351
Rautalampi: rautalampi@ort.fi, kirkkoherra p. 0206 100 321
Varkaus: varkaus@ort.fi, p. 0206 100 345, kiiretilanteessa: martti.paivinen@ort.fi, p. 
0206 100 349
Alustavasti Varkauden kristinoppikoululaisille varattu paikat ONL:n leirille 
Valamoon.
Iisalmi: iisalmi@ort.fi, seurakunnan kanslia p. 017 817 441 (ma, ti, to ja pe klo 9.00 
- 12.00)
Lähetämme leirikirjeet ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen leiriä.

SINÄ, LEIRIOHJUKSEKSI TAHTOVA!
Lähetä LEIRIOHJAAJA-hakemuksesi, TAMMIKUUN LOPPUUN! 
Merkitse kuoreen ”leiriohjaajahakemus”. 
Jos haluat Pyhäkankaan leireille tai Kuopion talvileirille, lähetä kirje osoitteeseen:
Kuopion ortodoksinen seurakunta, Snellmaninkatu 8, 70100 KUOPIO.
Jos haluat Iisalmen leirille, lähetä kirje osoitteeseen: 
Iisalmen ortodoksinen seurakunta, Kirkkopuistonkatu 28, 74100 Iisalmi.  
Kerro: kuka olet, minkä ikäinen olet, mikä on koulutuksesi, mitä harrastat. mikä on 
vahvuutesi, jonka vuoksi sinut tulisi valita leiriohjaajaksi haluamallesi leirille. Jos 
haet useammalle, merkkaa toivejärjestys!

Sählykisailu Kuopiossa Kalevalan koululla 13.2.2010 
Ilmoittautumiset: liisa.tuunainen@ort.fi
Ilmoita nimesi, ikäsi (tiedän laittaa sinut oikeaan sarjaan) ja osoitteesi. Kerro lisäksi 
tarvitsetko Sinä ja kannustajajoukkosi kyytiä. Seurakunnat ovat järjestämässä 
tarvittaessa yhteiskyytejä. 
Joukkuejytinään ilmoituksessa kerro: 
Joukkueen mainio nimi sekä joukkuekumppaneiden nimet ja iät.
Kisaan osallistuminen maksutonta ja silti niin hauskaa 3 kertaa 5 minuuttista!
sarjat: - alle 10 vuotta, - yli 10 vuotta, - yli 15 vuotta
Joukkuejytinät kisataan seuraavilla kriteereillä:

- jokaisesta sarjasta tulee olla vähintään yksi pelaaja
- joukkueessa tulee olla kaksi (2) tyttöä ja kaksi (2) poikaa ja mokke

PS. Ota mukaasi oma kisamaila ja mahdolliset suojat, erityisesti mokelle
PSS. Kisareppuun iloista kilpailuhenkeä
PSSS. Kisakioski palvelee kahvin, teen ja limpparin yms. lisukkein.

Kerho-ohjaajien koulutus
30.4 – 2.5.2010 Kuopion ortodoksisella seurakuntatalolla. 
Jos voisit olla kiinnostunut kerho-ohjaajana toimimisesta, 
ilmoittaudu joukkoon. Hiippakunnan seurakunnat tarvitsevat 
aktiivisia nuoria pitämään kerhoja myös haja-asutusalueilla, 
kunhan kerhokooksi saadaan vähintään 5 lasta.
*PS. Kerho-ohjaajana voisit tienata taskurahaa ja saada arvokasta
työkokemusta, jota voisit suoraan tai soveltaen hyödyntää moneen muuhun! 
Ilmoittautuminen maaliskuun loppuun mennessä: liisa.tuunainen@ort.fi.

Perhekerho
oli jäämässä tauolle osallistujamäärän pienuuden vuoksi, mutta jatkaa toimintaa, 
kun ilmaantui lisää osallistujia. Joten perhekerho on ilmoitettuun tapaan joka toinen 
viikko, parittomilla viikoila klo 10-12, jatkuen siis 1.2.2010. 
Ohjelman sisältöä rakennetaan yhdessä. 
 
KEN TAHTOO saada AJANKOHTAISPOSTIA NUORTEN TAPAHTUMISTA 
esim. nuorille suunnatuista viikonlopputapahtumista (6-alueella), 
leirinohjaajaksi hakemisasioista, yms. yms. LAITA S-POSTINA: 
”Tahtoo postituslistalle!”, OSOITTEESEEN: liisa.tuunainen@ort.fi  
Samaan osoitteeseen käy peruutuskin! SAMALLA VOISITTEN KERTOA 
TOIVEITA!!! 
Järjestän mielellään tapahtumia, joihin saadaan porukkaa tulemaan! 
Monesti parhaat jutut lähtevät liikkeele jostain pienestä, joskus vähän  
hullustakin ideasta.  
PS. LEIRIOHJAAJAHAUT OVAT MENEILLÄÄN!!
Vastuunsa tuntevia, hommansa hyvin hoitavia ohjaajia palkataan 
kesän leireille :)! Lisäinfoa kesäleireistä löytyy: 
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/kuopio/lapset_ja_nuoret.php 
www.ort.fi-sivulta löytyy osoitteet seurakuntiin.

Kuopion Lapset ja nuoret, Kuopion lapset ja 
nuoret, Kuopion lapset ja nuoret, Kuopion 

Kuopion sivulta....

ORTODOKSIMATKA
ISRAELIIN

10.10.-17.10.2010

Koe ortodoksinen
Pyhä Maa

ja P. Katariinan luostarin 
ajaton henkisyys Siinailla.

Reitti: Eilat-Siinai-
Eilat-(Kuollut meri)- 
Jerusalem-Tiberias.

Matka on kaikille avoin ja 
hinta tarkentuu kesällä. 

Tervetuloa - Shalom!

Vastuullinen 
matkanjärjestäjä 

on Toiviomatkat, 
matkanjohtaja-opas 

yhdeksänkertainen Lähi-
Idän veteraani, dos. , TT 

Jyrki Loima
p. 050-516 9922

(jyrki.loima@gmail.com).

Suomen ortodoksisten 
opettajien liiton 

KEVÄTPÄIVÄT ja 
VUOSIKOKOUS pidetään 

Joensuussa 17.4.2010 
 

Aiheena on 
kirkkomusiikki ja
sen opettaminen. 

Lisätiedot: Sirpa Okulov,
sirpa.okulov@ort.fi 
ja liiton nettisivut
www.sooli.fi

 
TERVETULOA

IKONIN EDESSÄ
VillaMullin ikonipajan

ikoneja
Topin Galleriassa 

Pieksämäellä
Torikatu 7

3.-31.3.2010

Ikonin matkassa
Anna Karppanen-

Raatikaisen
maalaamia ikoneja 
Varkauden kirjaston 

vitriinissä
Osmajoentie 1

15.3.-30.4.2010

OLETHAN MUISTANUT ILMOITTAUTUA KESÄN KRISTINOPPILEIREILLE? 
Mahdollisuudet ovat:  
1) 3 - 10.7.2010, 2) 10 - 17.7.2010 
3) Talvikristinoppikoulua 8 - 14.3.2010 ja 19 - 21.3 leiriviikonloppu Ilmoittaudu 
mahdollisimman pian! 
liisa.tuunainen@ort.fi tai tekstiviestinä 020 610 0309

Radioitavat ortodoksiset juma-
lanpalvelukset YLE Radio 1 
-kanavalla

7.2. klo 11-12 Liturgia
Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkko

14.2. klo 18-18.50 Sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus Joensuu, 
ort. seminaari, Johannes Teologin 
kirkko 

17.2. klo 18-19  Andreas Kree-
talaisen katumuskanoni Hami-
na, Pietarin ja Paavalin kirkko

21.2. klo 11-12 Liturgia Oulu, 
Pyhän Kolminaisuuden katedraali

3.3. klo 18-19 Ennenpyhitetty-
jen lahjain liturgia eli paastoli-
turgia  Kuopio,  Pyhän Nikolaok-
sen katedraali

7.3. Liturgia klo 11-12 Hämeen-
linna, Pyhän Aleksanteri Nevskin 
ja pyhän Johannes Krysostomok-
sen kirkko

21.3. Liturgia klo 11-12 Ilomant-
si, Profeetta Elian kirkko

Aamuhartaudet joka kolmas 
lauantai YLE Radio 1 klo 6.15 
ja 7.50
6.2. Pastori Aarne Ylä-Jussila, 
Lappeenranta
27.2. Arkkipiispa Leo, Kuopio
20.3. Pastori, TT Mikael Sund-
kvist, Lahti 
Iltahartaudet lähetetään joka 
kuukauden kolmas tiistai YLE 
Radio 1-kanavalla kello 18.50  
16.2. Rovasti Jarmo Hakkarainen, 
Joensuu
16.3.  Kirkkoherra Viatcheslav 
Skopets, Rovaniemi


