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Viime kuukausien aikana on puhuttu 
ja kirjoitettu paljon uskonnon-
opetuksen tilasta maassamme. 

Miettiessä kuinka vanhat juuret uskon-
nonopetuksella kouluissamme on, tuntuu 
nykyinen keskustelu ja tulevaisuuden 
visiointi varsin kummalliselta ja huo-
lestuttavalta. Nähtäväksi jää, saadaanko 
uskonnonopetus ajettua pois koulujen 
opetussuunnitelmasta. 

Vaikka itse en tähän uudistukseen usko, 
on se kuitenkin pakottanut miettimään 
aineen tulevaisuutta kaikille yhteisenä 
”katsomusaineena”.

Osa uskonnon tämänhetkisistä oppi-
sisällöistä nähdään merkittävinä, jonka 
vuoksi ne haluttaisiin siirtää yhteisen kat-
somusaineen piiriin. Käytännössä yhteinen 
katsomusaine tarkoittaisi sitä, että uskon-
non ja elämänkatsomustiedon oppisisällöt 
ja tavoitteet koetettaisiin muovata kaikille 

oppilaille sopivaksi yhteiseksi aineeksi. 
Kun ajattelen uskonnonopetuksen, uskon-
tokasvatuksen ja peruskoulun tavoitteiden 
lähtökohtia, en saa yllä olevaa yhtälöä 
mitenkään toimimaan mielessäni. 

Sanotaan, että oppilaat opiskelevat 
elämää, eivätkä koulua varten. Elämän 
suurissa muutoksissa mukana on yleensä 
kirkko: koulun aloitus, kristinoppileiri, 
avioliitto, lapsien kasteet, kuolemaan liit-
tyvät toimitukset.

Lapset ja nuoret kaipaavat näistä asiois-
ta tietoa ja väitän että nimenomaan ja yksin 
uskonnonopetus antaa heille vastauksia 
näihin kysymyksiin. Antaako yhteinen 
katsomusaine yhtä tyydyttäviä vastauksia? 
Kuinka laajaa osaamista ja tietoa oppiai-
neen opettajalta voidaankaan vaatia?

Näen mielessäni kauhukuvan uskonnol-
lisesti monikulttuurisesta luokasta, jossa 
opettaja selittää esimerkiksi avioitumis-

käytänteet erikseen ortodokseille, evanke-
lisluterilaisille, kirkkoon kuulumattomille, 
muslimeille ja juutalaisille. Tällainen malli 
ei palvele ketään. Jos oppilailta evätään 
heidän oman uskontonsa mukainen opetus, 
heiltä evätään myös tieto omasta kulttuu-
ristaan ja sen tavoista.

Kuinka yhteisellä katsomusaineella 
siis vahvistetaan oppilaiden identiteettiä? 
Oli oppilas aktiivinen kirkon jäsen tai ei, 
niin uskonto on aina osa häntä itseään. 
Väittäisin, että vähemmistöuskonnoissa 
tämä korostuu enemmän, sillä jo se, että 
oppilas siirtyy omasta luokastaan ja omasta 
ryhmästään oman uskontonsa opetukseen 
vahvistaa hänen käsitystä itsestään.

Irina Krohn ehdotti radiohaastattelussa 
uskontokasvatuksen siirtämistä kotien 
vastuulle. Tällöinhän voitaisiin syynätä 
jokainen oppiaine läpi ja jakaa opetusvas-
tuu koteihin esimerkiksi  ruuanlaiton ja 

sukkien kutomisen harjoittelussa. 
Toisaalta kaikissa kodeissa resurssit 

eivät riitä, vaikka halua olisikin. Tämä 
näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki en-
simmäisen luokan oppilaat eivät osaa vielä 
sitoa kengännauhojaan saati kuoria itse 
perunaa.  Kotoa saadut eväät koulutien 
alussakaan eivät välttämättä ole kaikilla 
samanlaiset. 

En puolusta uskonnonopetuksen pitä-
mistä nykyisellä tavallaan työni säilymisen 
puolesta, vaan siksi että toivon ja haluan 
että omat lapseni saavat oman uskontonsa 
mukaista opetusta. Uskon ja koen vakaasti, 
että uskonnonopetus ja uskontokasvatus 
kuuluu myös kouluun ja antaa konkreetti-
sia eväitä elämään.

Ulla Puhakka
Uskonnon opettaja

Kuopio

Uskonnonopetuksen puolesta

Kirkko on mukana seurakuntansa jäsenten elämässä monin tavoin. Kuvassa Isä Elias Huurinainen ja isä Timo Hirvonen siunaavat uudet ensimmäisen vuoden oppilaat koulutielle. (kuva: Ulla Puhakka)

Kirkon kasvatusasiain koordi-
naattori Sirpa Okulov väitteli 
radiossa toiminnanjohtaja 
Irina Krohnin kanssa uskon-
nonopetuksesta. Lue Solean 
sivulta 3, millaisia ajatuksia 
uskonnonopetus median 
valokeilassa herättää.
Sirpa Okulov kirjoittaa: 
”Oman uskonnon opetus-
ta vastustavat pelottelevat 
veronmaksajia ja päättäjiä, 
kuinka kaikki wicca-noidista 
druideihin tulevat kouluihin 
vaatimaan opetusjärjestelyjä 
lapsilleen. ”

Lue ikonista s. 2
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Paasto on päästöjen vähentämistäHurskas vai täydellinen?

Paimenmatkat
Arkkipiispa Leo

Paaston liturginen väri on violetti. 
Joulupaasto alkaa 15. 11. ja se kestää 
jouluaattoon 24.12. asti.

Syyrialaisen uskonnollisuuden merkittävimpiin teoksiin kuuluu  300-luvulla 
tuntemattomaksi jääneen kirjoittajan kirjoittama ”Asteiden kirja” – latinaksi 
tunnettu nimellä ”Liber graduum”. Kirjassa kuvataan kristillisen kutsumuksen 

kahta tyyppiä: hurskaita ja täydellisiä.
Hurskaat ovat maailmassa eläviä tavallisia ihmisiä, työn, avioliiton ja arkihuoliensa 

keskellä taiteilevia. Täydelliset ovat erottautuneet jo täällä maailmassa tapahtuvassa 
kilvoittelussaan korkeampiin hengellisiin tavoitteisiin. Munkki Serafim kirjoittaa kir-
jassaan ”Kerubin silmin” näistä kahdesta mallityypistä kuvaavasti.

Hurskailla on elämän mottona Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissaan ilmoitta-
ma ohje: ”Tee toisille, niin kuin tahtoisit heidän tekevän sinulle.” Sen sijaan täydellisille 
on Raamatun rakastamisen ohjetta tiukennettu entisestään: ”Rakasta toista enemmän 
kuin itseäsi ja seuraa Jeesusta ristiäsi kantaen.”

Itseäni pohditutti kovasti ajatus meihin kaikkiin helposti pesiytyvästä vaarallisesta 
ylpeydestä, silloin kun puhumme maallisesta tai myös hengellisestä täydellisyyde-
stämme.

Me olemme usein elämässämme korvaamattomia, täydellisiä työssämme ja teois-
samme sekä osaamme tai tiedämme lähes kaiken – ainakin omasta mielestä. Ruokkiiko 
tämä meille jo pienenä opetettu täydellisyyden ajatus vaarallisesti ylpeyttämme? Yl-
pistymmekö liian usein täydellisyytemme edessä? Johtaako tällainen eriarvoisuuteen 
ja ”kahden kerroksen väki” -ajatteluun?

Heikentääkö ajatus: minun täytyy ”pitää kaikkia muita parempana kuin itseäni” 
työsuoritustani, tehokkuuttani, imagoani, arvoani työntekijänä, aviopuolisona, ystävänä 
– eihän sellaista siis voi tehdä. Ollako mieluummin hurskas kuin täydellinen?

Riittäkö jos olisin vain hurskas?
Asteiden kirjan mukaan täydellinen ei saa vihata tai tuomita ketään, hänen on kään-

nettävä aina toinenkin poski ja saatava aikaan sovinto vihamiehen kanssa.
Täydellisenä en saa kasata omaisuutta ja minun pitäisi ”kuolla jo eläessäni” uhrina 

muiden syntisten pelastukselle. Kovia vaatimuksia nykyihmiselle. Varmasti hurska-
ana olokin riittää, sillä se on myös Jumalan asettama tila, mutta eikö meillä kaikilla 
kuitenkin pitäisi olla samalla sisäinen palo korkeampiin tavoitteisiin ja jumaluuden 
lähestymiseen, jumalallistumiseen, theosikseen.

Vai riittäkö tosiaan hurskaan oleminen?

Hannu Pyykkönen
Asteiden kirjasta: http://www.ortodoksi.net/index.php/Asteiden_kirja

Seikkailuelokuvien ja tietokone-
pelien kautta voi saada satoja 
mielenkiintoisia kuvauksia 
maapallon tuhoa uhkaavista 
mitä erilaisimmista katastro-

feista. Kuinka moni tulee ajatelleeksi 
sitä, että ilmastonmuutoksen seurauksena 
noissa fiktiivisissä kuvauksissa saatetaan 
kertoa tulevaisuuden todellisuudesta?  

Epämukavasta muutoksesta puhu-
minen on tunnetusti vaikeaa. Tähän 
törmätään esimerkiksi lääkärin vas-
taanotolla. Sairaalla on oikeus saada 
lääkäriltä totuudenmukainen diagnoosi 
sairaudestaan. Sen jälkeen on reseptin 
tai hoito-ohjeiden vuoro. 

Myös meillä oikeus saada tietää, 
kuinka pitkään maapallo kestää kulutusta 
nykymenolla. Arviot ovat jo olemassa, 
mutta kuinka moni on valmis ottamaan 
diagnoosin vakavasti?  

Suomi on yksi niistä länsimaista, 
joissa ihmiset tuottavat kehitysmaihin 
verrattuna moninkertaisen määrän ilmas-
toa tuhoavia päästöjä. Voimme pohtia 
tapoja, joilla vähennämme päästöjä. 
Mahdollisuuksia on viime kädessä kaksi: 
keppi ja porkkana.

Ilmastonmuutoksen hallintaan liittyy 
valitettavasti myös paljon tekopyhyyttä. 
Yksi tekopyhyyden muoto on rajoitukset, 
joita suunnittelemme itsemme lisäksi 
myös heikompiosaisille. Esimerkiksi 
Bangladeshissa tai Nepalissa kansalaiset 
kuormittavat ilmastoa vain sadasosan 
siitä mitä me. Pitäisikö myös Aasian 

asukkailta kieltää elintason nousu sillä 
syyllä, että se kuormittaa ilmastoa? Mo-
nissa kehitysmaissa suhtaudutaan suurin 
varauksin länsimaiden ilmastopolitiikan 
linjauksiin.

Kööpenhaminassa järjestetään 7.–18. 
joulukuuta YK:n ilmastokokous, johon 
myös kirkot ovat omalta osaltaan valmis-
tautuneet. Syksyllä pidettiin Paltamossa 
ilmastonmuutosta käsitellyt ekumeeninen 
seminaari ja eettinen foorumi aiheesta. 
Kirkkojen maailmanneuvosto suosittaa, 
että 13. joulukuuta klo 15 kaikissa kir-
koissa soitetaan kirkonkelloja 350 kertaa. 
Tuo luku on se määrä hiilidioksiidipääs-
töjä, jonka luomakunta voi ehkä kestää. 
Nykyisellään päästölukema on 387. 

Globaalin ilmastopolitiikan kysymyk-
set ovat mitä suurimmassa määrin myös 
kristillisen etiikan linjauksia. Me emme 
voi opettaa toista kuin itse teemme.

Ortodoksisen kirkon paastoajat ovat 
hyviä majakoita, joiden avulla voimme 
tarkastella omia kulutustottumuksiamme. 
Erityisesti joulupaasto (15.11–24.12.) 
haastaa meidät ortodoksit kulkemaan 
omaa tietämme. Kun ympärillä oleva 
yhteiskunta ostaa ja kuluttaa, me voimme 
tehdä joulupaaston aikana toisin.

Maailman pelastus ei ole kulutusta 
kasvattava vaan sitä rajoittava tekniik-
ka. Se tarvitsee kuitenkin rinnalleen 
arvot, jotka voidaan tiivistää kolmeen 
periaatteeseen: kevennä, kierrätä ja käytä 
uudelleen. 

Nuo arvot sopivat tienviitoiksi myös 

lähestyvään ortodoksiseen joulupaas-
toon.

”Ole joka päivä valmiina kohtaamaan kaikenlaisia murheita: 
ajattele, että ne vapauttavat sinut monista synneistäsi ja kiitä 
niistä pyhää Jumalaa.”

Tämän ajatuksen olin raapustanut 1990-luvulla erääseen 
Valamon kansanopiston opiskeluvihkon sisäkanteen. Sen on 
lausunut pyhä Simeon Harras (917-987), Studionin luostarin 
munkki ja pyhän Simeon Uusteologin hengellinen ohjaaja, 
jota hänen oppilaansa syvästi kunnioitti (Filokalia 3).

Ajatus puhuttelee, eikä avaudu loppuun asti. Täytyy miettiä 
ja mennä sitä päin kuin lastenlaulussa kun ”sitä ei voi ylittää, 
sitä ei voi alittaa, täytyy mennä läpi”.

Eikö jokainen hae elämäänsä onnea ja iloa? Murheet ja vai-
vat ovat pikemminkin häiriötiloja ja harmeja, joista pyritään 
eroon, takaisin harmoniseen olotilaan, joka on päässyt välillä 
häiriintymään. Asennoidumme kuin luvatun paratiisin pitäisi 
jo nyt olla läsnä. Ja sehän on, sanoisi tähän Hannele.

Siis: ole iloinen, elä kuin paratiisi olisi jo tässä ja nyt, ja ole 
joka hetki valmis kohtaamaan kaikenlaisia murheita. Ikuisuus 
alkaa täältä, ja on jo nyt. Taivas tai helvetti. Se ei ole toiset 
ihmiset, se olemme me itse, meidän sisimpämme.

Kuuma tai kylmä olisi ihmisen oltava, haalea on pahinta, 
sen Jumala oksentaa suustansa (Ilm.3:15-16).

Ehkä kylmässäkin on toivoa, raikkautta, joka tulen lei-
mahtaessa lämpenee ja kuumenee, mutta haalea on paikallaan 
lilluvaa, tympeää, kyynistä. Haaleaa tympäisee Jumala- ja 
Jeesus-jutut, hän ei halua minkään sellaisen häiritsevän 
seisovassa vedessä lillumistaan, tilaansa jota hän ei suoralta 
kädeltä huomaa tympeäksi.

Kristityn elämä on yhtä paradoksia, asioita jotka eivät 
näennäisesti voi olla yhtä aikaa voimassa ja kuitenkin ovat. 
Sana rististä on hullutus mutta pelastus. Ilon alla ja murheen 
alla. Heikkoudessa vahva. Mitä tarkoittanee pyhä Simeon 
sillä, että murheet vapauttavat sinut monista synneistäsi?

Ehkä emme ehdi tekemään syntiä, kun murhe meitä painaa. 
Ehkä emme jaksa, kun on muuta tekemistä, sitä murheen 
kestämistä. Ehkä se puhdistaa.

Murhe voi asettaa jalkamme polulle tukevammin kuin 
ilo, joka antaa siivet ja kohottaa maasta. Ehkä lentäisimme 

tiehemme kuin karannut ilmapallo, jos murhe ei ankkuroisi 
meitä takaisin maahan.

Entä se kiittäminen?”Kiitä murheistasi pyhää Jumalaa.”
Sekin vielä! Kun nurkumatta hyväksyisi isot ja pienet 

murheet niin olisi sitä siinäkin jo tekemistä, mutta vielä pitäisi 
opetella kiittämään. Kun sitä kokeilee, ei ole oikein varma, 
uskooko itsekään itseään. Mutta ehkä Luoja hyväksyy sen 
aikomuksen ja yrityksenkin, näin pyhä Johannes pääsiäis-
saarnassaan sanoo.

Ei ole meille helppoa elämää luvattukaan, vaan on ke-
hotettu varustautumaan taistelukentälle. Hengelliseen tais-
teluun pahan hengen konnankoukkuja vastaan Kristukseen 
turvaten.

Monesti paha käyttää välikappaleinaan läheisiä ihmisiä. 
Ylipäätänsäkin se yllyttää ihmisiä vihaan ja eripuraan ja 
toisiaan vastaan. Se on Suuri Hajottaja, sen lisäksi että se on 
Suuri Valehtelija. Pyhät isät opettavat, että paha saa synnin 
houkutuksen tuntumaan ennen lankeemusta kiehtovalta ja 
viattomalta, ja saatuaan ihmisen lankeamaan syyttää häntä 
siitä kaikella voimalla, riepottaen ihmisparan hulluuden ja 
epätoivon partaalle.

Epätoivo sen tavoitteena onkin, ihmisen tuhoaminen. Sillä on 
monituhatvuotinen kokemus ihmisen kiusaamisesta, ja se tietää 
räätälöidysti jokaisen kaikkein heikoimmat kohdat joihin se iskee. 
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri tai-
vaissa!

Taistelkaa, valvokaa joka hetki, älkää luottako itseenne 
vielä sittenkään kun makaatte arkussa, luottakaa ainoas-
taan Kristukseen. Näin opettavat Jumalassa viisaat isäm-
me. He tuonilmaisiin menneet ja pyhien joukkoon luetut 
ja nämä vielä keskuudessammekin elävät ja pyhää uhria 
puolestamme enkelten sijaisina maan päällä toimittavat. 
Muistammeko kantaa esirukouksia joka päivä heidän puo-
lestaan?

 
Anita Kulmala

Iisalmen ortodoksinen seurakunta

Ilon alla ja murheen alla

Keskustalon kirkon 
(Karjalankatu 1, Kuopio)

vihkimisen
40-vuotisjuhlaa 

juhlitaan perjantaina 
27.11. klo 8
toimitettavalla 

liturgialla.

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

Mikä ihmeen naisen paikka?

Hengellisen lehden Hehkuvan Hiilloksen 
naisteemanumero (3/2007) mietti, miltä-
hän tuntuisi joskus kuulla kirkossa naisen 
pitämä saarna. Artikkelin kirjoittaja Kai-
su Potkonen jatkoi: ”Se toisi todennä-
köisesti esiin aivan uusia näkökulmia ja 
kenties siitä puuttuisi myös paperinmaku 
ja teologisella  sanastolla kikkailu. Ker-
rankin kuulisi opetusta naiselta naiselle. 
Meitä naisiahan on joka pyhä suurin osa 
saarnan kuuntelijoista on.”

Kirjoittaja pohjusti ajatustaan lainaa-
malla edesmenneen arkkipiispa Herma-
nin sanoja: “Kristuksesta saarnaamisen 
velvollisuuden ovat yrttientuojanaiset 
jättäneet perinnöksi kaikkien aikakausien 
naisille. Naisen saarna Kristuksesta alkaa 
kotilieden luota, mutta laajenee toisinaan 
yhteiskunnalliseksikin lähetystyöksi.” 
(Kirjanen Naisen Voima v. 1942)

Solea-lehti tarttui vihdoin haasteeseen 
ja heittää pallon nyt Kuutosseurakuntien 
naisille. Naisen paikka -palsta kutsuu 
Kuutosseurakuntien naiskirjoittajia.

Arkkipiispa Leo:
2.-9.11. Kreikka, virallinen vierailu Kreikan kirkkoon
10.11. Kuopio: Tiedotuksen ohjausryhmä
Arkkipiispalla vieraana toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen
13.11. Iisalmi: Hiippakuntapäiv
14.11. Kuopio: Salmisäätiö
16.11. Helsinki: Kirkkomuseon hallituksen kokous
17.11. Rautalampi: Ristin nosto ja rukouspalvelus
18.11. Kuopio: Kirkkotekstiiliseminaari
22.-25.11. Valamo: Kirkolliskokous
26.11. Kuopio: Liturgia kotikirkossa
28.11.-4.12. Metropoliitta Joona Suomessa
29.11. Syvänniemi: Liturgia
3.12. Helsinki: Karjalankielisen Kalevalan julkistamistilaisuus, Karjalan kielen 
seuran hallitus
4.12. Helsinki: UKK-seura
10.12. Turku:Ekumeeninen joulujuhla
13.12. Joensuu: Joululaulukonsertti
15.12. Joensuu: Johannes Teologin kirkko, liturgia
16.12. Kuopio: arkkipiispa Leon virkaanasettamisen juhlaliturgia
19.12. Kuopio: Joululiturgian nauhoitus
24.12. Pielavesi: Joulun ehtoopalvelus kotitsasounalla

Piispa Arseni:
2.-9.11. Kreikka, Arkkipiispan viralli-
nen vierailu
11.11. Helsinki, Luento Dietrichenin 
museossa
13.11. Iisalmi, Hiippakuntapäivä
14.11. Turku, Näyttelyn avajaiset
23.-25.11. Valamo, Kirkolliskokous
27.11.-4.12. Loma
5.-6.12. Rautalampi, Vigilia ja liturgia
12.-13.12. Turku, Vigilia ja liturgia, 
Luento Valamon ystävien tilaisuudessa
16.12. Kuopio, Liturgia, 8 vuotta arkki-
piispan intronisaatiosta
17.12. Rautalampi, Kuutosten kokous
20.12. Alapitkä, Liturgia
24.12. Iisalmi, Suuri ehtoonjälkeinen 
palvelus
25.12. Iisalmi, Liturgia
26.12. Lapinlahti, Liturgia

Kannen ikoni on Jumalansynnyttäjän neitseen 
Marian temppeliin tuomisen ikoni. Juhlapäivää 
vietetään lauantaina 21. marraskuuta.
(kuva: P & M Image Oy)
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Uskonnonopetus on 
noussut otsikoihin. 
Taustalla on viime 
kesän Väli-Suomen 
Sunnuntaisuoma-
laisessa julkaistu 
artikkeli, jossa ope-
tusministeri Virk-

kunen aprikoi, että on pohdittava myös 
uskontotietoa mahdollisuutena perusope-
tuksen katsomusaineeksi oman uskonnon 
sijaan. Julkaisun jälkeen on aiheesta kirjoi-
teltu runsaasti. Sitä on puitu seminaareissa 
ja mediassa.

Uskonnon opettaminen on myös Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston (SEN) 
agendalla. Lokakuussa SEN ja luterilaisen 
kirkon tiedotuskeskus järjesti lokakuussa 
mediatapahtuman Helsinkiin. Paikalla 
oli kolmisenkymmentä medianedusta-
jaa ja asiantuntijaa. Uskonto kiinnostaa 
yleisöä.   

Väittelin oman uskonnonopetuksen 
tarpeellisuudesta toiminnanjohtaja Irina 
Krohnin kanssa radiossa 16.9.2009. 

Kansanedustajana olleessaan Krohn 
teki vuonna 2002 lakialoitteen oman 
uskonnon opetuksen korvaamisesta kai-
kille soveltuvalla uskontotiedolla. Jopa 
vapaa-ajattelijat vastustivat aloitetta. 
Heidän mukaansa tuloksena olisi ollut 
evankelisluterilaisen uskonnon piilo-ope-
tussuunnitelma, kuten Ruotsissa heidän 
mielestään on. Lakialoite ei saanut silloin 
kannatusta. 

Yksi Krohnin vastaväitteistä koski Suo-
men monikulttuurisuutta ja sen mukanaan 
tuomia ongelmia katsomusaineisiin. Moni-
kulttuurisuudella ei ole koulumaailmassa 
tilastollista tukea. Oman uskonnon opetus-
ta vastustavat pelottelevat veronmaksajia 
ja päättäjiä, kuinka kaikki wicca-noidista 
druideihin tulevat kouluihin vaatimaan 
opetusjärjestelyjä lapsilleen. 

 Opetushallinnon tilaston mukaan 94 
prosenttia suomalaisista peruskoululai-
sista osallistuu evankelisluterilaiseen 
opetukseen. Harvinaisia uskontoja on vain 
0,5 prosenttia. Käytännössä lähes kaikki 
näistä ovat Helsingin ympäristössä.  Esi-
merkiksi Hare Krisnan opetusta annetaan 
kolmessa koulussa ja sen opettaa yksi 
opettaja. Voidaanko rehellisesti puhua 
monikulttuurisuudesta? Suomi on edelleen 
homogeeninen maa. Myönnettävää on, 
että eräissä kouluissa on hankaluuksia 
opetusjärjestelyissä. Päteviä opettajia on 
myös vaikea saada. 

Käytännössä oman uskonnon opetuk-
sen järjestäminen on paikallinen ”ongel-
ma” ja opetusjärjestelyissä on rehtoreilla 
päänvaivaa.  ”Ongelma” tulisi ratkaista 
paikallisesti eikä kurittaa heidän tilanteen-
sa vuoksi koko Suomea.

Helsingistä katsoen tilanne näyttää 
aivan toiselta kuin esimerkiksi Vieremältä. 
Jos pienryhmäisten uskontojen opetus lak-
kautettaisiin, ei sillä rahalla kovin suuria 
kulutusjuhlia pidettäisi. Järkipuheet eivät 
aina auta. On trendikästä kannattaa us-
kontotietoa vanhanaikaiselta kalskahtavan 
uskonnon opetuksen sijaan.

Perusopetuksen tuntijakotyöryhmä 
antaa lausuntonsa ensi keväänä. Julki-
suuteen on jo lipsunut halu vähentää 
katsomusaineiden opetuksen tunteja. 
Tämä koskee niin uskontoja kuin elä-
mänkatsomustietoakin. Myös lukiossa 
on paineita vähentää katsomusaineiden 
kurssien määrään.  Päättäjät vaativat lisää 
taitoaineita, liikuntaa, liikennekasvatusta 
ja muuta ”tarpeellista”. Uskonnolliset 
yhteisöt opettakoot uskontoa. Lisäksi 
uskonnon suosio ylioppilaskirjoituksissa 
on laskenut selvästi.

Aikaisemmin uskonto kuului suosittui-
hin kirjoitettaviin reaaliaineisiin. Uudessa 
ainereaalissa on vastattava kerrallaan vain 
ja ainoastaan yhteen oppiaineeseen.

Opiskelijat uskovat kuitenkin että 
uskonnon kirjoittaminen ei hyödytä ellei 
lähde teologiaa opiskelemaan. Näinhän ei 
ole. Useat koulut eivät voi tarjota syventä-
viä kursseja ortodokseille, joka vähentää 
edelleen ortodoksi abiturienttien halua 
uskonnon ainereaaliin. Koko systeemi on 
kuolleena syntynyt. Yliopistot eivät ota 
edelleenkään oppilaita opiskelemaan vain 
ainereaalin pohjalta.

Keskustelu uskonnonopetuksesta nou-
see esille säännöllisin väliajoin. Uutena 
piirteenä on se, että keskustelu koskee 
myös enemmistökirkkoa. Jos uskontotieto 
syrjäyttäisi oman uskonnon opetuksen, 
kaikki olisivat häviäjiä mielestäni. Myös 
elämänkatsomustieto lakkaisi ja uskonnot-
tomien olisi osallistuttava uskontotiedon 
opetukseen.

Koska päättäjät ovat enemmistökirkon 
edustajia, on mahdollista, että se näkyy 
uskontotiedon opetussuunnitelman sisäl-
löissä, kuten Ruotsissa. Muslimit tuskin 
osallistuisivat uskontotiedon opetukseen.

Pohjois-Karjalassa eräällä paikkakun-
nalla on jo paperit valmiina ministeriöön 
lähettämistä varten islamilaisen koulun 
perustamisista varten. Asialla eivät ole 
fundamentalisti muslimit, vaan aivan 
tavalliset omasta uskonnostaan kiinnostu-
neet maahanmuuttajavanhemmat. Ovatko 
päättäjät varautuneet tähän ja sen muka-
naan tuomiin seurauksiin?

Sisäasianministeriössä on oman uskon-
non opetus kirjattu sisäisen turvallisuu-
dentekijäksi. Oman uskonnon opetuksen 
puuttuminen voi johtaa seurauksiin, joilla 
voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Rasis-
mi ei ole niistä vähäisin.  

Uskonnonopetuksesta käydyssä kes-
kustelussa on tunnelma kuin sadussa 
”Keisarin uudet vaatteet”. Ihmiset huo-
kailevat ihastuksesta ja taputtavat käsiään 
uskontotiedosta puhuttaessa. 

Missä on itsenäisesti ajatteleva päättä-
jä, joka sanoo, ettei muutoksia saa tehdä 
muutosten vuoksi?  Hyväksi koettua jär-
jestelmää ei kannata romuttaa. Sitä tulee 
kehittää ja uusia käytänteitä pitää luoda. 
Monikulttuuriset koulut eivät ole pelkäs-
tään ongelmia vaan myös mahdollisuus 
avoimeen vuoropuheluun. 

Oppilaalla on oltava perustiedot omasta 
uskonnostaan, vasta sitten vuoropuhelu 
muiden kanssa on mahdollista. Ruotsissa 
monikulttuuriset uskontotiedon oppitunnit 
eivät vastaa dialogin haasteeseen.  Koska 
tietoja omasta uskonnosta ei ole, ei myös-
kään hedelmällistä keskustelua synny.

Toimikunnat ehdottavat asioita, mutta 
eduskunta päättää. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, ettei poliittista tahtoa löydy asiantilan 
välittömään muuttamiseen. Tuntijako työ-
ryhmä kokoontuu joulukuussa. Suomen 
Ekumeeninen Neuvosto, jossa on edustajia 
niin luterilaiselta kuin ortodoksiselta puo-
leltakin, antaa asiasta lausunnon heille.

Olen itse valmistelemassa lausuntoa, 
joten tiedän, ettei yksikään kristillinen ryh-
mä ehdota tuntien karsimista.   Muutoksia 
on tulossa ainakin oppisisältöihin, se on 
varmaan. Tällä hetkellä voimme vielä 
yrittää vaikuttaa siihen, ettei tuntimäärä 
putoa niin alas, että uskonnosta tulee aivan 
marginaalinen oppiaine.

Sirpa Okulov

PS Uskonnon opetuksesta käytyä media-
keskustelua voi seurata Suomen Orto-
doksisten Opettajien Liiton nettisivuilta 
www.sooli.fi

Uskonnonopetus -
rehtorien päänsärkykö?

Mikkelin seurakunnan miesten ruokakerho kokoontuu 
ensimmäistä kertaa to 19.11. klo 17 Mikkelin seurakunta-
salilla. Vetäjinä toimivat mestarikokit Ilkka Lappi ja Ilkka 
Vesterinen.

Ruokakerhon tarkoituksena on antaa miehille myön-
teisiä kokemuksia seurakuntayhteydestä rennon yhdessä 
olemisen ja ruoanlaiton merkeissä ja lisätä ruokakulttuu-
rituntemusta.

Illan aikana valmistetaan yhdessä vetäjien ohjauksella 
ateriakokonaisuus, katetaan ja koristellaan pöytä ja lopuksi 
nautitaan yhdessä valmistettu ateria.

Ohjelmassa huomioidaan paastoaika, juhlat ja vuodenai-
koihin liittyvät ruoat. Luvassa on erilaisia teemoja, kuten 
eräillallinen, loimulohi kodalla, paastoateria athoslaiseen 
tapaan, blini-ilta, venäläinen ja kreikkalainen ilta.

Ruokakerho kokoontuu syyskaudella kahdesti. Kevät-

kauden kokoontumisista sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Kerho kestää kerrallaan noin kolme tuntia. Kerhon ko-

koontumispaikka vaihtelee. Voit tarkistaa seuraavat paikat 
ja ajat joulukuun alussa avattavalta Internet-sivulta www.
ortodoksi.net/ruokakerho.

Kerholaiset kustantavat itse raaka-aineet, joten varaudu 
pieneen maksuun. Kerhoon voi osallistua, vaikka ei ole 
seurakunnan jäsen ja kaverinkin saa pyytää mukaan. Saa 
tulla myös vain syömään, mutta omalla vastuulla.

Jos täydellä mahalla vielä jaksamme, voimme kehitellä 
myös muuta toimintaa. Jotta saat vaimoltasi luvan iltari-
entoon, voit perustella osallistumistasi lauseella: ”Kulta, 
menen opettelemaan ruoanlaittoa, jotta osaan sitten hem-
motella sinua paremmin.”

Lisätietoja antavat Ilkka Lappi, p. 050 375 22 72 ja Petja 
Pyykkönen, p. 044 03 35 046.

Mikkelin miesten kokkikerhosta
voisivat muut seurakunnat ottaa oppia

Yli 20 vuotta puurtaneet Iisalmen Evakkonaiset olivat 
Evakkosäätiön hallituksen vieraina hemmotteluillassa 
Eijan Salongissa tiistaina 20.11 ja tarkoituksena oli, että 
nämä työmyyrät olisivat olleet kerrankin vastaanottavalla 
puolella.

No, eiväthän he täysin siinä roolissaan pysyneet, vaan 
olivat varanneet tilaisuuteen tuhannen euron shekin ja 
lahjoittivat sen Evakkokeskuksen 20-vuotisjuhlan kerä-
ykseen.

Keräyksellä hankitaan ikkunalasimaalaus Evakkokes-
kuksen salin kirkonpuoleiseen ikkunaan. Sen aiheeksi 
tulee ”Evakkoon lähtö”, ja sen toteuttaa toisen suuren 

ikkunan Pyhä Kolminaisuus -ikonin tehnyt taiteilija Viktor 
Nikitenko.

Isä Elias kiitti Evakkonaisia siitä suurenmoisesta työstä, 
jota nämä ovat tehneet karjalais-ortodoksisen kulttuurin 
vaalimisessa ja Evakkokeskus-unelman toteutumisessa.

Hanke on nostanut karjalaisten painuksissa ollutta itse-
tuntoa ja auttanut karjalaisia löytämään oman identiteettinsä 
ja arvonsa tässä maailmassa. Yhä useammat voivat tänä 
päivänä kokea, että oma kulttuuri on arvokasta ja tärkeää 
välittää myös tuleville sukupolville. Se voi antaa oman 
valonsa ja rikkautensa myös ympäröivään maailmaan.

Evakkonaiset lahjoittivat

Kuutosten kirkkoherrojen opintomatka 
suuntautui Romaniaan syys-lokakuun 
vaihteessa. Matkaan osallistuivat isä 
Timo Jyväskylästä, isä Elias Iisal-
melta, isä Martti Varkaudesta ja isä 
Bogdan Rautalammilta.

Runsas viikko oli täynnä koke-
muksia ja hengellisiä ajatuksia, sillä 
matkan tarkoituksena oli tutustua 
Romanian ortodoksiseen kirkkoon. 
Jäsenmäärältään se on toiseksi suurin 
ortodoksinen kirkko maailmassa. 
Siihen kuuluu noin 19 miljoonaa ih-
mistä ja sillä on ollut oma patriarkka 
vuodesta 1925. 

Opintomatkamme alkoi Bukares-
tista, jossa tutustuimme pääkaupungin 
hengelliseen antiin ja Romanian pat-
riarkaatin hallinnolliseen keskukseen. 
Vaikka suurkaupunki kuhisee elämää, 
myös sen hengellinen ulottuvuus on 
läsnä: Bukarestissa on yli 300 kirkkoa 
ja luostaria, jotka ravitsevat kansaa 
taivaallisella leivällä.

Romanian kirkolla on myös oma 

televisiokanava Trinitas, useita radio-
kanavia sekä kirjapaino.

Pyyhittyämme pääkaupungin pö-
lyt jaloistamme matkasimme maan 
itäosaan, Constantaan. Mustanmeren 
rannalla sijaitseva Constanta on Roma-
nian vanhin kaupunki; se on perustettu 
yli 600 vuotta ennen Kristusta.

Aiemmin paikka tunnettiin nimellä 
Tomis. Perimätieto kertoo, että pyhä 
apostoli Andreas toi kristinuskon 
nykyisen Romanian alueelle, ja ensim-
mäiseksi juuri Constantan seuduille. 
Vierailimme muun muassa luostarissa, 
jonka alueella olevassa luolassa pyhän 
Andreaksen kerrotaan yöpyneen

 Luolassakäynti koskettaa ja he-
rättää tunteita varmasti jokaisessa 
kävijässä.

Lopuksi suuntasimme pohjoiseen 
Romaniaan, Bukovinaan. Luostareita 
siellä on paljon jo siitä syystä, että 
keskiajalla Bukovinan ruhtinaat uskos-
saan ja hurskaudessaan rakennuttivat 
lukuisia kirkkoja ja luostareita. Yö-

vyimme Putnan luostarissa, jossa on 
pyhän Tapani Suuren (Stefan cel Mare) 
reliikit. Pyhä Tapani hallitsi Moldovaa 
1400-luvun lopussa.

Hän tuli tunnetuksi siitä, että hän 
rakensi luostarin tai kirkon jokaisena 
ruhtinasvuotenaan. Niitä ehtikin kertyä 
mittavat 47 kappaletta.

Matkan viimeisenä päivänä ta-
pasimme patriarkka Danielin tämän 
palatsissa Bukarestissa. Veimme hä-
nelle tervehdyksen arkkipiispa Leolta. 
Patriarkka Daniel kiitti ja lähetti vas-
tatervehdyksen arkkipiispallemme ja 
hänen johtamalleen kirkolle. 

Suomen ortodoksisen kirkon uutiset 
kiinnostivat patriarkkaa, ja hän oli 
tietoinen siitä, että vaikka kirkkomme 
onkin pieni, se toimii yhteiskunnassa 
aktiivisesti.

Tätä kirjoittaessani matkasta on 
kulunut kolmisen viikkoa. Muistot ja 
kokemukset pysyvät kirkkaina mie-
lissämme.

isä Bogdan

Kuutosten isät Romaniassa
Kuutosten kirkkoherrot - isä  kävi Romaniassa syys-lokakuun vaihteessa.
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200  
VARKAUS
Puhelin: 0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Varkauden seurakunta

Jumalanpalvelukset   1. 11. 2009 - 31. 1. 2010

Varkauden Kirkko,   Relanderinkatu  5
marraskuu:      
La.   7.  11. klo. 18. Vigilia;
La.  14. 11. klo. 18. Vigilia; 
Pe.  20.  11. klo. 18. Vigilia;
La.  21. 11. klo.  18.  Vigilia;  
Su.  22. 11. klo.  10. Liturgia
joulukuu:      
La.    5. 12. klo.  18.  Vigilia; 
Su.    6. 12. klo.  10. Liturgia;  n. 11.30  Rukouspalvelus;
La.   12. 12. klo. 18. Vigilia;
Su.  13.12. klo. 15. Eri toimintapiirien yhteinen joulun esijuhla srk-sali 
To.  24. 12. klo.  16. Suuri Ehtoopalvelus;
Pe.  25.  12. klo.   8.  Aamupalvelus  ja  Liturgia; 
La. 26. 12. klo. 18.  Vigilia;
To.  31. 12. klo.  22.  Uuden vuoden Rukouspalvelus.
tammikuu 2010:
Pe.  1. 1. klo.  9.  Liturgia;
La.  2. 1. klo.  18.  Vigilia;
Ti.  5. 1. klo. 18. Vigilia;
Ke. 6.1. klo. 10.  Liturgia ja  Suuri vedenpyhitys;
La. 9. 1. klo. 18.  Vigilia
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Jumalanpalvelukset   1. 11. 2009 - 31. 1. 2010
Leppävirta, rukoushuone  Rinnetie  9
marraskuu:      
Su.  8. 11.  klo. 10.  Liturgia. 
La.  21. 11.  klo. 9.  Liturgia.
joulukuu:    
Su.  13. 12. klo. 10.  Liturgia;
klo. 15. Eri toimintapiirien yhteinen joulun esijuhla Varkauden srk-sali 
To.  24. 12. klo.  14.  Suuri Ehtoopalvelus;
La.  26. 12. klo.  10.  Liturgia. 
To.  31. 12. klo.   18.  Uuden vuoden rukouspalvelus;
tammikuu 2010:
Su. 3.1. klo.  10. Liturgia;
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Jumalanpalvelukset   1. 11. 2009 - 31. 1. 2010
Savonlinna  Kirkko,  Erkonkatu  11
marraskuu 2009:
La 14.11. klo. 18 Vigilia
Su 15.11. klo. 10 Liturgia      
Su.  22. 11. klo.  10. Liturgia
La.  28. 11. klo.  18. Vigilia;  
Su.  29. 11. klo.  10. Liturgia
joulukuu 2009:      
La.  5. 12. klo.  18.  Vigilia; 
Su.  6. 12. klo.  10. Liturgia;  n. 11.30  Rukouspalvelus;
La 12.12. klo 18. Vigilia
Su 13.12. klo 10. Lilturgia
La.  19. 12. klo. 18. Vigilia; 
Su.  20. 12. klo. 10. Liturgia; 
To.  24. 12. klo.  16. Suuri Ehtoopalvelus;
Pe.  25.  12. klo.  9.  Aamupalvelus  ja  Liturgia;
Su.  27. 12.  klo. 10. Liturgia; 
tammikuu 2010:
Ke. 6.1. klo. 9.  Liturgia Kirkossa,    KP Arkkipiispa Leo
klo. 11.30 Suuri vedenpyhitys Kyrönvirran laiturilla, Ristisaatto 
Olavinlinnaan ja rukouspalvelus Kuninkaan salissa. KP Arkkipiispa Leo

Muualla:
Rantasalmi, kirkkorinne: 
Su. 15. 11. klo.  10. Liturgia  Kirkkorinteen srk-salissa
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Богослужения в православном 
приходе города Варкауса  1. 11. 2009 
- 31. 1. 2010  Relanderikatu 5
ноябрь  2009:    
воскр. 1.11. ч10. Божественная 
Литургия; субб. 7. 11. ч18. 
Всенощное бдение; пятн. 20.11. ч 18.    
Всенощное бдение; субб. 21.11. ч 18. 
Всенощное бдение;  воскр. 22.11. ч 10. 
Божественная Литургия. 
декабрь  2009:    
субб. 5.12. ч 18. Всенощное бдение; 
воскр. 6.12. ч10. Божественная 
Литургия, и ч 11.30 Молебен; 
субб.12.12. ч 18. Всенощное бдение; 
воскр. 13.12. ч 10. Божественная 
Литургия;  четв. 24.12. ч 16. 
  Великая Вечерня; пятн. 25.12. ч 8. 
Yтрeня, и Божественная Литургия; 
четв. 31.12. ч 22.  Молебен. 
январь  2010: 
пятн. 1.1. ч 9. Божественная Литургия; 
субб. 2.1. ч 18. Всенощное бдение; 
втор. 5.1. ч 18. Всенощное бдение; 
cре. 6.1. ч 10. Божественная Литургия 
и Великoе освящение воды; субб. 9.1. 
ч 18. Всенощное бдение; воскр. 10.1. 
ч 10. Божественная Литургия;  субб. 

23.1. ч 18. Всенощное бдение.

ИзмененИя в распИсанИИ будут 
опублИкованы в местной газете.

Молельный Дом в Леппявирта,  
Rinnetie 9
ноябрь  2009:     
воскр. 8.11. ч 10. Божественная 
Литургия; субб. 21.11. ч 9. 
Божественная Литургия.
декабрь  2009:     
воскр. 13.12. ч 10. Божественная 
Литургия; четв. 24.12. ч 14. 
Великая Вечерня; субб. 26.12. ч 10.  
Божественная Литургия; четв. 31.12. ч 
18. Молебен 
январь  2010: 
 воскр. 3.1. ч 10. Божественная 
Литургия;  воскр. 24.1. ч 10. 
Божественная Литургия;

ИзмененИя в распИсанИИ будут 
опублИкованы в местной газете.

Богослужения в православном 
приходе города Савонлинна,  
Erkonkatu   11

ноябрь  2009:              
субб. 28.11. ч 18. Всенощное бдение; 
воскр. 29.11. ч 10. Божественная 
Литургия. 
декабрь  2009:   
субб. 5.12. ч 18. Всенощное бдение; 
воскр. 6.12. ч 10. Божественная 
Литургия, и в  ч 11.30 Молебен; 
субб. 19.12. ч 18. Всенощное бдение; 
воскр. 20.12. ч 10. Божественная 
Литургия; четв. 24.12. ч 16.  Великая 
Вечерня;  пятн. 25.12. ч 8. Yтрeня, и 
Божественная Литургия; воскр. 27.12. 
ч 10.  Божественная Литургия
январь  2010: 
втор. 5.1. ч 18. Всенощное бдение;  
cре. 6.1. ч 10. Божественная Литургия 
и Великoе освящение воды;
ч 11.30  Молебен; субб. 16.1. ч 18. 
Всенощное бдение; воскр. 17.1. ч 10. 
Божественная Литургия; субб. 30.1. ч 
18. Всенощное бдение;  воскр. 31.1. ч 
10. Божественная Литургия.

ИзмененИя в распИсанИИ будут 
опублИкованы в местной газете.

Богослужения

VARKAUDEN
TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  0206 100 344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin 
klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
marraskuu 2009: .;  Ti. 17.11.
joulukuu 2009: Ti.  8.12.; Ti. 13.12.  Yh-
teinen joulun esijuhla
tammikuu  2010:  Ti. 12.1. Kevät-toimin-
takauden aloitus;  Ti.  26. 1. 
Poikkeuksellisista kokoontumisista ilmoi-
tetaan Warkauden Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukau-
dessa jäsenten kodeissa, Puh.johtaja: 
Marjukka Levy. puh. 044 5 693 670
tammikuu  2010: Ti. 12. 1. Kevättoimin-
takauden aloitus; Ti.  26. 1. Poikkeuk-
sellisista kokoontumisista ilmoitetaan 
Soisalon Seutu- Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukau-
dessa jäsenten kodeissa, Puh.johtaja: 
Silja Majuri,  puh. (017) 55 43 493, Ko-

koontumisista ilmoitetaan myöhemmin 
Soisalon Seutu- Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukau-
dessa jäsenten kodeissa, Puh. johtaja: Yrjö 
Seppä,  puh. 0400 350169. Kokoontumi-
sista ilmoitetaan myöhemmin Warkauden 
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa       
 
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  050 
– 3 682 212, Kokoontuu Tiistaisin joka 
toinen viikko klo 17. srk.-salissa 
marraskuu 2009:  Ti. 17.11. TM V. Sokra-
til: ”Kirkon ihmeet”;  joulukuu 2009: Ti. 1. 
12. Lehtori  Tuula Ahonen: ”Savonlinnan 
kirkon ikonit”;  Ti. 16. 12. Rukouspalvelus 
ja syystoimintakauden päättäjäiset yhdes-
sä kuoron kanssa
tammikuu  2010:  Ke.  13. 1.  Kevätkau-
den alkurukouspalvelus yhdessä Kirk-
kokuoron kanssa; Ti. 26. 1.  Tiistaiseura  
”Romanian kirkon elämää” Muutoksista 
ilmoitetaan  ITÄ-SAVO – lehden kirkol-
lisissa ilmoituksissa

Tiistaiseurat toimivat

Kirkkokuorot toimivat :
3. 11. 2009  -  31. 1. 2010

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. srk-salissa.    
marraskuu 2009:   Ti.  3.  11. ;  Ti.  10. 11.;  Ti.  17.  11.;  Ti.  24. 11.
joulukuu 2009:      Ti.  1. 12.;   Ti.  8. 12. ;  Ti.  15. 12.;   Ti.  22. 12. 
tammikuu 2010:    Ti. 12. 1.; Ti. 19. 1.; Ti. 26.1.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin 
jumalanpalveluksiin Varkaudessa ja Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   joka toinen keskiviikkoisin  klo 17.  srk.- 
salissa:
marraskuu 2009:   Ke.  11. 11.;  Ke.  25. 11.
joulukuu 2009:       Ke.  9. 12. ;  Ke.  16. 12.   
tammikuu 2010:    Ke. 13. 1.;  Ti. 27.1.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin 
jumalanpalveluksiin Savonlinnassa. 

Uskonnon opettaja Tommi 
Kallinen on valittu

Joensuun srk:n
seurakuntasihteeriksi.

Hän on aloittanut
siellä 12. 10. 

Uskonnon opettajana
toimii vuoden 2009

loppuun saakka
Irina Karvonen.  Hänen 

puh. numeronsa
on 0206 100 343

Kokoonnuimme viettämään äitimme 
Lydia Tuomelan 93-vuotispäivää Kan-
gaslammin Kurenlahteen nuorimman 
tyttären kesäasunnolle 21.3.2009. Aidon 
karjalaisen tavan mukaan juhlistimme ti-
laisuutta ruoan ja kahvin sekä seurustelun 
merkeissä.

Kutsuimme tilaisuuteen myös isä 
Martti Päivisen, joka piti pienimuotoisen 
Jumalanpalveluksen, johon olennaisesti 
liittyi myös ehtoollinen. Lisäksi hän 
siunasi myös sisareni Vienon perheen 
uuden kesäasunnon.

Ortodoksisen uskonnon kunnioitta-
minen on aina kuulunut perheeseemme 
hyvin olennaisesti. Edesmennyt isäni 
Arssi sekä äitimme ovat olleet hyvänä 
esimerkkinä meille lapsille.

Muutokset tuulet puhalsivat äitimme 
elämään. Hän joutui muuttamaan pois 
omakotitalosta iän tuomien vaivojen 
vuoksi. Lähelle palveluita!

Muutos merkitsee luopumista eikä ole 
aina helppoa mukautua uusiin oloihin. 
Turvattomuus ja heikentynyt terveys 
vaikuttavat koko elimistöön ja elämisen 
laatuun. Elämä on kuitenkin arvokas 
lahja, jota tulee nöyrin mielin kiittää 
ja rukoilla siunausta. Siunausta toivon 
sinulle äiti ja tähän yhtyvät kaikki viisi 
lastasi perheineen.

Anneli Narsakka

Lyydia Tuomela
93 vuotta

Savonlinnalaiset juhlivat
pitkästä aikaa
omassa kirkossa
Savonlinnalaiset saivat rukoushuoneestaan kirkon, kun seura-
kuntalaiset viettivät Pyhien profeetta Sakariaan ja vanhurskaan 
Elisabethin pyhäkön juhlaa syyskuun alussa. Palvelukset toimit-
ti piispa Arseni. Rukoushuone kirkoksi sai vihkimisen juhlaansa 
muun muassa uuden ikonostaasin. Edellisen kerran Savonlin-
nassa on ollut ortodoksinen kirkko 70 vuotta sitten.

Savonlinnan juhlakuvia Solealle lahjoitti savonlinnalas-
ten naapuri Andreas H. Hänninen.
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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.

Iisalmesta ihmeen hyvää

Jumalanpalvelukset Iisalmi srk
Iisalmi Pr. Elian kirkko
marraskuu
su 1.11. klo 09.00 liturgia toim isä Mikko Kärki Kuopiosta
kirkkokahvit ja isä Mikon luento kirkon alasalissa
la 7.11. klo 18.00 vigilia
pe 13.11. klo 9.00 liturgia toim. KP arkkipiispa Leo ja KS piispa Arseni, 
Hiippakuntapäivä, koululaispalvelus
la 14.11. klo 18.00 vigilia
pe 20.11. klo 18.00 ehtoopalvelus
la 21.11. klo 9.00 liturgia Jumalanäidin temppeliintuomisen juhla
la 21.11. klo 18.00 vigilia
joulukuu
la 5.12. klo 18.00 vigilia
su 6.12. klo 9.00 liturgia + litania ja seppeleenlasku karjalaan jääneiden 
muistopaadella
la 12.12. klo 18.00 vigilia
su 13.12. klo 15 rukoushetki, jonka jälkeen seurakunnan joulujuhla 
Evakkoskeskuksessa
la 19.12. klo 18.00 vigilia
to 24.12. klo 15.00 jouluaaton ehtoopalvelus
klo 16.15 panihida hautausmaa
pe 25.12. klo 8.00 liturgia Kristuksen syntymäjuhla- joulu, toim. KS piispa 
Arseni
la 26.12. klo 18.00 II joulupäivän ehtoopalvelus
to 31.12. klo 23.00 Uuden Vuoden rukouspalvelus
 klo 24.00 Uuden Vuoden vastaanotto Uuden kirkon mäellä
tammikuu
la 2.1. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
marraskuu
la 28.11. klo 18.00 vigilia
su 29.11. klo 9.00 liturgia
joulukuu
to 24.12. klo 17.00 panihida hautausmaa muistoristi
la 26.12. klo 9.00 II joulupäivän liturgia, toim. KS piispa Arseni

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
joulukuu
su 27.12. klo 9.00 liturgia 

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneennukkumisen tsasouna
marraskuu:su 8.11. Huom! aika klo 10.00 liturgia, liturgian jälkeen 
Korpiselkäseuran ekumeeninen tilaisuus evl. srk-talo
joulukuu:su 13.12. klo 10.00 liturgia
tammikuu: pe 1.1.2010 klo 9 liturgia, Uusi Vuosi, toim. piispa Arseni

Alapitkä, Pyhän kolminaisuuden tsasouna
marraskuu
su 15.11. klo 9.00 liturgia
joulukuu
su 20.12. klo 9.00 liturgia, toim. KS piispa Arseni

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen tsasouna
marraskuu
su 22.11. klo 9.00 liturgia
tammikuu
su 3.1. klo 9.00 liturgia

Evakkokeskuksen Juhlaohjelma
marraskuusta eteenpäin

Luennot:
ma 23.11. klo 18.30 Evakkokeskus Jälleenrakennus, kirkkojen sisustaminen ja ikonimaalaus 
1950-luvulla taidehistorioitsija Katariina Husso
ma 8.2. klo 18.30 Evakkokeskus Parantavat ikonit
KS piispa Arseni
ma 8.3. klo 18.30 Evakkokeskus Vanhan Valamon kilvoituselämä
isä Elias Huurinainen

Laulua ja runoa:
ma 16.11. klo 18.30 Evakkokeskus ”Kunpa tuttuni tulisi” kansanrunoja rakkaudesta Kirsi-Ma-
ria Hartikainen ja Minna Kettunen
su 29.11. klo 18.00 Evakkokeskus Karjalaisia lauluja, Tsizoit, joht. Maria Verikov

Elokuva/muisteluilta
ma 30.11. klo 18.30 Pr. Elian kirkon Muistopaasi, Panihida ja seppeleenlasku
Evakkokeskus Elokuva / evakkotaival kirjoituskilpailun julistaminen ”talvisodan syttymisestä 
70-vuotta” kahvi/tee keskustelua

Karjalan hiippakunnan hiippakuntapäivä
pe 13.11. klo 09.00 Pr. Elian kirkko liturgia KP arkkipiispa Leo KS piispa Arseni
klo 12.00 Evakkokeskus luennot: Liturgiset eleet arkkipiispa Leo, liturginen äänen käyttö Ma-
ria Takala ja pastoraalinen kohtaaminen piispa Arseni

juhlakeräys Lahja Evakkokeskukselle Ikkunalasimaalaus ” Evakkoon lähtö” taiteilija Viktor 
Nikitenko, tili OP Iisalmi: Ikonostaasirahasto 506806 - 4194591

MAAHANMUUTTAJA- 
ILTA

to 5.11. klo 18.00

Iisalmi Pr. Elian

kirkon alasali

aiheena: ihminen 
kirkossa

ja Jumalan rakkaus

 Tervetuloa !

TIISTAISEURAT

Iisalmen tiistaiseura
ti 3.11. klo 13 kirkon alasalissa
ti 17.11. klo 13 Sampo pankin vieraana
ti 1.12. klo 13 Riikan kodissa Rantakatu 10 A 2

Lapinlahden tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu kirkon alasalissa ja tiistaiseuralaisten kodeissa. 
Kokoontumisista ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä.

Sonkajärven tiistaiseura to 12.11. klo 14 Kirsti Röpelisen kodissa

Tämä vanha Olvin iskulause tuntuu 
olevan näillä seuduilla ylittämätön, 
sillä uutta iskulausetta mietittäessä 

ei yhtä iskevää löydetty. Uusiin tienvar-
sikyltteihin on ilmaantunut teksti ”Aina 
uusia ilonaiheita”. Se ei tunnu kovin 
erityiseltä ja mieleen jäävältä.

Kylttiin tuli tahatonta komiikkaa, kun 
vaihtuvaan osioon sen yläpuolelle laitet-
tiin kesällä kyltti ”Evakkoon lähdöstä 70 
vuotta”. Ja sen alla luki että aina uusia 
ilonaiheita.

Olihan se iloista loppujen lopuksi 
monelle seudulle ja paikkakunnalle, kun 
karjalaiset tulivat ja pistivät tuulemaan. 
Se on tunnustettu monissa paikoissa kuten 
esimerkiksi kotipitäjässäni Valtimolla.

Siellä ei isoja ristiriitoja paikallisväes-
tön ja karjalaisten välillä ollut, ja minun 
1960-luvun lapsuuteeni mennessä ne 
vähätkin olivat lientyneet.

Me saatoimme päinvastoin keskikou-
lussa esitellä karjalankielen taitoamme, 
ja luokka nauroi kippurassa, kun suomen 
kielen opettaja Seppo Saine luki kankeasti 
humoristista karjalankielistä ainekirjoitus-
tani. Savossa olen tullut ymmärtämään, 
että kaikilla ei ole ollut yhtä helppoa.

Mutta nyt on nostettu päätä, eikä omua 
huijussella (hävetä), varsinkaan nuori 
polvi.

Siihen lienee vaikuttanut Evakkokes-
kus ja yleinen karjalaisuuden nousu. Ilman 
Evakkokeskuksessa jo 20 vuotta tehtyä 
työtä se yleinen kehitys olisi tapahtunut 
muualla ja tuskin isosti koskettanut tätä 
seutua.

On täytynyt ihmetellä sitä sitkeyttä, 
millä Evakkokeskuksen puuhamiehet ja 
-naiset ovat jaksaneet puurtaa, vastuksista 
huolimatta.

Ei siinä vielä mitään, että tuli 90-luvun 
lama ja muita vaikeuksia, sillä nehän on 
tarkoitettu vain voitettaviksi, mutta on 
pitänyt kestää monenlaista arvostelua, 
omienkin taholta, ja muistuttelua näihin 
päiviin asti.

Muistan itsekin sen kirkolliskokouksen 
Valamossa 90-luvulla, kun Evakkokeskuk-

sen pyytämää miljoonan markan avustusta 
käsiteltiin ja harmiteltiin. Ei kokouksessa 
mutta käytävillä ja kokouksen jälkeen pit-
kin Suomea, näihin päiviin asti. ”Että näitä 
seiniä pitää rakentaa ja sitten ne kaatuvat 
kirkon maksettavaksi”, puhistiin.

Kirkolliskokouksen Evakkokeskukselle 
myöntämä 1,2 miljoonan markan avustus 
on asettunut oikeisiin mittasuhteisiin 
kun kuulin, että se oli vain kahdeksan 
prosenttia yli 15 miljoonan markan kus-
tannuksista.’

Seurakunnan taloudellinen tilanne on 
tänä päivänä hyvä, ja saatu avustus voi-
taisiin vaikka maksaa takaisin.

Mutta mitä turhia. Veikkaanpa että 
täältäkin on moninkertaisesti maksettu se 
määrä verotuloista keskusrahastoon.

Minkä verran sisältöä karjalais–orto-
doksisen kulttuurikeskuksen rakentaminen 
on kristikansalle täällä tuonut, oikeauskoi-
sille ja ekumeenisesti? Liekö se rahalla 
mitattavissa?

Evakkokeskuksen hallinnollinen ra-
kenne on säätiöpohjainen ja siinä toimivat 
yhtiöt ovat säätiön ja seurakunnan perus-
tamia. Täällä ei siis häärää mitään omaa 
bisnestä tekevää bisnespappia. Eräs kyllä 
hoitelee yötä myöten moninaisia töitään. 
(Eikä taatusti pidä siitä, että kirjoitan sen 
tähän).

Onneksi seurakunnassa on ”harras-
tuspappi” (rahaa pyytämätön) ja muita 
pyyteettömiä apulaisia työtaakkaa edes 
vähän keventämässä. Moitittuja hekin, 
nuo harrastajapapit. Kerrassaan hirveää 
sakkia! 

Sellainen tämä maailma vain on, 
vapaa, ja jotkut vain tykkäävät toimittaa 
liturgiaa vaikka ja vieläpä mieluiten ilman 
palkkaa.

Muuten olen sitä mieltä, että ei Kart-
hago vaan tuo sana oikeauskoinen olisi 
ehkei hävitettävä niin ainakin mietittävä 
sen käyttöä.

Olinpa kerran Valamossa ja tapasin 
erään tutun luterilaisen papin vaimon, 
juuri leskeksi jääneen. Hän oli tullut hil-
jentymään ja hakemaan lohtua Valamosta 

kuten niin monet muut. Voi miten toivoin, 
että toimittava pappi olisi rukouksessa 
edesmenneiden puolesta käyttänyt sanaa 
”täällä ja kaikkialla lepäävät kristityt” tai 
lisännyt heidät ”oikeauskoisten” perään, 
mutta ei sillä kertaa. Se ei tainnut olla 
Valamon isiä.

Onko ”oikeauskoisuus” meille tär-
keämpää kuin kristittyjen yhteys? Tai 
rukous lähimmäisten puolesta ilman raja-
aitoja? Ja miksi pitää yllä näitä raja-aitoja, 
kun ne vetävät linjan niin monen perheen 
sisälle, jossa on muitakin kuin ortodokse-
ja. Perheen edes pikkuisen ydinperhettä 
laajempana käsitteenä ja monesti ”ydin-
perheenkin”.

Jotkut sanovat ”kristityt”, lisäyksenä tai 
pelkästään, toiset taas eivät. Saataisiinpa 
näitä käytäntöjä yhtenäisiksi tältä ja muilta 
osin muutenkin.

Miten hyvä oli kerran kuulla radiosta 
Kajaanin jumalanpalveluksessa ekteniassa 
mainittavan ”kaikki sairastavat”, vaikka ei 
ollut nimiä. Sen jälkeen olen toivonut aina 
sitä mainintaa. Siihen olisi niin hyvä tuoda 
mielessään tuntemansa sairaat.

Niin niin, viekää nimilappuja, tulkaa 
ajoissa kirkkoon, antakaa ponomarille 
lappu kesken palveluksen. Hyvähän 
sekin on.

Evakkokeskusta vihkimässä olivat 
18.-19.11.1989 metropoliitta Johannes 
ja Silivrian metropoliitta Emilianos. Kun 
Kiteelle valmistui vuonna 2000 Pyhän 
Kolminaisuuden ja pyhän Nektarioksen 
kirkko, sen vihki metropoliitta Johannes 
ja me lauloimme pyhälle Nektariokselle 
Klaukkalan sisarkirkosta saaduin sanoin 
ja sävelin: ”Oi uskovaiset kunnioittakaam-
me Nektariosta, Silivrian lasta ja Eginan 
suojelijaa.”

Pyhät Marttiir, Evtymios, Lukas, 
Nektarios ja Aleksanteri, te reliikeissänne 
näissä kirkoissa läsnä olevat, rukoilkaa 
armahdusta meille syntisille.

Evakkokeskuksen täyteläistä pääjuh-
laavietettiin lokakuun viimeisenä viikon-
loppuna.

Anita Kulmala

Diakoniatyö
Ma 21.12. klo 12-15

Työttömien ja vähävaraisten 
ruokailu ort. kirkon alasalissa.

Tervetuloa!

Perinteinen lasten ja nuorten 
viikonloppu Iisalmessa 12.-13.12. 
Ohjelmassa on liikuntaa ja lepoa, 
hauskuutta ja hiljentymistä sekä 

tietysti jouluun valmistautumista. 
Ilmoittautumiset 2.12. mennessä 

kansliaan p. (971) 817 441.
Terveisin Kirsi-Maria
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Kuopion seurakunta

Svetlana Lamanen aloitti Kuopion or-
todoksisen seurakunnan lapsi- ja nuo-
risotyönohjaajana elokuun alussa. Hän 
on kouluttautunut lastentarhaopettajaksi 
Petroskoissa ja työskennellyt sen jälkeen 
Kostamuksessa 15 vuotta päiväkodissa 
1-6–vuotiaiden lasten parissa.

Noiden vuosien aikana ehti kasvaa 
kolme ryhmää vauvaiästä koululaisiksi. 
Ensimmäisenä hoidossa olleet lapset 
ehtivät mennä naimisiin ja tuoda jo omia 
lapsiaankin hoitoon. 

Kun Svetlanan perhe muutti Suomeen, 
hän mietti vielä kauan tullakko Suomeen 
vai jäädä. Venäjällä hänellä oli asunto 
ja vakituinen työ, Suomessa vain perhe. 
Perhesiteet voittivat. Svetlana muutti tyt-
tären kanssa Suomeen elokuussa 2003. 
Svetlana kertoo nauraen, että olivat yh-
dessä kielikurssilla.

Svetlana kokee suomen kielen ja erity-
isesti murresanat vieläkin vaikeiksi, mutta 
ymmärtää ja puhuu mukavasti suomen  
kieltä. Opiskeluihin liittyen hän on ollut 
työharjoittelussa päiväkodilla neljä kertaa. 
Koululaisten iltapäiväkerhossa Svetlana 
työskenteli puolen vuoden jakson. 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
lapsi- ja nuorisotyössä Svetlana kertoo 
viihtyneensä hyvin. Työ on entuudestaan 
tuttua. Lasten kanssa on helppo kom-
munikoida.

Uutta, mutta mielenkiintoista työssä 
on uskontokasvatus. Noin kymmenen 
vuotta sitten Svetlana liittyi venäjällä 

ortodoksiseen kirkkoon. Hän on kokenut 
luonnollisena liittymisen Suomen orto-
doksiseen kirkkoon asuessaan vakituisesti 
Suomessa. 

Svetlana toivoo myös venäjää äidin-
kielenään puhuvien vanhempien ja lasten 
löytävän seurakunnastamme monipuoliset 
kerhomme: ”Minulla on ollut ongelmia 
kielen kanssa. Varmaan sama on lapsilla. 
Uskon lasten viihtyvän paremmin, kun 
lähellä on samaa kieltä puhuva henkilö. 
He voivat kysyä ja saada vastauksia 
omalla äidinkielellä, näin oma äidinkieli 
sekä säilyy että kehittyy.

Erilaisten kielten puhuminen kerhossa 
on hyvää kielikylpyä kaikille. Kielitaito 
helpottaa toinen toisensa ymmärtämistä.

Lapsia on kovasti kiinnostanut ope-
tella mm. numeroita ja tervehdyksiä eri 
kielillä.

Svetlanaa silminnähden kiinnostavaa 
auttaa lapsia kehittymään tiedollisesti 
ja taidollisesti muun muassa leikkien, 
piirtämisen ja askartelun avulla.

Hänestä on mielenkiintoista kasvattaa 
lapsia yhteistyössä vanhempien kanssa 
ja sekä nähdä lasten kehittyminen. Svet-
lanan kanssa on hyvä tehdä töitä, koska 
hän on hyvin motivoinut ja innostunut 
työstämme.

Liisa Tuunainen, 
lapsi- ja nuorisotyöntekijä

Lapsi- ja nuorisotyötä 
kahdella kielellä

Sofia Laukkanen on Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan Itäisen alueen kanttori. Sofia 
on syntynyt vuonna 1980 kolmilapsisen 
perheen keskimmäiseksi Sortavalassa, 
Laatokan rannalla. 

Sofia kertoo kanttorin uran alkaneen 
hänellä Sortavalassa ihan yllättäen. Kun 
varsinainen kanttori sairastui vakavasti, 
kanttori luotti tehtävän hänelle, koska hän 
oli ollut mukana kuorossa ja osasi laulut. 

Niinpä ennen kouluun menoa 13-vuo-
tias Sofia johti arkipäivisin kuoroa aamu-
palveluksissa. Ehtiväinen ja energinen 
nuori kävi koulun jälkeen musiikki- ja 
taidekoulua ja ehtoopalveluksen kanttoro-
innin jälkeen vielä kolmena neljänä iltana 
karatekoulua. Viikonloppuisin oli juhlia 
häistä kasteisiin ja hautajaisiin, väliin 
useampiakin samalle päivälle.

Suurperheen äidiksi

Kuusitoistavuotiaana Sofia muutti Suo-
meen avioliittoon. Tuossa vaiheessa Sofia 
ei osannut suomenkieltä. Päättäväinen 
nuori nainen meni lukioon. Yliopistossa 
Sofia opiskeli fysiikkaa ja matematiikkaa 
kaksi vuotta. Vuonna 2003 hän siirtyi 
opiskelemaan teologiaa ja aloitti isä 
Stefan Holmin innostamana Joensuussa 
slaavinkielisen Piligrim-kuoron toimin-
nan. Opintojen ja työskentelyn kanssa 
limittäin oma perhe Tommin kanssa on 
kasvanut kuusilapsiseksi. Lapsista viisi on 
kotona: 11 v, 9 v, 7 v, 3 v ja 2 kk. Tässä 
viisikossa on kolme tyttöä ja kaksi poikaa. 
Neljä vuotta sitten syntynyt Johannes on 
Taivaan isän luona. 

Sofia on varsinainen tehopakkaus. 
Puhelin soi tuon tuosta, organisointi 
pelaa. Vieraita tupsahtaa, juttu luistaa. 
Monilapsisessa perheessä asiat tapahtuvat 
luontevasti limittäin. Ihmettelin kuitenkin 

miten hän on pystynyt sovittamaan yhteen 
suurperheen arjen vauvoineen kaikkineen, 
yliopisto-opiskelut ja työt. Sofia kertoo 
kiitollisena taustavoimana toimivasta 
äidistään. Mummo asuu meillä kotona ja 
on auttanut lasten hoidossa. Ilman äidin 
tukea en olisi valmistunut lukiosta tai yli-
opistosta teologian maisteriksi. Samoin nyt 
äitiyslomalta töihin paluu onnistuu, koska 
äiti on apunamme. Kanttorina toimiminen 
merkitsee elämäntapaa koko perheelle, ei 
se muutoin onnistuisikaan.

 

Laulun lahjat ilmoille
Kirkkolaulu ei ole vain mekaanista 
oikeiden nuottien ja tavujen laulamista, 
vaan pitää ymmärtää mitä laulujen sanat 
merkitsevät. Jokainen voi oppia lau-
lua! Oppiminen merkitsee kovaa työtä, 
nöyryyttä ja rukousta. Kuorolaulu tarkoit-
taa parhaimmillaan sitä, että sekä laulajat 
että kirkkokansa pääsevät jumalanpalve-
lusten laulujen kautta lähemmäs Jumalaa 
ja kokevat pyhyyden ja Jumalan rakkauden 
konkreettisesti. Koska meillä on erilaiset 
lahjat, kirkkokuorossa ei voi jokainen 
laulaa - Jumalalle vain paras!

Toivon, että lapsikuorotoimintaan tulee 
lisää lapsia mukaan. Lapsikuoroon ovat 
tervetulleita kaikki kuudesta vuodesta 
ylöspäin! Tähtäämme harjoittelut Kirkko-
laulupäiville Joensuuhun kesäkuulle ja Py-
hälaulu-tapahtumaan Helsingin Espooseen 
syyskuulle. Espoon matkalle on tiedossa 
laulun lisäksi muutakin mukavaa.

Slaavinkieliseen kuoroon tulevilta 
katsotaan lauluääntä, siksi kannattaa 
rohkeasti soittaa ja sopia tapaamisesta. 
Venäjän kielen osaaminen ei ole pakollista. 
Laulu on hyvä tie venäjän kielen oppimis-
een ja laulut toimivat hyvin kielikylpynä. 
Jokaista laulua harjoitellaan useasti, siinä 

lausumiset alkavat sujumaan. 
Olen vakuuttunut, että kirkkolaulupiiri 

on hyvä, koska siihen voivat osallistua 
kaikki kirkkolaulusta innostuneet. Kirkko-
laulupiiri toimii Ilomantsissa, Taipaleella 
ja Joensuussa. Kirkkolaulupiiri oli tärkeä 
niille, jotka eivät pysty laulamaan äänissä. 
Kävimme piiriläisten kanssa läpi tun-
netumpia liturgian ja vigilian veisuja. Näin 
ihmiset paremmin ymmärsivät ja pystyivät 
seuramaan jumalanpalvelusta ja saivat ro-
hkeuden laulaa palveluksissa yhteisiä lau-
luja. Myös monilla maahanmuuttajilla on 
korkea kynnys tulla kuoroon taikka laulaa 
palveluksessa vaikkapa uskontunnustusta 
koska he eivät osaa lausua tekstejä suome-
ksi. Kirkkolaulupiiristä on matalampi 
kynnys tulla mukaan kuoroihin. 

Lämmin vastaanotto
Sofia on hyvillään, että ihmiset ovat 

toivottaneet hänet lämpimästi tervetulleek-
si Kuopioon. Uudelle paikkakunnalle tulo 
jännitti. Joensuussa, Taipaleella ja Iloman-
tsissa työkuviot ehtivät tulla tutuiksi, silti 
eri paikkakunnilla on omat haasteensa. 
Sofia kertoo viihtyneensä hyvin. Kuorojen 
alkamisen myötä on alkanut tulla tuttu-
jakin. Perheen lapset iloitsevat tilavasta 
kodista ja uusista ystävistä koulussa sekä 
mukavista harrastuksista. Elämä on siis 
asettumassa mukavasti uomiinsa uudella 
paikkakunnalla! 

Onnea, menestystä ja siunausta koko 
perheelle! Sekä monia monia armorik-
kaita lauluja Sinulle Sofia, joka haluat 
kanttorina välittää kirkkolaulun kautta 
pyhyyden kokemisen mahdollisuuksia 
sekä kuorolaisille ja kirkkokansalle. 
Sofian ajatuksia kirjasi 

Liisa Tuunainen, 
lapsi- ja nuorisotyöntekijä

Laulaen kohti pyhyyttä

Keväällä työnohjauksessa heräsi ajatus työntekijöiden yhteisestä matkasta yhteishengen tiivistä-
miseksi ja toisiimme paremmin tutustuaksemme. Matkan kohde valikoitui itsestään. Meillä on 
seurakunnassa valmiina Pietari- yhteys isä Andreaksen järjestämien matkojen ja useamman vuoden 

Pietarissa opiskelun vuosi.
Ensimmäinen pyhiinvaelluskohde oli Ksenia Pietarilaisen hautakappeli Smolenskin hautausmaalla: 

Katkeamaton jono ihmisiä esirukouspyyntöineen jonottamassa kappeliin tai kiertämässä ja rukoilemassa 
seinää vasten. Neuvostoaikojen tapa tuoda esirukouspyyntöjä paperilapuilla ikkunalaudoille ja seinän 
koloihin oli vieläkin käytössä.

Pääsimme sisään sivuovesta, saimme voitelun ja kosketimme kenotafia. Pyhän vaikutus ulottui kauas 
kappelilta ja tarttui kävijöihin. Hautausmaan portilla olevassa kirkossa oli sivulaivassa menossa aamupal-
velus ja toisessa laivassa valmisteltiin hautauspalvelusta. Kirkkokansaa riitti molempiin. 

Lauantai-iltana osallistuimme vigiliaan Feodorovin Jumalanäidin ikonin kirkossa. Luulin kansaa olevan 
paljon, mutta vasta liturgiassa aamulla kirkko oli tupaten täynnä. Sylivauvoja ja nuoria vanhempineen, 
vanhuksia ja huomattavan paljon intelligentin näköisinä nuoria aikuisia. Isät osallistuivat liturgian toimit-
tamiseen ja Anita, Eija ja Pasi lauloivat kuorossa. Hyvä mieli ja lämpö tuli sydämeen hartaiden venäläisten 
veljien ja sisarten kanssa palvelukseen osallistuessa. 

Vierailimme myös Pyhän Johannes Kronstatilaisen haudalla niin sanotussa Karpovkan luostarissa. Tu-
limme kirkkoon liturgian lopussa ja kun siirryimme alakerran hautakappeliin alkoi heti rukouspalvelus! 

Pietarissa kun oltiin, piti käydä myös oopperassa. Jevgeni Onegin Mihailovskin teatterisaa oli upea 
esitys. Ruokailimme joka päivä eri paikoissa, pienissä venäläisissä ravintoloissa. Ruoka oli hyvää eikä 
kallistakaan. 

Lopuksi senkin uhalla, että hurskastelijaksi moititaan: Järisyttävin kokemus oli katulapsen kohtaami-
nen silmästä silmään. Toisella kymmenellä oleva ristinmerkkejä tekevä tyttö. Pahoinpitelyn tai hepatiitin 
keltaamat kasvot, silmissä hätä ja pelko…”…antakaa Jumalan nimessä, äiti on sairaana…”,tai jotain. Itku 
tuli. Isä Rovasti, Anita ja Liisa, jotka kohta tapasin, saivat tovin rauhoitella, että tolkku palasi. 

Tämä piti kertoa siksi, että meillä on seurakunnassa kanava, jonka kautta on mahdollista lähettää 
hyväkuntoisia lasten ja nuorten vaatteita katulapsille ja varattomille perheille Pietariin. Jokainen meistä 
voi tehdä jotakin edes ”yhdelle näistä vähimmistä...”. Toinen mahdollisuus on Ortaidin joulupaastokeräys 
diakoniatyölle Pietarissa ja Venäjän Karjalassa. 

Työkavereitakin opin paremmin tuntemaan rauhassa jutellessa ja varmaan toisetkin oppivat. Antoisa ja 
opettavainen matka. Pyhä Autuas Ksenia rukoile puolestamme! 

Ponomari-Eero 

”Pyhä Autuas Ksenia, rukoile puolestamme!”

Kuopion seurakunnan työntekijöiden matka Pietariin oli yhtä lailla matka 
yhteishenkeen kuin matka maantieteelliseen naapuriin.

”.....люди, пришедшие в монастырь, когда там 

жили монахи, переселившиеся со Старого 

Валаама, захватившие еще его дух. И сейчас 

важно, как никогда, чтобы их воспоминания о 

монахах были бы зафиксированы, чтобы этот 

пласт истории православия в Финляндии не был 

бы потерян...”
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Jumalanpalvelukset marras-joulukuu 2009

Oletko kiinnostunut 
kirkkolaulusta

tai lukijan tehtävistä 
jumalanpalveluksissa? 

 
KIRKKOLAULUN– JA 

LUKIJAN OPINTOKURSSI 
on tarkoitettu kaikille 

aiheesta kiinnostuneille. 
Kirkkolaulukurssilla 

opiskelemme 
jumalanpalvelusmusiikkia: 

kahdeksansävelmistö, 
liturgian ja vigilian laulut, 

tavallisimmat kirkossa 
tai kodeissa toimitettavat 

toimitukset. 
 

Lukijakurssilla perehdymme 
jumalanpalveluskaavoihin, 

opettelemme lukemaan 
resitoiden ja teemme 

käytännön harjoituksia 
jumalanpalveluksissa. 

 
Kokoonnumme ensimmäisen 

kerran seurakuntasalilla 
Snellmaninkatu 8, 

keskiviikkona 11.11.2009 
kello 17. Sovimme yhteisesti 
kurssin kokoontumisajoista 

joka kerran erikseen. 
Kurssin vetäjänä toimii 
Anita-kanttori. Jos olet 
kiinnostunut kurssista 
laitatko sähköpostia 

tulemaan tai voit myös 
soittaa! anita.lintu@ort.fi, 

puhelin 0206100305.

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.
Marraskuu:  4.11. klo 18 akatistos, 11.11. klo 18 panihida, 
14.11. klo 10 slaavinkielinen liturgia,
18.11. klo 18 ehtoopalvelus, 20.11. klo 18 vigilia, 21.11. klo   
9 liturgia, Neitseen Marian temppeliin tuominen, 25.11. klo 
18 slaavinkielinen liturgia. Joulukuu: 2.12. klo 18 panihida 
Arkkipiispa Paavali,
 9.12. klo 18 akatistos, 12.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia, 
16.12. klo  9 liturgia, Ap Leo, 16.12. klo 18 ehtoopalvelus, 
19.12. klo  9 liturgia tv nauhoitus, 24.12. klo 17 suuri 
ehtoopalvelus, 25.12. klo  9 aamupalvelus ja liturgia, 
Kristuksen syntymä 26.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia, 
30.12. klo 18 slaavinkielinen ehtoopalvelus, 31.12. klo 22 
uudenvuoden rukoushetki.
 
Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Marraskuu: 11.11. klo 7 liturgia, 27.11. klo 8 liturgia, 
kirkon 40 v. juhla, Joulukuu:  9.12 klo 7 liturgia, 21.12. klo 
7 aamupalvelus, 22.12. klo 7 aamupalvelus, 23.12. klo 7 
aamupalvelus, 24.12. klo 7 aamupalvelus ja kuninkaalliset 
hetket, 24.12.klo 23 aamupalvelus ja liturgia.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko: Marraskuu:  1.11. klo 10 liturgia, 
14.11. klo 10 liturgia, 21.11. klo 10 liturgia, Neitseen Marian 
temppeliin tuominen. Joulukuu:  6.12. klo 10 liturgia ja 
litania, 20.12. klo 10 liturgia ja joulunvalmistusjuhla, 24.12. 
klo 15 suuri ehtoopalvelus, 25.12. klo 8 aamupalvelus ja 
liturgia, Kristuksen syntymä, 31.12. klo 18 uudenvuoden 
rukoushetki.

Maaningan kirkko: Marraskuu: 8.11. klo 10 liturgia, 29.11. 
klo 10 liturgia. Joulukuu: 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus, 
26.12. klo 10 liturgia

Pielavesi: Marraskuu: 1.11. klo 10 liturgia, 15.11. klo 10 
liturgia, Joulukuu: 05.12. klo 18 vigilia,
6.12. klo 10 liturgia, 13.12. klo 10 liturgia, 
joulunvalmistusjuhla, 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus,
25.12. klo 7 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä.

Keiteleen kirkko: Marraskuu: 22.11. klo 10 liturgia. 
Joulukuu: 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus,
27.12. klo 10 liturgia.

Toivalan tsasouna:
24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus

Itäinen alue:
Tuusniemi: Marraskuu: 15.11. klo 10 liturgia, Joulukuu: 
13.12. klo 10 liturgia, 26.12. klo 10 liturgi.

Luikonlahti: Marraskuu: 22.11. klo 10 liturgia. Joulukuu: 
20.12. klo 10 liturgia

Juankoski: Marraskuu:  1.11. klo 10 liturgia, 21.11. klo 10 
liturgia, Neitseen Marian temppeliin tuominen. Joulukuu: 
25.12. klo 10 liturgia. 

Nilsiä: Marraskuu: 8.11. klo 10 liturgia. 29.11. klo 10 
liturgia. Joulukuu: 24.12. klo 14.30 suuri, ehtoopalvelus, 
27.12. klo 10 liturgia.

Muuruvesi: Joulukuu: 6.12. klo 10 liturgia, 24.12. klo 13 
suuri ehtoopalvelus.

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:
Kuopion ortodoksinen seurakunta: 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300,
avoinna ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville 
sattuvina ortodoksisen kirkon suurina 
juhlina klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: kuo-
pio@ort.fi. Nettisivut: www.ort.fi/
kuopio. Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi. 

Papiston ja kanttorien matkapuhe-
limet: Keskinen alue: Khra rovasti 
Mikko Kärki 0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305 Itäinen alue: 
II pappi rovasti Andreas Hjertberg 
0206100303. II kanttori Sofia Lauk-
kanen 0206100306. Läntinen alue: 
III pappi pastori Timo Honkaselkä 
0206100304. III kanttori Eija Honka-
selkä 0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakun-
tasihteeri 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.

Joulunvalmistusjuhlat:
Pielavesi 13.12. klo 10 alkavan 
liturgian jälkeen Ristintuvalla

Siilinjärvi  20.12. klo 10 alkavan 
liturgian jälkeen srk-salilla

Nikolaos juhla  6.12. 
klo 9.30 vedenpyhitys
ja liturgia katedraalissa

juhla jatkuu palveluksen
jälkeen srk-salilla.
TERVETULOA!

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 14.11.2009 г., в 10.00 часов
в субботу 12.12.2009 г., в 10.00 часов
в субботу 26.12.2009 г., в 10.00 часов
в субботу 09.01.2010 г., в 10.00 часов

с 9.15 ч. будет возможность 
исповедоваться

ВЕЧЕРНЯ на финско-
церковнославянском языке в Свято-

Никольском соборе г.Куопио:

в среду 28.10.2009 г., в 18.00 часов
в среду 25.11.2009 г., в 18.00 часов
в среду 30.12.2009 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:
28.10.09 г. в 18.30 часов
25.11.09 г. в 18.30 часов
30.12.09 г. в 18.30 часов

Приглашаются все желающие. 
Добро пожаловать!

отец Андрей
тел. 020 610 0303 Perinteiset joulumyyjäiset

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

lauantaina 12.12. klo 11 alkaen.
Myytävänä perinteisiä joulun 

leivonnaisia, laatikoita,
piirakoita ja kluteenittomia 

tuotteita ym.
Arpajaiset.

Tarjolla kahvia ja pullaa
Järjestää eri toimintapiirit

Tervetuloa!

Perinteiset joulumyyjäiset 
Siilinjärven srk-salilla 

lauantaina 5.12 klo 10 alkaen
Myytävänä piirakoita ja muita 

leivonnaisia
Kahvi ja pulla pikkurahalla

Järjestää Siilinjärven tiistaiseura
Tervetuloa!

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

Tule ja tee nykyaikainen
SARAFAANI tai FERESI

Kurssipäivämme ovat:
ke 25.11.2009 klo .16 – 21
to 26.11.2009 klo 16 – 21
ke 2.12.2009 klo 16 – 21
to 3.12.2009 klo 16 - 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 
20.11.2009 mennessä kurssin 

opettaja Tarja Alava
p. 0400-913650,

tarja@tarjaalava.net
tai Kuopion ort. srk:n nuoriso-

toimisto p. 0206 100 309,
liisa.tuunainen@ort.fi

Lukiolaiset!

Tervetuloa uskonnon syventävälle 
kurssille (UO5): KIRKKOTAIDE 
JA AJAN PYHITTÄMINEN. 
Kurssilla tutustutaan ikoneihin, 
kirkon esineistöön ja tekstiileihin, 
sekä kirkkovuoden juhliin ja 
paastoihin. 

Kurssi pidetään kolmena 
lauantaina leirikouluna Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan tiloissa 
(Snellmaninkatu 8). Ensimmäinen 
päivä on 14.11 klo 8.30 alkaen ja 
seuraavat 21.11 ja 5.12. Seurakunta 
tarjoaa päivien aikana ruuat ja 
kurssimonisteet. 

HUOM! Ilmoittaudu kurssille 6.11 
mennessä, joko puhelimitse tai 
sähköpostilla: 
ulla.puhakka@ort.fi tai 050-
3307162.  Ilmoita nimesi, koulusi, 
yhteystietosi sekä mahdolliset 
ruoka-aineallergiat.  Lisätiedustelut 
samasta sähköpostiosoitteesta ja 
puhelinnumerosta.

Kuopion ortodoksinen
seurakunta jakaa

OPINTOAVUSTUKSIA
lukuvuonna 2009-2010 yhteensä

1 680 euroa.
Opintoavustusta voivat hakea

Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan 
kuuluvat lukiolaiset.

Vapaamuotoiset hakemukset, joissa 
tulee olla mukana todistus

opiskelusta ja anottu avustussumma
perusteltuna,

on lähetettävä osoitteella:
Kuopion ortodoksinen seurakunta

Snellmaninkatu 8
70100 Kuopio

marraskuun18 päivään
klo 12 mennessä.

Seurakunnanneuvosto 
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Mikkelin seurakunta

Kommunismin kaatuminen 
Euroopassa antoi kirkolle 
uuden elämän
Rukoilemme kirkossa valtiollisen esi-
vallan puolesta näin: ”Anna heille rauha 
hallita, että mekin viettäisimme rauhallista 
ja hiljaista elämää kaikessa jumalallisuu-
dessa ja kunniallisuudessa.”

Kun Venäjällä alkanut vallankumous 
vuonna 1917 johti kommunistisen valtion 
syntyyn, edellä mainittu rukous ei enää 
toteutunut siellä. Varsinkin kun Josif Sta-
lin tuli valtaan, kirkkoa alettiin hävittää 
sekä eristää ja surmata piispoja, pappeja, 
munkkeja ja nunnia; surmattiin myös 
muita kansalaisia.

Vuosien 1998 ja 1999 kesinä sain olla 
mukana Joensuun yliopiston ortodoksisen 
teologian laitoksen tutkimusprojektissa 
Vienan Karjalassa professori, isä Heikki 
Makkosen siunauksella. Olin mukana 
isä Stefan Holmin johtamassa kolmi-
henkisessä tutkimusryhmässä. Tuolloin 
oli kulunut jo Neuvostoliiton ajan päät-
tymisestä lähes kymmenen vuotta. Siksi 
ihmiset uskalsivat puhua melko avoimesti 
Neuvostoliiton ajasta.

Haastattelimme iäkkäitä ihmisiä, jotka 
kertoivat vanhempiensa tai isovanhem-
piensa muistikuvien perusteella Venäjän 
kirkon elämästä vallankumouksen jälkei-
seltä ajalta. Ei ollut yhtään haastateltavaa, 
joka ei olisi sanonut, että perheestä joku 
”vietiin”, tapettiin.

Venäjän ”toinen” vallankumous alkoi 

vuonna 1985, kun Neuvostoliiton viimei-
nen presidentti (NKP:n pääsihteeri) Mihail 
Gorbatshov tuli valtaan.  Hän aloitti niin 
sanotun avoimuuspolitiikan, jonka isku-
lauseita olivat glasnost ja perestroika. Hän 
tuskin halusi hävittää Neuvostoliittoa, vain 
muuttaa sitä. Kuitenkin monien tapahtu-
mien seurauksena Neuvostoliitto hajosi 
syksyllä 1991.

Kommunismin kaatuminen – tuskin 
ilman Gorbatshovin vaikutusta – alkoi 
muualla Euroopassa 1980-luvun lopussa. 
Ensin Berliinin muuri kaatui 9.11.1989. 
Tulevana jouluna tulee kuluneeksi 20 
vuotta, jolloin koko joulunpyhät olivat 
täynnä ylimääräisiä uutislähetyksiä. Sil-
loin kuohui Romaniassa. Kansa ei enää 
hurrannut totuttuun tapaan kommunis-
tijohtaja Nicolae Ceausesculle. Hänet 
puolisoineen teloitettiin.

Nyt entisessä kommunistissa maissa 
on toinen aika. Päättäjät ovat kuulleet 
rukouksen: ”Anna heille rauha hallita, että 
mekin viettäisimme rauhallista ja hiljaista 
elämää kaikessa jumalallisuudessa ja kun-
niallisuudessa.”

Mitä tämä poliittinen muutos ja kirkon 
toimintavapaus on merkinnyt Suomen 
ortodoksiselle kirkolle? Muutos näkyy 
muun muassa Mikkelissä, jossa vietimme 
KS piispa Arsenin johdolla venäjänkielistä 
maahanmuuttajatapahtumaa la 3.10. 

Tapahtumaan osallistui noin 50 ve-
näjänkielistä seurakunnan jäsentä. Kun 
valmistelin tapahtumaa, lähetin kutsu-
kirjeet kaikille niille, joiden äidinkieli on 
muu kuin suomi. Venäjänkielisiltä alueilta 
Mikkelin seurakunnassa on jäseniä jo yli 
150. Viime vuonnakin heitä liittyi seura-
kuntaamme 38.

Mikkelin seurakunnassa on tullut 
perinteeksi – jo edeltäjäni isä Markku 
Toivasen ajalta – että joka syksy on venä-
jänkielinen maahanmuuttajatapahtuma.  
Kerran kuukaudessa seurakunnassamme 
vierailee venäjänkielinen pappi isä Viktor 
Maksimovski.

Vielä vajaa vuosi sitten hän toimitti 
yksin venäjäksi/slaaviksi palvelukset ve-
näjänkieliselle seurakuntaväelle, ja minä 
palvelin silloin suomeksi jollakin muun 
seurakunnan alueella. Nykyisin toimitam-
me palvelukset yhdessä ja käytämme vuo-
ron perään suomea ja venäjää. Haluamme 
olla yhdessä, emme erikseen.

Siten toteutamme pyhän apostoli Paa-
valin sanat: ”Silloin ei ole enää kreikka-
laista eikä juutalaista, ei ympärileikattua, 
ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä 
vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on 
kaikissa” (Kol. 3: 11).

isä Johannes Hätinen

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 sukuselvitystilauk-
set Kuopiosta, puh. 0206 100 300,
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Marraskuu
La 7.11. klo 18 Vigilia; palveluksen
laulaa Ilomantsin kuoro
Su 8.11. klo 10 Vedenpyhitys ja
liturgia, kirkon vuosijuhla; palveluk-
sen laulaa Ilomantsin kuoro
La 14.11. klo 18 Vigilia
Su 15.11. klo 10 Liturgia
La 21.11. klo 10 Liturgia; Jumalan-
synnyttäjän Neitseen Marian temp-
peliin tuominen
La 28.11. klo 18 Vigilia
Su 29.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu
La 5.12. klo 18 Vigilia
Su 6.12. klo 10 Liturgia
La 12.12. klo 18 Vigilia
Su 13.12. klo 10 Liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Marraskuu
Su 22.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu
Su 20.12. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
Marjatta Tapiola koti,
Mataristonkuja 13
La 19.12. klo 10 Liturgia

MIKKELIN TIISTAISEURA 
kokoontuu srk-talossa 
to 19.11. klo 12.00

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu to 26.11. klo 13 (paikka
sovitaan edellisellä kerralla).

MIKKELIN SRK-TALO
La 14.11. klo 14 Laululeiri kuoro-
laisille. Vetäjänä toimii kanttori An-
neli Pietarinen.

MIKKELI SRK-TALO
To 19.11. klo 17 Herrasmiesten ruo-
kakerho. Vetäjinä toimivat Ilkka
Lappi ja Ilkka Vesterinen

Viime viikonloppuna vietimme Mik-
ke l in  o r todoks i sen  seurakunnan 
pitkäaikaisen - lähes 40 vuotta pal-
velleen - kanttorimme ja diakonin, isä 
Pekka Hirvosen läksiäisiä.

Hän jää eläkkeelle vuoden lopussa, mutta 
jää jo nyt lomalle.

Ohessa kuva läksiäisliturgiasta, 

jonka toimittivat KS Joensuun piispa 
Arsenin johdolla, kirkkoherrat Jo-
hannes Hätinen Mikkelistä ja Martti 
Päivinen Varkaudesta sekä papit An-
dreas Hjärtberg Kuopiosta ja Viktor 
Maksimovskij Helsingistä sekä pap-
p i smunkk i  Johannes  Pa rv ia inen 
Lappeenrannasta yhdessä kanttori Pe-

kka Hirvosen sekä diakonien Jorma 
Häkkisen ja Andrei Platonovin ja runsaan 
kirkkoväen kanssa.

Seurakunnan lahjana isä Pekka sai 
pyhän ylienkeli Mikaelin - Mikkelin 
kirkon oman suojelijan - käsinmaalatun 
ikonin.

Kanttori Pekka Hirvonen
jää eläkkeelle

Seurakunnan lahjana isä Pekka sai pyhän ylienkeli Mikaelin - Mikkelin kirkon oman suojelijan - käsinmaalatun 
ikonin. (Kuva: Hannu Pyykkönen)

Mikkelin ylienkeli Mikaelin 
kirkon praasniekka 7.- 8.11.2009 
”avoimet ovet” seurakunnassa

Mikkelin ylienkeli Mikaelin kir-
kon praasniekkaa eli kirkon vuo-
sijuhlaa vietetään lauantaina ja 
sunnuntaina 7.- 8. marraskuuta.

Kutsumme kaupunkilaiset tu-
tustumaan seurakuntaan ja or-
todoksisen kirkon rikkaaseen 
jumalanpalveluselämään.

Praasniekan aattona, lauantaina 
7.11. ikonipiiri on koolla seura-
kuntatalossa (Paavalinkatu 4) klo 
10 – 15. Jokaisella halukkaalla 
on mahdollisuus tulla seuraa-
maan ikonimaalausta, tekemään 
kysymyksiä ikonimaalauksesta 
ja ikoneista. Tutustumispäivänä 
ikonipiiri pitää myös kahviota 
avoinna.

Muu ohjelma viikonvaihteena 
kirkossa ja seurakuntatalossa:

Lauantai 7.11.

Klo 18 Vigilia, palveluksen lau-
laa Ilomantsin kuoro.

Sunnuntai 8.11.

Klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia; 
palveluksen laulaa Ilomantsin 
kuoro

Klo 12 Lounas (vapaaehtoinen 
ruokamaksu 5 euroa)

Klo 14 Konsertti kirkossa; Ilo-
mantsin kuroa johtaa kanttori 
Maria Verikov (ohjelma 5 eu-
roa)

Mikkelin seurakunnan 
miesten ruokakerho 
kokoontuu ensimmäis-
tä kertaa to 19.11. klo 
17 Mikkelin seurakun-
tasalilla.
Vetäjinä toimivat mes-
tarikokit Ilkka Lappi p. 
050 375 22 72  ja Ilkka 
Vesterinen. Lisätietoja 
myös Petja Pyykkösel-
tä p. 044 03 35 046.

LUE LISÄÄ S. 3

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu Mikkelin srk-talossa 
la 7.11., 28.11. ja 5.12. klo 10.

Maahanmuuttajatapahtumasta (3.10.) enemmän isä Johanneksen 
pääkirjoituksessa sivun ylälaidassa.
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Rautalammin seurakunta 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 ke 9-12

JUMALANPALVELUKSIA
Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
la 14.11 klo 18 vigilia
su 29.11 klo 10 liturgia
la 5.12 klo 18 piispallinen vigilia
su 6.12 klo 10 piispallinen liturgia – itsenäisyyspäivän rukoushetki
la 19.12 klo 18 vigilia
to 24.12 klo 15 suuri ehtoopalvelus
pe 25.12 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
la 26.12 klo 18 vigilia

  
Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
pe 20.11 klo 18 vigilia
la 21.11 klo 10 liturgia (N. Marian temppeliin tuomisen juhla)
to 24.12 klo 13 suuri ehtoopalvelus
la 26.12 klo 10 liturgia

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
la 7.11 klo 18 vigilia
su 8.11 klo 10 veden pyhitys, liturgia ja litania (Ylienkeli Mikaelin juhla)
la 28.11 klo 18 vigilia
su 13.12 klo 10 liturgia

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
la 21.11 klo 18 vigilia
su 20.12 klo 10 liturgia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
su 22.11 klo 10 liturgia (reserviläisten kirkkopyhä)
su 27.12 klo 10 liturgia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 15.11 klo 10 liturgia

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
su 1.11 klo 10 liturgia 

TAPAHTUMIA JA JUHLAT

Syvänniemellä su 8.11 klo 10 veden pyhitys, liturgia ja litania (Ylienkeli 
Mikaelin juhla)
Rautalammilla la 5.12 klo piispallinen vigilia (K.S. Arseni, Joensuun piispa 
toimittaa) 
Rautalammilla su 6.12 klo 10 piispallinen liturgia – itsenäisyyspäivän 
rukoushetki

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

Tiistaiseurat
Suonenjoella, ke 9.12 klo 13 Suonenjoen ja Rautalammin tiistaiseurojen 
joulunvalmistusjuhla

Naispiiri Nasti
Rautalammin kuntosalilla 1.11 klo 15,30 ja 
ke 9.12 klo 12 laavuretki, lähtö klo 18 seurakuntasalin edestä

RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA YHTEYSTIEDOT

RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1, 77700 RAUTALAMPI
p. ja fax  020 6100 320, s-posti rautalampi@ort.fi, www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Bogdan Grosu p. 020 6100 321
Kanttori Oili Mäkirinta p. 020 6100 322
virkatodistukset ja väestörekisteriasiat p. 020 6100 300
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

Rautalammin seurakunnan tiistaiseurat vierailivat Uudessa-Valamossa ja Lintulassa lokakuun puolivälissä. Retkelle 
osallistui nelisenkymmentä tiistaiseuralaista Vesannolta, Suonenjoelta ja Rautalammilta. Vaikka sää oli viileä, 
luostareiden vieraanvaraisuus lämmitti meitä. Saimme kuulla luostareiden arjesta tämän päivän Suomessa ja siitä, miten 
niiden asukkaat kilvoittelevat pelastuksen tiellä. Tiistaiseuralaiset ravittiin matkalla niin maallisesti kuin hengellisestikin.   
Pyhiinvaellus onnistui kaiken kaikkiaan hienosti. Sydämellinen kiitos isä Sergeille ja äiti Marinalle!

Mikko- ukki
16.7.1915 – 5.10.2009 

Kristuksessa rakkaat Mikko- ukin lähim-
mät omaiset ukin sisarusten lapset ja Te 
kaikki tässä ukin muistojuhlassa mukana 
olevat. Tämä kulunut syksy on ollut mi-
nulle ja Eskolle hyvin raskasta aikaa.

Tuskin entiset surunvalittelukukkaset 
olivat lakastuneet, kun jo uudet kuiskut-
telivat meille lohdutuksen sanoja.

5.10 Mikko- ukki oli herännyt illatto-
man päivän aamuun, siirtyen taistelevasta 
seurakunnasta riemuitsevaan.

Vuosi vuoden jälkeen olen kokenut 
syksyn ahdistavana ja masentavana.

Jo elokuun puolella, kun pääskyset 
parveilevat ja suunnittelevat muuttoansa  
ja pian sen jälkeen luontokin alkaa 
valmistautumaan tulevaan talveen  -----
- tunnen ihmeellistä ikävää, haikeutta ja 
omalla tavallani koen kuoleman lähei-
syyttä, samalla unohtaen, että kuoleman 
kautta synnymme uuteen elämään.

Viimeisten muuttolintujen mukana 
Mikko- ukkikin muutti ajasta iäisyy-
teen, syntyi uuteen elämään, saavutti 
sen sataman, joka on meidän kaikkien 
määränpää.

Kuolema (kuin myös syntymä) on 
luonnollinen osa elämää, mutta kun se tu-
lee näin rinnalle , että voimme sitä käsin 
koskettaa, se kyllä pysäyttää meidät.

Tuon alkuhämmennyksen jälkeen, 
tiedostamme kyllä heti oman elämämme 

Saata, Herra, taivaalliseen
lepoon palvelijasi Mikko

rajallisuuden ja sitä kautta myös sen, että 
erommehan on vain väliaikainen.

Meillä on paitsi ikävä ja suru, meillä 
on myös muistot ukista, jotka ovat valoi-
sat, meitä eteenpäin kantavat.

Ukkihan oli Shemeikan sukua ja 
hetken aikaa sai olla suvun vanhin, kun 
hänen Anastasia sisarensa vajaa vuosi 
sitten siirtyi tuon ilmaisiin.

Mikko- ukki oli kielellisesti kuin 
myös kynän käyttäjänä hyvin lahjakas 
ja uskon, että tuo taito periytyi hänelle 
sieltä Shemeikan runonlaulaja suvun 
puolelta.

Ukki oli aina tosi ryhdikäs ja suora-
selkäinen, sen voimme nähdä vielä ihan 
viimeksi otetuista valokuvistakin.

Luonteeltaan ukki oli vähän särmikäs, 
hivenen omapäinenkin, määrätietoinen 
periksi antamaton.

Hän oli seurallinen, mutta valitsi 
hyvin tarkkaan seuransa jossa viihtyi.

Sain tuntea Mikko-ukin lähes neljä 
vuosikymmentä. Yksi asia mikä varjosti 
häntä koko tämän ajan oli sota, siitä hän 
ei yli päässyt  ja sodasta puhuttaessa hän 
vihastui ja oli hyvinkin  kärttyisä.

Ja  ihan ymmärrettävästi, nuoruuden 
parhaat vuodet 5 vuotta menivät rinta-
malla, lopputuloksena oli, sinne jäi koti 
ja koko kotiseutu Karjala ja käytännössä 
katsottuna koko maallinen omaisuus.

Mutta identiteetiltään Mikko- ukki oli 
vahva. Karjalaisuuttaan hän ei koskaan 
hävennyt  ja hän pysyi lujana isiensä 

uskossa.
Tämä päivä on ollut meille raskas.
Yhdessä olemme saatelleet Mikko-

ukin kirkkomaahan hänen viimeiseen 
leposijaansa, ja nyt päällimmäisenä on 
sanaton ikävä ja kaipuu.

Meidän jäljelle jääneiden tehtäväksi 
jää muistaa häntä esirukouksissa, niin 
että hänen sielunsa lepopaikka olisi siellä 
missä ei ole kipua, surua, eikä huokauk-
sia, vaan on loppumaton elämä.

Ollos iäti muistettu, sinä autuuteen 
kutsuttu ja aina muistettava Mikko- uk-
kimme.

Muistojuhlassa
Lea

Rautalammin tiistaiseuralaiset Lintulassa...

.... ja Valamossa
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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
1.6. - 14.8.2009 tiistaisin, torstaisin
ja perjantaisin klo 9-12.

Hallintoa ja hallintaa

Jyväskylän seurakunta

Tämän vuoden alussa käynnistyi 
Karjalan hiippakunnan TALENTTI-
projekti. Projektin yksi keskeinen 

tarkoitus on etsiä mahdollisuuksia uuden-
laisen hiippakuntahallinnon ja seurakun-
tien yhteistyön kehittämiselle.

Jo taustatyötä tehtäessä huomasimme, 
että Karjalan hiippakunta muodostaa 
oman erityisen alueensa. Monien syiden 
summana hiippakuntamme seurakunnissa 
kamppaillaan heikentyvän talouden ja 
väestökadon kurimuksessa. Myös kuntali-
itokset tuntuvat erityisellä tavalla antavan 
haastetta tulevaisuudelle. 

Yhteisenä tahtotilana on ollut kaikkien 
seurakuntien säilyminen myös tulevaisuu-
dessa. Me uskomme, että rohkeilla yhteis-
työratkaisuilla voimme asiaan vaikuttaa.

Palvelut pitää säilyttää lähellä käyt-
täjiä ja kaikkia hiippakunnan osia tulee 
kohdella tasavertaisesti. Yhä suuremmat 
ja laajemmat seurakunnat etäännyttävät 

ihmiset seurakunnan toiminnallisesta yti-
mestä. Etäältä on aina hankalaa rakentaa 
yhteyttä.

Toisaalta on kysymys myös arvok-
kaasta historian perinnöstä. Me uskomme, 
että hiippakunnan hallintoa ja rakenteita 
kehittämällä voimme turvata myös pienien 
seurakuntien tulevaisuuden.

Valmiita muotoja ei meillä vielä ole, 
mutta vahvasti esillä ovat olleet selkeästi 
hiippakuntavetoinen malli tai toisaalta 
meille vielä vieras seurakuntayhtymä. 

Molemmissa taloutta ja väestöä tarkas-
tellaan seurakuntaa suuremmasta näkökul-
masta. Molemmat mallit edellyttävät myös 
vahvan keskinäisen vastuun syntymistä 
ja halua kantaa yhdessä tulevaisuuden 
haasteita.

Meillä on täällä hetkellä kaksi suurem-
paa seurakuntaa, Kuopio ja Joensuu. Mo-
lemmat ovat maakuntien kasvukeskuksia 
ja asiointiliikennettä tapahtuu luontevasti 

keskuksiin päin.
Jyväskylä jää kiistatta tässä yhteydessä 

marginaaliin. Nykyisen alueensa lisäksi 
vain Konnevesi, Hankasalmi ja muuta-
mat eteläisen Päijänteen kunnat tuntevat 
jonkinlaista luontevaa yhteenkuuluvai-
suutta Jyväskylän kanssa. Pohdittavaa 
siis riittää.

Halu yhteistyölle on hyvä lähtökohta. 
Se ei kuitenkaan vielä pitkälle riitä, vaan 
tarvitaan myös uusia toimivia hallinnon-
rakenteita. Tämän kaksivuotisen projektin 
aikana me etsimme yhdessä ratkaisuja.

Helpompaa olisi antautua ja antaa meitä 
riippumattomien kylmien lainalaisuuksien 
hallita tulevaisuuttamme. Karjalan hiip-
pakunta avaa nyt uudenlaista keskustelua 
ja me toivomme, ettei vaivannäkömme 
olisi turha.

Timo Mäkirinta 

JUMALANPALVELUKSET

Jyväskylän Kristuksen Ylösnousemisen kirkko
Säännölliset jumalanpalvelukset ; ke klo 18.00 ehtoopalvelus, la klo 18.00 
vigilia ja su klo 10 liturgia.

Pe 30.10.klo 18 juhlavigilia, Karjalan valistajien juhla. La 31.10. klo 9.30 
litania Vanha hautausmaa, 10 liturgia ja klo 18 vigilia. Su 1.11. klo 10 liturgia. 
Ti 3.11. klo 17.30 akatistos Sergei ja Herman Valamolaisille. Ke 4.11. klo 18 
ehtoopalvelus. La 7.11. klo 18 vigilia. Su 8.11. klo 10 liturgia. Ke 11.11. klo 18 
ehtoopalvelus. La 14.11. klo 18 vigilia. Su 15.11. klo 10 liturgia. Ke 18.11. klo 
18 ehtoopalvelus. Pe 20.11. klo 18 juhlavigilia. La 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt 
Marian temppeliintuominen ja klo 18 vigilia. Su 22.11. klo 10 liturgia. Ke 
25.11. klo 18 ehtoopalvelus. La 28.11. klo 9 liturgia  ja klo 18 vigilia. Su 29.11. 
klo 10 liturgia. Ti 1.12. klo 17.30 akatistos. Ke 2.12. klo 18 ehtoopalvelus. La 
5.12. klo 18 vigilia. Su 6.12. klo 10 liturgia ja rukoushetki, pyhä Nikolaos. Ke 
9.12. klo 18 ehtoopalvelus. La 12.12 klo 18 vigila. Su 13.12. klo 10 liturgia. 
Ke 16.12. klo 18 ehtoopalvelus. La 19.12. klo 18 vigilia. Su 20.12. klo 10 
liturgia, monikielinen. Ke 23.12 klo 18 ehtoopalvelus. To 24.12. klo 15 suuri 
ehtoopalvelus. Pe 25.12. klo 9 liturgia. La 26.12. klo 10 liturgia, klo 18 vigilia. 
Su 27.12. klo 10 liturgia.

Karstulan Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
Su 1.11. klo 10 liturgia. La 19.12. klo 9 liturgia.

Lievestuoreen pyhän Nikolaoksen tsasouna
La 28.11. klo 9 liturgia. Su 20.12. klo 10 liturgia. To 24.12. klo 13 suuri 
ehtoopalvelus.

Saarijärven pt. Arseni Konevitsalaisen tsasouna
La 7.11. klo 9.00 liturgia. Su 29.11. klo 10 liturgia. To 24.12. klo 9 liturgia.

Suolahden ylienkeli Mikaelin tsasouna
La 7.11. klo 18 vigilia ja su 8.11 vedenpyhitys ja liturgia , Mihailan praasniekka. 
La 5.12. klo 9 liturgia. To 24.12. klo 14.30 suuri ehtoopalvelus.

Viitasaaren Kristuksen kirkastumisen tsasouna
La 14.11. klo 9 liturgia. Su 22.11. klo 10 liturgia ja ekumeeninen tapahtuma 
ev.lut.srk.talolla. To 24.12. klo 9 liturgia.

Äänekosken Jumalan synnyttäjän kuolinuneen nukkumisen tsasouna
Su 15.11. klo 10 liturgia. La 12.12. klo 9 liturgia. To 24.12. klo 13 suuri 
ehtoopalvelus

Jyväskylän tiistaiseuran ilta tiistaina 1.12. klo 18 Juhlasalissa, aiheena jouluun 
valmistautuminen

Jyväskylän ortodoksisen opiskelijaliiton syksyn toimintaa:
 
15.11. Kirkkokahvit  
20.-21.11. Valtakunnallisen OOLin syystapahtuma Jyväskylässä  
1.12. Akatistos Johannes Kronstadtilaiselle  
8.12. Leffailta  
Parhaiten tietoa tapahtumista saat liittymällä Jyväskylän OOL:n 
sähköpostilistalle osoitteessa http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/ool-jkl.

ORTODOKSIAKURSSI

Kurssi on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.  
Klo 18-19:45 Vanhassa salissa

19.11. Kirkkovuoden juhlat 8.9.-21.11. Joulupaasto.
3.12. Kirkkomusiikki ja hengellinen elämä.
17.12. Kirkkovuoden juhlat 25.12.-2.2.

Opetuksesta vastaa TM Maria Takala-Roszczenko.

SUOJÄRVELÄISET

Torstaina 26.11.2009 kello 18 alkaen. Tutustumme Jehkilään! Tulgua terveh!

Православный приход г. Ювяскюля

Божественная Литургия на церковно-славянском, русском 
и финском языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) по воскресеньям 
22.11. и 20.12. 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, mtakala@cc.joensuu.fi, 
тел. 040-523 5616.

Добро пожаловать!

Ylösnousemuksen
kirkon kesä 2009

Kesällä 2009 Jyväskylän Ylösnousemuk-
sen kirkon ovet olivat jälleen avoinna 
kesäkuun puolivälistä elokuun puoli-
väliin asti. Tänä vuonna kirkkomme oli 
myös ensimmäistä kertaa tiekirkkona. 
Lisänähtävyytenä kävijöille oli tarjolla 
vanhan seurakuntasalin puolella Arja 
Karppinen-Rekolan taidenäyttely.
Kävijöitä oli suunnilleen saman verran 
kuin edellisenäkin vuonna eli noin 600 
henkeä Lama lienee vaikuttanut kävi-
jöiden kokoonpanoon omalla tavallaan. 
Tänä vuonna kotimaan matkailijoiden 
määrä oli selvästi korostunut.
Ulkomaisia vieraita oli selvästi viime 
vuotista vähemmän. Myös tällä kertaa 
he olivat pääosin saksalaisia. Ilahdutta-
vin ilmiö oli kuitenkin se miten muualta 
Suomesta tulleita ortodoksivieraita oli 
selvästi viime vuotista enemmän.
Myös oman seurakunan väki tuntui löy-
täneen tiensä kirkkoon aiempaa useam-
min. Myös tulevaisuutta ajatellen haluan 
muistuttaa kaikille Solean lukijoille, ettei 
kirkko ole kesällä avoinna ainoastaan 
ulkopuolisten tutustumiskäyntejä varten, 
vaan myös seurakunnan omia jäseniä 
varten.

Aino Blom
kirkkomummo

Seurakunnissa on jälleen uuden 
kirkkovuoden myötä aloitettu 
katekumeenien valmentaminen.
Ennen mirhalla voitelun sakramenttia 
monelle seurakuntaan liitettävälle 
tulee ongelmaksi kummin löytäminen. 
Tätä varten papiston avuksi tulisi 
perustaa kummipankki.

Seurakuntaan liittyvällä katekumeenilla 
voi olla ongelma löytää itselleen kummi 
jos suvussa tai ystäväpiirissä ei ole orto-
dokseja.

Tai jos seurakuntaelämään osallistu-
minen on vielä niin uutta ettei ystävyys-
suhteita ole ehtinyt syntyä. Minkälainen 
ihminen kummin tulisi olla?

Kummin metsästystä helpottaa, että 
ortodoksisen tradition mukaan kirkkoon-
liitettävällä on vain yksi kummi. Koska 
risti-isä tai -äiti pitäisi olla kirkkoon 
liitettävän hengellinen vanhempi,  tulisi 
hänen mielellään olla samaa sukupuolta 
kastettavan tai voideltavan kanssa.

Kummin on oltava ortodoksi, mutta 
todistajana voi olla toiseen kristilliseen 
kirkkoon kuuluvakin. Mutta hänenkin siis 
tulee olla kristillisen kirkon jäsen, onhan 
kaste kirkon sakramentti eikä pelkkä per-
hetapahtuma ja kummius siihen liittyvä 

riitti. Kummin pitäisi olla kristinoppikou-
lun käynyt tai 15-vuotta täyttänyt.

Joskus on niin, että katekumeenin ai-
noa ortodoksinen tuttava on seurakunnan 
pappi. Hän ei kuitenkaan saisi ryhtyä 
kummiksi. Paimenen ei tule asettaa ketään 
etusijalle omassa katraassaan. 

Koska kummin tehtävä on kasvattaa 
kummilastaan hengellisessä elämässä ja 
kirkon tavoissa, olisi tärkeää, että kummi 
löytyisi hyvissä ajoin katekumeeniope-
tuksen aikana.

Kummius ei ole vain kunniatehtävä ja 
todistajana olemista kastejuhlassa. Kum-
min tulee tuntea oma uskontonsa edes 
perusteiltaan ja pystyä siirtämään nämä 
tietonsa ja taitonsa kummilapselleen. 
Kummin tulisi opettaa erilaisia kirkollisia 
tapoja ja ohjata muun muassa synnintun-
nustukselle ja ehtoolliselle menossa.

Jyväskylässä erityistä katekumeeni-
opetusta on annettu muutaman vuoden 
ajan.  Tällä hetkellä opetuksesta vastaa 
TM Maria Takala-Roszczenko yhdessä 
isä Timon kanssa. 

Uusien katekumeenien ryhmä on tänä 
vuonna pieni mutta sitäkin aktiivisempi 
kirkollisen elämän alkeissa. 

– Katekumeenit ovat oivaltaneet, että 
kirkossa käynti on avain kaikkeen, Maria 

iloitsee.
Jyväskylän seurakunnan diakoniatoi-

mikunta on ehdottanut ongelman poista-
miseksi kummipankin perustamista.

Yksinkertaisesti kyse on siitä, että 
seurakuntalaiset, jotka ovat valmiita 
toimimaan kirkkoon liittyvien lasten tai 
aikuisten kummeina ilmoittautuisivat 
papistolle.

– Aikuisia katekumeenia ajatellen kum-
mipankki olisi hyvä siinä mielessä, että 
katekumeenit tutustuisivat hyvissä ajoin 
kummeihinsa, Maria Takala-Roszczenko 
sanoo.  

– Kaavailtua kummia voisi jopa vaihtaa, 
jos kemiat ei kohtaa. Kummin löytäminen 
ajoissa sitouttaisi heitä sekä katekumeenei-
na että kirkkoon liittyneinä.  

Maria Takala-Roszczenkon tavoitteena 
on järjestää vielä syksyn kuluessa kate-
kumeenien voimin kirkkokahvit. Siellä 
heidät esitellään seurakuntalaisille. Se 
olisi oiva tilaisuus kummikandidaattienkin 
esittäytyä. Vaasassa katekumeenit pyritään 
saamaan suoraan kurssilta aktiivisiksi tiis-
taiseuralaisiksi. Jotain vastaavaa kummien 
avulla voisi yrittää meilläkin.

Seppo Salmi

Kummipankki katekumeeneille

Kurkiauran varjoja
halla-aamuna
latojen yllä
hämärtäen koko 
kolean auringon.
Halla-aamuna
kurkiauran siivet
täynnä
kesän loppumisen
vilkutusta.
Puutkin tuulettomana
pitää lähtijöille

hiljaisen hetken.
Halla-aamuna
kosteikosta löytyy
kuollut, pudonnut
yksinäinen
syksyn
hylätty tähti.

- Se on kurkiauran
itkevä sydän.

Tarja Jelonen
Äänekoski

Halla-aamuna
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«Чудо в православии» - так зву-
чала тема одного из выступле-
ний на встрече русскоязычных 
православных в Валаамском 
монастыре, которая проходила 

25-27.9.2009 года.
Тема изначально вызывала неод-

нозначную реакцию, а после выступ-
ления разговоры и обсуждение по ней 
продолжились до поздней ночи. Но 
чудо, пусть не столь заметно,   «по-
являлось» и «проявлялось» на всем 
протяжении этих дней, проведенных в 
монастыре. 

Прежде всего, не всегда замечается 
«обыкновенное чудо» в нашей жизни. 
А разве не чудо, что у русскоязычных 
православных вновь появилась возмож-
ность вот так собраться из разных мест 
Финляндии и побывать на Валааме, 
воспользовавшись гостеприимством 
монастыря и Валаамского народного 
университета? Из Ювяскюля, Варкауса, 
Куопио, Иисалми...  Познакомиться, 
пообщаться, отключившись на три дня 
от суеты и проблем.

Для кого-то это было первое знакомс-
тво с Новым Валаамом, его историей и 
святынями, для кого-то после долгого 
перерыва в эти дни появилась возмож-
ность исповеди на русском языке. И эта 
«обыкновенность», «повседневность» 
из разряда тех, от которых порой от-
казываемся, не идя по воскресеньям в 
храм на литургию: Ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я пос-
реди них (Мф. 18, 20).

Чудесным образом на встрече вместе 
с о.Сергиусом Коллиандером появился 
архимандрит Герман из Линтульского 

монастыря. По словам Владимира 
Сократилина, перед нами предстала 
«живая история», люди, пришедшие 
в монастырь, когда там жили монахи, 
переселившиеся со Старого Валаама, 
захватившие еще его дух. И сейчас важ-
но, как никогда, чтобы их воспоминания 
о монахах были бы зафиксированы, 
чтобы этот пласт истории правосла-
вия в Финляндии не был бы потерян. 
В связи с этим знаменательной была 
панихида, отслуженная о.Сергиусом на 
кладбище, где похоронены валаамские 
монахи. Мысль о связи поколений, 
продолжающейся истории православия 
подкреплялась  пением о.Александра и 
Владимира Сократилина.

Также чудесным образом в про-
грамму встречи было включено и 
посещение настоятельского корпуса. 
Игумен монастыря, архимандрит Сер-
гий, гостеприимно принял группу, дав 
всем возможность вновь прикоснуться 
к истории монастыря, как Старого Ва-
лаама (мебель и картины в помещениях 
корпуса), так и Нового (икона св.Сергия 
и Германа и выбор усадьбы в Папинни-
еми для нового монастыря).

Весь ход встречи помог уточнить 
и несколько выстроить идею участия 
русскоязычного отделения в Днях 
Православия-2010, которые пройдут 
с 11 по 13 июня 2010 года в Йоэнсуу. 
История монастыря, традиции и насле-
дие заставляют задуматься об истории 
переселенцев из России, прошлом, на-
стоящем и будущем. Темой Дней Пра-
вославия станут отношения человека и 
окружающего мира. Дни Православия 
могут дать возможность участия в них 

русскоязычным из разных регионов 
Финляндии. Опыт работы русскоязыч-
ных в различных приходах был бы 
интересен и полезен. Координатор Дней 
Православия Анна Йетсу сообщила, что 
есть возможность принять участие в 
мероприятии под названием Ортбазар 
(выступления творческих коллективов). 
Владимир Сократилин будет читать 
лекцию об иконах как на финском, так 
и на русском языке. И в дополнение к 
этому, есть возможность организовать 
семинар, встречу, беседу на интересу-
ющую тему. В рамках русскоязычного 
отделения можно поразмышлять об 
окружении переселенцев в Финляндии, 
о взаимном влиянии культур, о наших 
приходах и возможностях использова-
ния совместного опыта разных культур, 
например, в воспитании подрастающего 
поколения. Все это по программе будет 
в субботу 12.6.2010 года. Кроме этого, в 
программе дней указаны: православная 
выставка, национальная кухня и живая 
библиотека, в которые также можно 
включиться. 

Было бы хорошо, если бы русско-
язычные православлные в своих прихо-
дах подумали о возможностях и формах 
своего участия в Днях православия, 
чтобы можно было бы уже конкретно 
вести разговор с устроителями Дней 
Православия по поводу организаци-
онных вопросов. Идеи и активное 
участие приветствуются! Контактными 
лицами являются о.Александр Рощенко 
(телефон: 0206100383) в Ювяскюля и 
Виктория Глубокова (телефон: 044 287 
2270) в Куопио. 

Виктория Глубокова

От «Чуда в православии» к «Дням православия»

Jyväskylän seurakunta on 
Kuutosseurakunnista pir-
tein ja nuorekkain - ainakin 
jos kuvia on uskomista.



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
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jyrki.ojapelto@ort.fi
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Antti Räsänen, Kuopio
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varkaus@ort.fi

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

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

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

Ortodoksisten järjestöjen joulupaas-
tokeräys tukee syrjäytymisuhan alla 
eläviä lapsia ja nuoria Karjalan tasaval-
lan alueella. Keräyslahjan jakamisesta 
vastaa Ortaidin yhteistyökumppani 
Petroskoissa, Uteshenie eli Lohdutus-
diakoniasäätiö.

Uteshenien toiminta tähtää sosiaali-
palvelujen ja diakoniatyön kehittämiseen 
Karjalan tasavallassa.

Säätiön toiminnan kautta vahvistetaan 
paikallisia voimavaroja toteuttamaan 
diakoniatyötä kodittomien ja pienitu-
loisten keskuudessa. Uteshenie keskittyy 
erityisesti heitteille jätettyjen lasten ja 
nuorten tilanteen parantamiseen. Projek-
tin puitteissa lapsille ja nuorille tarjotaan 
lämmin ateria, tukea opiskeluun ja itsestä 
huolehtimiseen.

Uteshenie toimii yhdessä alueen 
seurakuntien, sosiaaliviranomaisten, 
korkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa. Tavoitteena on luoda toiminta-
malleja ja verkostoja, joiden kautta avun 
hakeminen ja saaminen helpottuvat ja 
tehostuvat. Anna sinäkin tänä jouluna 
paastolahja Karjalan lapsille!
Keräysaika: 15.11.–31.12.2009
Keräystili: OP 548005-223308
Viite: 12001
Lisätietoja: www.kirkkotoimii.fi/ortaid

ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ  
НАСТАВЛЕНИЯ

О чтении святых отцов
   

«Дух произнес Священное 
Писание и только Дух может 
истолковать его. Вдохновенные 
Богом мужи- пророки и апостолы 
написали  его; вдохновенные 
Богом мужи – святые отцы 
истолковали его. Поэтому 
всякому желающему стяжать 
истинное познание Священного 
Писания необходимо чтение 
святых отцов.
Особенно ненавидят отеческие 
писания еретики всех времен: 
писания отцов открывают 
прямой смысл Священного 
Писания,который враги 
истины хотели бы исказить 
для утверждения своих 
лжеумствований...
Вселенская Церковь, напротив 
того, всегда питала особенное 
уважение к отеческим 
писаниям: этими писаниями 

сохранялось единение церковное, 
для которого необходимо 
всеми принятое истинное, 
благодатное разъяснение 
Писания. Вселенские Соборы  
всегда начинались с чтения тех 
отеческих писаний, в которых 
с особенною подробностию 
излагались догмат или предание, 
рассмотрение которого 
составляло предмет совещаний 
Собора. И, опираясь на отеческие 
писания, Собор обличал ересь, 
произносил православное учение 
и исповедание...»   ( святитель 
Игнатий ( Брянчанинов ).
Духовные соты.
Издательство Сибирская 
Благозвонница,Москва 2008.
Библиотека прихода пополнена 
новыми духовно-нравственными 
творениями  на русском языке 
для всей семьи.Библиотека 
открыта по понедельникам с 
16 до 17 час.Вход через дверь 
нижнего зала.Добро пожаловать.
Подготовила Наталия Кортэ

Joulupaasto-
keräys
Karjalaan

Amerikkalais-suomalainen 8-henkinen 
lähetysryhmä eli missiotiimi työskenteli 
Luoteis-Tansaniassa Mwanzan hiippa-
kunnan tukena heinä-elokuussa 2009. 
Ortodoksinen Lähetys ry:n lähettäminä 
tiimiin osallistuivat Anu Danouzi, Veli-
Matti Heikkilä, Outi Vasko ja Marjo 
Weckström. 

- Matka oli pyhiinvaellus kristinuskon 
perusasioiden äärelle.  Emme vierailleet 
historiallisesti pyhillä paikoilla, mutta 
koimme pyhän läsnäolon ihmisten koh-
taamisen kautta, kertoo kokemuksestaan 
Anu Danouzi. 

Mwanzan hiippakunta oli järjestänyt 
leirin sadalle nuorelle, joiden tehtävinä 
on jatkossa huolehtia lapsi- ja nuoriso-
työstä omissa seurakunnissaan. Reilun 
viikon jakson missiotiimi opetti ryhmälle 
ortodoksisuuden perusasioita. 

- Oli valtavan hienoa kohdata op-
pimishaluisia tansanialaisia nuoria 
ja tutustua heidän elämäänsä. Or-
todoksisuus on Mwanzan hiippa-
kunnassa nuorta, mutta tulevaisuus 
on vahvasti läsnä elämänhaluisissa 
nuorissa, kertoo Veli-Matti Heikkilä.  
Luoteis-Tansanian alueen ensimmäiset 
kosketukset ortodoksisuuteen ovat 
1960-luvulta.

Nykyään Mwanzan hiippakuntaan 

kuuluu yli 50 000 jäsentä, joista suurin 
osa on liittynyt kirkkoon viimeisten 
kymmenen vuoden aikana. Luoteis-
Tansanian alueella kristittyjen lisäksi 
on muslimeja sekä luonnonuskontojen 
kannattajia. 

Ortodoksien määrän kasvua alueella 
selittävät kirkon palvelujen ilmaisuus 
sekä avoimuus paikalliselle kulttuurille. 
Mwanzan hiippakunnalla on tansanialai-
set kasvot eli kaikki työtekijät ovat pai-
kallisia ihmisiä. Hiippakunnan piispana 
toimii ugandalaissyntyinen metropoliitta 
Jeronymos ja koko papisto on täysin 
tansanialaista. 

Mwanzan hiippakunta vihkii tämän 
vuoden aikana käyttöön yli 20 uutta 
kirkkorakennusta. Oikea kirkkorakennus 
on seurakunnalle merkittävä saavutus, 
sillä sen toteuttamiseen osallistuvat sen 
kaikki jäsenet.

Seurakuntalaisten tehtävänä on kan-
taa rakennuspaikalle kiviä tai hiekkaa, 
kun taas muiden rakennustarvikkeiden 
hankkimiseen tarvittavat varat saadaan 
lahjoituksena Kreikasta tai Yhdysval-
loista. 

Missiotiimin ohjelmaan kuuluivat 
lisäksi vierailut seurakuntiin ja hiip-
pakunnan keskuksiin Bukobassa ja 
Mwanzassa.

Pitkän matkan kulkeminen maalais-
seurakuntaan huonoa ja pölyävää tietä, 
swahilinkieliseen liturgiaan osallistumi-
nen, paikallisten ihmisten tervehtiminen 
ja heidän vieraanvaraisuudestaan naut-
timinen ovat tärkeä osa missiotiimin 
työtä.  

Missiotiimi oli mukana uuden kirkon 
vihkimisessä Tansanian ja Ruandan 
raja-alueella sijaitsevassa seurakunnas-
sa. Alue on köyhää maaseutua, jonka 
ihmiset elävät pääasiassa omavaraista-
loudessa. 

-Vaikka olimme missiotiimin mat-
kaan valmistautuessa keskustelleet 
elämästä ja elintasosta Tansaniassa, silti 
köyhyyden kohtaaminen tuntui vaike-
alta. Köyhyyden merkitys on erilainen 
länsimaisen ja afrikkalaisen silmin, ku-
vailee Marjo Weckström tuntemuksiaan 
matkalta. 

Mwanzan hiippakunnan ja Suomen 
ortodoksisen kirkon kumppanuus on mo-
lemmille osapuolille arvokas asia. Yh-
teistyö jatkuu kolmannen amerikkalais-
suomalaisen missiotiimin lähettämisellä 
Tansaniaan kesällä 2010. Parhaillaan 
on myös meneillään syyskeräys, jolla 
kerätään varoja Mwanzan hiippakunnan 
seminaarin tukemiseen.

Outi Vasko

Lähetystyö on paluuta
perusasioiden äärelle

Ortodoksinen Lähetys ry:n tiimi koki Luoteis-Tansaniassa pyhän läsnäolon ihmisten kohtaamisen kautta.

YLE TV 1, toisen joulupäivän 
26.12. liturgia Pyhän Nikolaoksen 
katedraalista Kuopiosta. Toimittaa 
KP arkkipiispa Leo.

YLE Radio 1 -kanavalla
radioitavat jumalanpalvelukset
su 15.11. 
klo 11-12 Liturgia
Kuopio, Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko
 
su 29.11. 
klo 11-12. Liturgia
Polvijärvi, Pyhän Johannes Kas-
tajan kirkko
su 6.12.  
klo 10.-11 Liturgia
Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkko

to 24.12.  
klo 18.-18.40, jouluaaton rukous-
hetki, Lappeenranta, Jumalansyn-
nyttäjän Suojeluksen kirkko

pe 25.12
klo 8-9 Liturgia
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko

to 31.12. 
klo 18-18.40 Uudenvuoden ehtoo-
palvelus Helsinki, Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkko

Ortodoksiset aamuhartaudet 
radiossa:
21.11. Kirkkoherra Matti Wall-
gren, Vaasa
12.12.Metropoliitta Panteleimon, 
Oulu

Ortodoksiset iltahartaudet ra-
diossa: 17.11. Uskonnonopettaja 
Makarios Lehtimäki, Kuopio
15.12.Rovasti Andreas Hjertberg, 
Kuopio


