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7. vuosikerta N:o 6 - joulukuu 2009 Ortodoksinen seurakuntalehti

Kristus syntyy -
kiittäkää!

autalammin Pyhän Nikolaoksen kirkon remontti on vihdoinkin 
valmistunut. Projekti oli voimia vievä, mutta lopputulos onneksi 
palkitseva. Kirkon remontissa rakennuttajan ominaisuudessa toimi 
luottamushenkilöistä koostunut työryhmä. 

Remontin haasteellisuuden vuoksi projektiin osallistui suunnit-
telijan ja pääurakoitsijan lisäksi kuusi sivu-urakoitsijaa.

Rakennuttajan kontolla oli pitää langat käsissään eri suuntiin. 
Talkootöitä tehtiin myös tornin purkuvaiheessa ja työmaan siivouk-
sessa. Sydämelliset kiitokset kaikille työpanoksensa antaneille.

Remontin yhteydessä kirkon ulkoasu muuttui huomattavasti. 
Ortodoksiselle rakennusperinteelle vierasta korkeaa piikkitornia 
madallettiin ja uuden kupolin pinta kullattiin. Kultausta rahoitet-
tiin Hankasalmelaisen Anna Karhun seurakunnallemme osoit-
tamasta testamenttilahjoituksesta. Tällä tavalla hänen muistonsa on 
konkreettisesti seurakuntamme arvokkaimmassa paikassa ainakin 
puolikkaan vuosisadan.    

Jaakko Vainio 
Pyhän Nikolaoksen kirkon isäntä

R Huurteinen enkeli

Aaltoilevana enkelit
lentää huurteisin siivin

hautausmaan yllä
seuraten tuhansien kynttilöiden 

sydänten sykkimistä

Huurteisin siivin enkelit
joulurauhaa vie tähtiin

rakkaiden luo.

Huurteisin siivin enkeli
koskettaa kynttilän
sytyttäjän poskea

ja pyyhkii

kyyneleet pois

Tarja Jelonen
Äänekoski

Rautalammin Pyhän Nikolaoksen kirkon remontti on vihdoinkin valmistunut. 
Projekti oli voimia vievä, mutta lopputulos onneksi palkitseva.
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Hengen vallankumousSalaisuuden äärellä

Paimenmatkat

Arkkipiispa Leo

Joulupaasto kestää jouluaattoon 
24.12. asti. Sitten alamme viettää 
Kristuksen syntymän juhlaa.

Esirukouksen voima

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

”Me käymme joulun viettohon taas 
kuusin, kynttilöin.

Puun vihreen oksat kiedomme  
me hopein, kultavöin,

vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen tuo kirkkauden?”

Tuttu joululaulu on päivä päivältä ajan-
kohtaisempi. Me lähestymme suurta Kris-
tuksen syntymän juhlaa, mutta miten?

Me koristamme elämämme ja elin-
piirimme säihkyvin valoin. Täytämme 
mielemme kiireellä ja vatsamme herkuilla. 
Ajatuksemme täyttyvät toiveista ja toivei-
den täyttämisestä. Koko elämämme on 
sarja pyyntöjä ja vaatimuksia – ja lopulta 
väsymystä ja pettymystä. 

Tietysti! Mehän käymme joulun viet-
tohon…

Jos lähestymme joulua kirkon näkö-
kulmasta, on melko selvää että olemme 
ajautuneet kauas joulun kristillisestä mer-
kityksestä. Kristuksen syntymisen juhla 
ei ole mikä tahansa syntymäpäiväjuhla, 
vaan se on Jumalan ihmiseksi syntymisen 
juhla.

Inkarnaation ihme saa taivaan enkelit 
riemuitsemaan, tietäjät vaeltamaan ja 
paimenet hämmästelemään Jumalan 
armotalouden suuruutta. Jumala sallii it-
sensä syntyä ihmiseksi, jotta ihminen voisi 
jälleen jumaloitua. Jumala tuo elämääm-
me suuren salaisuuden ja me tuomme 
Jumalalle kuusen ja kynttilät!

En tarkoita sitä, että joulun vietto 
lahjojen ja pitopöytien ylläkylläisyydes-
sä olisi huono asia. Sehän kuului joulun 
viettoon jo muinaisessa Roomassa. Tosin 
silloin vietettiin ”voittamattoman aurin-
gon juhlaa”.

Tässä mielessä moderni joulunvietto 
on paluuta alkuperäiseen muotoonsa!

Korostan sitä, että kristillisen joulun 
lähtökohta on toisenlainen. Ensimmäisen 
joulun tapahtumat olivat suuren salaisuu-
den ilmaus. Ei kohun ja salamavalojen 
saattelemana, vaan hiljaisuudessa ja vaa-
timattomuudessa. Se oli jumalainen ihme, 
joka muutti lopullisesti koko ihmiskunnan 
tulevaisuuden. Tai paremminkin sanoen, 
joka antoi ihmiskunnalle tulevaisuuden.

Ja silti, tämän kaiken me niin helposti 
unohdamme – joka joulu. 

Mitä meidän siis pitäisi tehdä? Kuinka 
voisimme elää todeksi sen mistä uskomme 
todistaa?

Kristus itse sanoo: ”rukouksella ja 
paastolla”. Jos me emme hiljennä tahtia 
ja pysähdy pohtimaan elämäämme, ku-
ten paastossa on tapana, me emme voi 
löytää todellista joulua. Se ei tarkoita 

sitä, että meidän tulisi hakeutua luoliin 
tai erämaihin.

Meidän tulee vain mennä itseemme 
ja pyrkiä kohtuullisuuteen ja kiitollisuu-
teen. Etsiä todellista rauhaa, nöyryyttä ja 
hiljaisuutta sieltä mistä sen voi löytää. 
Se on elämää salaisuuden äärellä. Se on 
elämää kirkon mysteerissä. Se on yhteyttä 
Kristuksen Ruumiissa. Se on jälleenlöytä-
misen iloa siitä, että Kristus ei ole lahjan 
saaja vaan lahjan antaja.

Me, koko ihmiskunta, emme ole anta-
massa vaan saamassa. Ja mitä me voisim-
mekaan tuoda lahjaksi Jumalalle, joka on 
kaiken Luoja, paitsi itsemme. 

Joulun ihme, se on Kristuksen synty-
mä, on osoitus täydellisestä luottamuk-
sesta ja itsensä kieltämisestä. Se mitä 
Kristus syntymällään julistaa, on meille 
käsittämätöntä. Se on ihmisjärjen ulottu-
mattomissa.

Ja siksi me voimme ymmärtää sen 
vain Jumalansynnyttäjän kuuliaisuuden 
kautta. Kuten joulun ehtoopalveluksen 
avuksihuutostikiirassa sanotaan:

Oi Kristus, mitä lahjoja toisimme 
Sinulle, kun Sinä tulit meidän tähtemme 
ihmisenä maan päälle.

Sillä kaikki Sinun luotusi kiittävät Si-
nua: enkelit tuovat ylistysveisun, taivaat 
tähden, tietäjät

lahjansa, paimenet hämmästelynsä, 
maa luolan, erämaa seimen ja me ihmiset 
Neitsytäidin.

Iankaikkinen Jumala, armahda meitä.
Antautumalla Jumalan työtoveruuteen 

me voimme tulla osallisiksi samasta kuu-
liaisuudesta ja rakkaudesta, joka sai Neit-
seen vastaamaan myöntävästi ylienkeli 
Gabrielille. Sama rakkaus on maailman 
luomisen ja jumalallisen huolenpidon 
alkusyy. Siinä rakkaudessa me olemme 
vapaita tekemään sitä, mikä on meidän 
tehtävämme tässä elämässä. Ja ilman 
tuota rakkautta meidän juhlamme on vain 
kuusen ja kynttilän juhlaa.

Suokoon Jumala meille kaikille rohke-
utta ja voimaa etsiä itsestämme myötäelä-
misen kykyä ja nöyryyttä, jotta eläisimme 
todeksi meille annetun uskon. Ja että 
löytäisimme itsestämme - ja toisistamme 
- sen Lapsen, jonka tähden tietäjät ja koko 
luomakunta kerran polvistuivat salaisuu-
den äärelle.

Siunattua Kristuksen
syntymäjuhlaa toivottaen,

i Timo Hirvonen

”Taivaallinen kuningas,
lohduttaja totuuden henki,

jokapaikassa oleva kaikki täyttävä.”
Mutta meidän pitää myös itse uskoa ja pyrkiä siihen. Jumala 
ei tee väkivaltaa

Olin viisivuotias, kun nuorin veljeni syntyi heinäkuun 6. 
päivänä vuonna 1943. Isäni sisko Maria täti tuli käymään 
rotinoille, niin kuin siihen aikaan sanottiin, kun tultiin vauvaa 
katsomaan.

Tätini sanoi äidille: ”Antaisit edes yhden vähäksi aikaa 
minulle, ottaisin Tyynen mukaani.” Niinpä lähdin tädin mu-
kaan. Täti piti minusta hyvä huolen.

Kun sanoin, että kotona on parempi olla, vaikka piiska-
taankin, täti ymmärsi, että nyt on vietävä tyttö takaisin. Ja niin 
saavuimme linja-autolla Polvijärven kirkolle. Näin luterilai-
sen kirkon, sanoin heti tuolla olen käynyt äidin kanssa. 

Täti sanoi: ”Ethän sinä kuulu siihen kirkkoon, vaan Tai-
paleen kirkkoon. Sielläkin sinun pitäisi käydä.”

Sitten keskustelimme siitä, että tädin pitäisi ehtiä kotiinsa 
takaisin lehmien lypsylle, eikä sinä päivänä enää mennyt 
linja-autoa, vaan joutuisi kävelemään 30 kilometriä, mutta jos 
minä osaisin loppumatkan 5 kilometriä yksin, se lyhentäisi 
hänen matkaansa 10 kilometriä.

Minä sanoin: ”Kyllä minä osaan yksin. Olen käynyt äidin 
kanssa monta kertaa kirkossa kävellen.”

Täti sanoi: ”Jos minä saatan sinut siihen risteykseen, mistä 
sinun pitää erota, niin pääset heti oikealle tielle ja kysyi, oletko 
nyt varma että osaat.”

Osaan varmasti, sanoin ja niin erosimme. Läksin kä-
velemään. Sitten pysähdyin peltoaukeaman eteen ja aloin 
miettiä tätini sanoja - Taipaleen kirkko, minusta niin outo. 
En muistanut koskaan kuulleeni ja ajattelin, minkälainen se 
mahtaa olla.

Siinä miettiessä katsoin kirkkaan siniselle taivaalle ja näin 
musta pisteen kaukana. Piste suureni suurenemistaan ja tuli 
lähemmäksi. Lopuksi eteeni avautui ikonostaasi ja kirkkaan 
valkoinen enkeli kuin suojelusenkeli isoine siipineen vasem-
man oven eteen, josta raput alas oikealle kaartaen.

Rapun yläpäässä oli enkeli ja minä toisessa päässä alhaalla. 
Enkeli sanoi ”Tule”. Sain katsella tätä kirkkautta jonkun aikaa, 
sitten se hiljaa hävisi pois. Mietin hetken, varmaan oikea 
kirkkoni, johon minä kuulun. Niin lähdin iloisena matkaan, 
alkoi metsätaival kärriautotie, jonka jälkeen maantie ja tutut 
maisemat.

Kun tulin kotiin, näin äidin vauvaa syöttämässä, ja kerroin 
heti äidille mitä olin nähnyt. Kun myöhemmin illalla isä tuli 
kotiin, äiti sanoi isälle, mikset vie lapsia koskaan omaan 
kirkkoon.

Seuraavana pyhänä pääsin isän pyörän päällä omaan kirk-
koon. Voi, miten kaunista ajattelin.

Aikuiseksi tultuani ajattelin, että Maria tädin rukous oli 
varmasti aito ja tosi huoli minusta. Ei siihen aikaan ollut 
puhelimia, millä tarkistaa perille pääsy.

Ajattelin esirukouksen voimaa jospa sen muistaisimme.

T. J.

K
irkkomme humani-
taarisen avun jär-
jestö Ortaid kerää 
yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa 

tämän vuoden joulukeräyksellä tukea 
diakoniatyölle Karjalassa. Järjestöjen 
jo perinteisellä keräyksellä autetaan 
auttajia köyhyyden ja syrjäytymisen 
ehkäisemisessä. 

Lähialuetyön ohella Ortaid tukee 
pitkäjänteistä työtä köyhyyden ja nälän 
ehkäisemiseksi Afrikassa. 

Nälkä ei ole kadonnut maailmasta, 
vaikka EU-maataloustukien ja vien-
tikaupan hiipumisongelmien kanssa 
painiskelevassa Euroopassa siltä välillä 
näyttääkin. Samaan aikaan kun Euroo-
pan unionissa tuetaan elintarvikkeiden 
vientiä miljardeilla euroilla, miljoonat 
ihmiset Afrikassa, Intiassa ja Kiinassa 
näkevät nälkää.

Ennusteiden mukaan elintason nou-
seminen Aasiassa ja Afrikassa johtaa 
väistämättä lihan kysynnän kasvuun. 
Liha on ruoka-aineista ongelmallisin, 
koska sen tuottamiseen tarvitaan paljon 
energiaa.

Yhden porsaanlihakalorin tuotta-
miseen tarvitaan neljä kasviskaloria ja 
yhden nautalihakalorin tuottamiseen 11 
kasviskaloria!

Jos aasialaiset ja afrikkalaiset päät-
tävät omaksua nykyiset länsimaiset 
kulutustottumuksemme, joudutaan lihan 
tuottamiseen tarvittava viljelymaa kak-

sinkertamaistaan vuoteen 2050 mennes-
sä. Kestäisikö ekosysteemimme tämän?

Toinen vaihtoehto kolmannen maail-
man auttamiseksi on länsimaisten kulu-
tustottumustemme uudelleen arviointi. 
Ensivaiheessa se merkitsee sitä, että 
vähennämme nautittujen kalorien määrää 
ja ennen kaikkea tingimme kasvatetun 
lihan syömisestä.

Toinen askel on siirtyminen kotiseu-
tumme lähellä tuotettuun ruokaan. Kol-
mas avain auttamiseksi on kehitysmaiden 
viljelyolosuhteiden parantaminen ja 
vahvistaminen.

Ortaid ja muut kehitysyhteistyöjärjes-
töt tekevät arvokasta työtä kehitysmaiden 
maatalouden kehittämisessä. On hienoa, 
että tuemme tuota työtä. Omaatuntoa 
ei voi kuitenkaan pitää puhtaana vain 
aineellisella tuella. 

Ortaidin ja muiden kristillisten jär-
jestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön 
liittyy voimakkaasti ajatus myös oikeu-
denmukaisemmasta maailmasta.

Oikeudenmukaisuus ei merkitse 
kaiken uusjakoa, vaan pikemminkin 
liittymistä siihen hiljaiseen henkiseen 
vallankumoukseen, jota kirkko on julis-
tanut jo 2 000 vuotta.

Sen lähtökohtana ovat evankeliumin 
sanat ”eikö henki ole enemmän kuin 
ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?” 
(Matt. 6,25).

Hengen vallankumous alkaa aina 
yksilön henkilökohtaisista valinnoista. 
Kirkon yhteisöllisyys auttaa ihmistä sekä 

valintojen kypsyttelemisessä että niiden 
tekemisessä. Kirkko ei kuitenkaan anna 
valmiita vastauksia, vaan auttaa niiden 
etsimisessä – nyt ja iankaikkisesti. 

16.12. Kuopio: arkkipiispa Leon virkaanasettamisen juhlaliturgia 
Pyhän Nikolaoksen katedraali

18.12. Siilinjärvi: Metsäkoulun joulujuhla
19.12 Kuopio: Joululiturgian nauhoitus

21.12. Kuopio: Jouluhartaus Nordeassa 
Siilinjärvi: Tuomaantulet 

23.12. Kuopio: Jouluhartaus Osuuspankissa
24.12. Pielavesi: ehtoopalvelus tsasounalla

25.12. Pielavesi: liturgia Pielaveden kirkossa 

Arkkipiispa Leo vieraili Kreikassa Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispa Hie-
ronymoksen kutsusta. Hänelle myönnettiin Pyhän Apostoli Paavalin suurris-
titunnustukseksi Suomen ortodoksisen kirkon ja sen kautta koko ortodoksisen 
maailman hyväksi tekemästä työstä. 

Piispa Arsenin paimenmatkat 
16.12. Kuopio, Liturgia, 8 vuotta arkkipiispan intronisaatiosta 
17.12. Rautalampi, Kuutosten kokous 
20.12. Alapitkä, Liturgia 
24.12. Iisalmi, Suuri ehtoonjälkeinen palvelus 
25.12. Iisalmi, Liturgia 
26.12. Lapinlahti, Liturgia 
Tammikuu 
1.1. Sonkajärvi, Liturgia 
5.-6.1. Ilomantsi, Teofanian palvelukset 
14.-20.1. Italia, Arkkipiispan ekumeeninen pyhiinvaellus 
Roomaan 
Helmikuu 
11.-12.2. Varkaus, Talentti 
13.-14.2. Rautalampi, Vigilia, liturgia ja ehtoopalvelus 
18.2. Lapinlahti, Katumuskanoni 
20.-21.2. Savonlinna, Vigilia ja liturgia
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KESKUSREKISTERI TIEDOTTAA
 
Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisteri aloittaa toimintansa 4.1.2010 
alussa. Koska kaikkien seurakuntien kirkonkirjoja ei ole vielä saatu siihen 
mennessä sähköiseen muotoon, mukaan tulevat aluksi ne seurakunnat, joiden 
aineisto on valmiina. Loput seurakunnista siirtyvät keskusrekisterin hoidet-
taviksi vuoden 2010 aikana sitä mukaa, kun digitointiprojekti etenee.

Vuoden alusta mukaan tulevat seurakunnat ovat Karjalan hiippakunnan 
seurakunnat, lisäksi Lahden sekä Lapin ortodoksiset seurakunnat.

Näiden seurakuntien jäsenten kannalta jäsenrekisterimuutos tarkoittaa 
seuraavaa:

Virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan suoraan keskusrekisteristä 
nettisivullemme tulevalla sähköisellä lomakkeella, puhelimitse, faksilla, 
tai sähköpostilla. Meillä Kuopiossa on myös mahdollista asioida, palveluai-
kamme on arkisin klo 9-15. Suoraan jäsenrekisteriohjelmasta tulostettavan 
todistuksen voi saada välittömästi, muuhun tarkoitukseen tulevat tilaukset 
teemme ja postitamme kahden viikon kuluessa. 

Kun toimintamme laajenee vuoden 2010 aikana ja saamme kaikki 
Suomen ortodoksiset seurakunnat mukaan keskusrekisteriin, voi meiltä 
saada todistukset kaikista seurakunnista, lukuun ottamatta luovutetun alueen 
lakkautettuja seurakuntia, jotka edelleen hoidetaan Mikkelin maakunta-arkis-
tossa. Myös joidenkin vanhempien seurakuntien venäjänkielinen aineisto 
hoidetaan maakunta-arkistossa.

Yhteystietomme (voimassa 4.1.2010 alkaen):
Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri
Karjalankatu 1 (käynti E-rapusta)
70110 Kuopio
puh. 0206 100 203 (ma-pe klo 9-15)
fax: 0206 100 202
e-mail: keskusrekisteri@ort.fi
nettisivut: www.ort.fi –keskusrekisteri

Huom! Muihin seurakunnallisiin asioihin liittyvä asiakaspalvelu hoidetaan 
edelleen seurakuntasi omassa virastossa.
Tervetuloa keskusrekisterin asiakkaaksi!
Keskusrekisterin väki

Mittaan aamulla toimiston lattiasta noin 
viiden metrin mittaisen alueen. Pyrin 
hahmottamaan riittääkö yhdeksän met-
riä Joensuu Areenan lavan syvyydeksi, 
jos sen leveys on 12 metriä.

Olen aamulla keskustellut tekniikan 
tuottajien kanssa Areenan sähkösyötöis-
tä, äänentoiston viivelinjasta ja valaistuk-
sen rakentamisesta. Valmista esimerkkiä 
ei ole, sillä edelliset kirkkopäivät järjes-
tettiin Kuopiossa yli 30 – vuotta sitten. 
Tekniikka, ohjelma, tapahtuman luonne 
ja koko yhteiskunta, kenties kirkkokin, 
on muuttunut kolmessakymmenessä 
vuodessa. 

Suomen ortodoksista kirkkoa voi 
pitää elävänä ja näkyvänä. Hengellisen 
ydintehtävänsä lisäksi kirkko on myös 
merkittävä kulttuuriperinnön kantaja. 
Ortodoksinen kulttuuri ja kirkkotaide, 
ikonit, kirkkoarkkitehtuuri, kirjallisuus 
ja musiikki ovat kaikkien niistä kiin-
nostuneiden ulottuvissa – uskonnosta 
riippumatta. Kirkkopäivät on samalla 
myös kuva tästä ajasta. 

Olennainen osa työtäni on yhtey-
denpito eri yhteistyötahojen kanssa. 
Kirkkopäivien johtoryhmä, jumalan-
palvelustyöryhmä, kirkon keskustalo ja 
kirkon eri järjestöt ovat vahvasti mukana 
tapahtuman järjestelytöissä.  

Kerään lounaan jälkeen mukaani pari 
mappia ja suuntaan toimiston kokous-
tilaan. Pidämme palaveria nuorten oh-
jelmasta kirkkopäivillä ja vuosijuhlilla. 
Puhumme pohjoiskarjalaiseen tapaan 
kaikki päällekkäin, kun innostumme 
esiin tulleista ideoista. Ilmaan jäävät 
leijumaan sulassa sovussa sanat: juma-
lanpalvelus, ristisaatto, kuva, ilmaisu, 
musiikki, seikkailu ja tikkupulla. 

Kirkkopäivien ja kirkkolaulupäivien 
ohjelma rakentuu toimitettavien jumalan-
palvelusten ja kirkkomusiikin ympärille. 
Kirkkopäivät käynnistyy ikoninäyttelyn 
avajaisilla ja kirkkomusiikkikonserteilla 
perjantai-iltana. 

Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkolta 
lauantaiaamuna lähtevä suurristisaatto 

-  Kun aloitimme lähimmäispalvelun 
kolme vuotta sitten tiesimme jotain 
aivan yleistä vapaaehtoistyöstä, mutta 
lähimmäispalvelusta emme mitään, lä-
himmäispalvelua koordinoiva Hannele 
Järvinen kuvaa ja jatkaa:

- Nyt kymmenkunta vapaaehtois-
tamme käyvät pitämässä seuraa yk-
sinäisyydestä kärsiville tai muutoin 
keskusteluseuraa kaipaaville. Ystävien 
luona käydään viikottain tai vähintään 
joka toinen viikko. 

- Avun tarvitsijat ovat miehiä ja naisia, 
nuoria ja vanhoja. Keskusteluavun lisäksi 
avustamme kaupungilla asioinnissa sekä 
kuljetuksissa Jumalanpalveluksiin ja 
muihin kirkon tilaisuuksiin. Tuemme 
kotona asumista ja parannamme autet-
tavien elämänlaatua ortodoksisessa hen-
gessä kunkin toiveiden ja resurssiemme 
mukaan.

Tavatessamme Hannele istuu teepöy-
dässä yhden autettavansa kanssa. Hanna, 
21, on kärsinyt varhaislapsuudestaan 
lähtien masennuksesta. Lapsuuteen 
kuuluivat monet paikkakunnan vaihdot, 
vanhempien avioero, nuorempien sisa-
rusten sairaudet ja koulukiusaaminen. 
Itsetunto ja koulumenestys katosivat 
yläasteella.

-  Äitini luki kirkon ilmoitustaululta 
lähimmäispalvelusta runsas vuosi sitten. 
Säännölliset tapaamiset Hannelen kanssa 
ovat lisänneet uskoa itseeni. Hannelesta 
on tullut minulle aikuinen kaveri, jolle 
voin puhua mistä tahansa.  Voin luottaa 
häneen ja tunnen olevani hyväksytty.

Pari kuukautta sitten Hannasta tuli 
äiti. Tällä hetkellä perhe, mies ja pieni 
poikavauva, täyttävät Hannan elämän. 
Putken päässä näkyy valoa, onnen ja on-
nistumisen lähteeksi riittää vauvan hymy. 
Käytännön toimiin tuo apua kerran, pari 
viikossa kunnallinen perheavustaja.

 –Ystävyys Hannan kanssa on rikas-
tuttanut meitä puolin ja toisin. Minä olen 
esimerkiksi oppinut, että vähemmällä-
kin vauhdilla pääsee eteenpäin, sanoo 

Jyväskylän Lähimmäispalvelu
auttaa kaikenikäisiä

Tamara Lehdon viikoittaiset käynnit 
tuottavat Maria Viljaselle iloa ja tuu-
lahduksen rakkaasta Kirkosta.

Hanna kertoo vauvansa kehittymisestä Hannele Järviselle.

Hannele. 
Autettavien ikähaitarin toisessa pääs-

sä on Maria Viljanen, 91. Evakkona 
Suojärveltä Keski-Suomeen tullut pirteä 
vanhus ei enää juuri pääse liikkumaan 
kodin ulkopuolelle.

Karjalankieliset ystävät ovat siirtyneet 
tuonilmaisiin, mutta pagisemisseuraa 
Maria edelleen kaipaa. Kirjojen lukemi-
nen olisi mieluisaa, mutta näön heikke-
minen lyhentää lukuhetkiä ja aika käy 
pitkäksi. Ortodoksinen usko ja karjalan 
kieli ovat aina olleet Marialle kaikki 
kaikessa. Kieltä Maria todella osaa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
on äänittänyt hänen puhettaan arkistoi-
hinsa.

Ortodoksisuuden vuoksi avioliitto oli 
jäädä solmimatta, kun sulhasen luterilai-
sen seurakunnan pappi ei olisi hyväksy-
nyt kihlaparia kuulutuksille, kun morsian 
ilmoitti säilyttävänsä isiensä uskon.

- Mie en yhden miehen takia uskostani 
luovu, Maria oli tokaissut ja kääntynyt 
kannoillaan.

Sulhanen ja pappi juoksivat perässä 

pappilan pihalle ja pitkäikäiseksi muo-
dostunut liitto sai alkunsa. 

- Kodeissaan yksin elävien lisäksi 
yksinäisiä on laitoksissa. Niissä elävien 
ortodoksien yksilölliseen palveluun voi-
mavaramme eivät kuitenkaan vielä riitä. 
Mutta olemme aloittaneet laitostyötä 
kuoron kanssa. Me kartoitamme tarpeet 
vanhainkodeissa ja palvelutaloissa; kuo-
rot käyvät laulamassa.

- Jos tiedät avun tarvitsijoita, ota 
yhteyttä seurakunnan kansliaan. Jos 
kiinnostuit vapaaehtoisen auttajan osasta, 
ilmoittaudu kansliaan tai suoraan minul-
le, Hannele sanoo.

– Ja jos muissa Kuutosseurakunnissa 
ollaan lähemmin kiinnostuneita tästä, 
jaamme mielellämme tietoa ja koke-
muksiamme.

Seppo Salmi

Sähkökeskuksista
naulakkopaikkoihin

kiemurtelee kaupungin sisällä ensin toril-
le, josta se jatkaa matkaansa Matkustaja-
satamassa sijaitsevaan Ortbasaariin.

Patriarkka Bartolomeoksen teemalu-
ento kuullaan Joensuu Areenalla lau-
antaina aamupäivällä. Areenan pihasta 
käynnistyvät tapahtuman maakuntaretket 
Ilomantsiin, Taipaleelle, Valamoon ja 
Kontiolahden ”Miikkulan” elokuvaky-
lään.

Myös ortodoksisen seminaarin ovet 
ovat viikonloppuna avoinna vierailijoille.  
 Lauantaipäivänä käydään keskusteluja 
kirkkoon liittyvistä ajankohtaisista ai-
heista. Illalla toimitettavan 

ehtoopalveluksen jälkeen on kvartet-
tikilpailun, iltajuhlan ja kirkkomusiikki-
konsertin vuoro. Kirkkopäivät huipentuu 
sunnuntaina Areenalla toimitettavaan 
liturgiaan ja Kirkkopäiväjuhlaan. 

Työpäiväni päättyy siihen, että yri-
tän selvittää kuinka monta sähkökeskusta 
ja naulakkopaikkaa tapahtumaan tarvi-
taan. Kysymys ”kuinka monta metriä 
mustaa kangasta tarvitsette?” jää vielä 
odottamaan seuraavaa päivää.

Anna Jetsu
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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

VARKAUDEN TIISTAISEURA
VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
 puh. työ:  0 206 100 344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin 
klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
tammikuu  2010:    Ti. 12. 1. Kevät-toi-
mintakauden aloitus;  Ti.  26. 1. 
helmikuu  2010:    Ti. 2.2. klo  9. Liturgi-
aan ja  sen jälkeen srk-saliin.  
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden kirkol-
lisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudes-
sa jäsenten kodeissa. Puh.johtaja:  Marjuk-
ka Levy. puh. 044 – 5 693 670
tammikuu  2010:    Ti. 12. 1. Kevät-toi-
mintakauden aloitus;  Ti.  26. 1. 
helmikuu  2010:   Kokoontumisesta ilmoi-
tetaan myöhemmin paikallisissa lehdissä
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Soisalon Seutu- Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa       

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudes-
sa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 – 5 
543 493
tammikuu  2010:     Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä
helmikuu  2010:     Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Soisalon Seutu- Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudes-
sa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä,  puh. 0400 
- 350169
tammikuu  2010:   Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä.
helmikuu  2010:     Kokoontumisesta 

ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden kirkol-
lisissa ilmoituksissa       
 

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  050 
– 3 682 212
Kokoontuu Tiistaisin joka toinen viikko 
klo 18. srk.-salissa 
joulukuu 2009: 
Ke. 16. 12. Rukouspalvelus ja syystoi-
mintakauden päättäjäiset yhdessä kuoron 
kanssa
tammikuu  2010:  Ke. 3. 1.  Kevätkauden 
alkurukouspalvelus yhdessä Kirkkokuoron 
kanssa; Ti. 26.1.  Tiistaiseura  ”Romanian 
kirkon elämää” 
helmikuu  2010:   Ti. 9. 2.  ja  Ti. 23. 2.
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-SAVO 
– lehden kirkollisissa ilmoituksissa

Jumalanpalvelukset 

Varkauden Kirkko,   Relanderinkatu  5
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;
La. 9. 1. klo. 18.  Vigilia
Su. 10. 1. klo. 10. Liturgia;
La. 16. 1. klo. 18. Vigilia;
Su. 17. 1. klo. 10. Liturgia:
Su. 17. 1. klo. 18. Ehtoopalvelus ja ekum. ristisaatto ort. kirkosta -> evl. kirk-
koon;
La. 30. 1. klo. 18.  Vigilia;
Su. 31. 1. klo. 10. Liturgia.
helmikuu 2010:
Ma. 1. 2. klo. 18. Vigilia;
Ti.  2. 2. klo.  9.  Liturgia;
La. 6. 2. klo. 18. Vigilia;
La. 13. 2. klo. 18. Vigilia
Su. 14. 2. klo. 18. Ehtoopalvelus; 
Ma. 15. 2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri katumuskanoni;  
To. 18. 2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri katumuskanoni.
Pe. 19. 2. klo. 18.  Paaston Ehtoopalvelus
La. 20. 2. klo. 18. Vigilia 
Su. 21. 2. klo. 10.  Liturgia
Ke. 26. 2. klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
maaliskuu 2010:
La. 6. 3. klo. 18. Vigilia;
Su. 7. 3. klo. 10. Liturgia;
Pe. 12. 3. klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
La. 13. 3. klo. 18. Vigilia;
La. 20. 3. klo. 18. Vigilia 
Su. 21. 3. klo. 10.  Liturgia

Leppävirta, rukoushuone  Rinnetie  9
joulukuu 2009:    
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;
helmikuu 2010:
Su.  7. 2. klo. 10. Liturgia;
Ti. 16. 2. klo. 18. Suuri ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri Katumuskanoni 
Su.  21. 2. klo. 10. Liturgia; 
Pe. 26. 2. klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
maaliskuu 2010:
Pe. 26. 3. klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

Savonlinna  Kirkko,  Erkonkatu  11
joulukuu 2009:      
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
La. 23. 1. klo. 18. Vigilia
Su. 24. 1. klo. 10. Liturgia
helmikuu 2010:
Ke. 17. 2. klo. 18. Suuri ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri Katumuskanoni 
La. 20. 2. klo. 18. Vigilia  KS. Arseni
Su. 21. 2. klo. 10. Liturgia KS. Arseni
La. 27. 2. klo. 18. Vigilia
Su. 28. 2. klo. 10. Liturgia 
maaliskuu 2010:
Ke. 3. 3. klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
La. 6. 3. klo. 18. Vigilia
Su. 7. 3. klo. 10. Liturgia 
Ke. 24. 3. klo. 18. Vigilia
To. 25. 3. klo. 9. Koululaisliturgia
La. 27. 3. klo. 18. Vigilia ja virpovitsojen  siunaus
Su. 28. 3. klo. 10. Liturgia 

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

Hyvät ystävät – olemme olleet 
saattamassa enoani kummisetääni 
Mikko Kirjavaista haudan lepoon 

edesmenneen rakkaan vaimonsa Marin 
viereen.

Muistan kuinka Mikko kertoi Marin 
hautakiven äärellä kolmetoista vuotta sit-
ten kivessä olevan kuvan symboliikkaa. 
Siinä oli nimittäin vene, mikä lipui hiljaa 
tyynen veden äärellä taivaaseen. Tämä 
vene kuvasi Mikon tuloa Marin vierelle. 
Nyt hän on sinne onnellisesti vihdoinkin 
päässyt. Hänellä on hyvä olla.

Mikko oli hyvä isä, joka huolehti 
suuresta perheestään sydämellään. Hän 
ahkeroi kirvesmiehenä pitkiä päiviä 
Ahlströmmillä, jotta vaimolla ja lapsilla 
olisi turvallinen elämä ja koti. Kodin hän 
hankki evakkotaipaleen jälkeen Varkaud-
esta, Luttilan omakotitaloalueelta. Hän oli 
taitava käsistään ja siksi omakotitalo oli 
aina hyvin hoidettu pihamaata myöten. 
Pihamaa oli turvallinen leikkipaikka per-
heen pienimmille. 

Vuodet kuluivat ja vaurautta tuli lisää. 
Mikko hankki kesäpaikan peltoineen 
ja metsineen. Sinne hän rakensi omin 

käsin mahtavan kesätalon ja rannalle 
saunamökin. Hän ei tyytynyt yhteen kes-
ätaloon. Hän rakensi pihapiiriin monta 
sievää pienempää taloa. Koko perheellä 
oli hyvää tilaa nauttia kesäpaikan luonnol-
lisesta pihapiiristä. Tänä päivänäkin sinne 
mahtuu lapset puolisoineen ja lapsineen. 
Kenties sinne mahtuu monta sukupolvea 
eteenpäin. 

Mikolla oli pitkä elämän taival. Hän 
syntyi luovutettuun Karjalaan Suistamon 
kuntaan, pieneen Pyörittäjän elinvoimai-
seen kylään 91 – vuotta sitten. Isä Juho ja 
äiti Stepaniida     (os. Baulof) rakensivat 
kylään talon johon syntyi lapset Sanni, 
Mikko, Sulo, Lea – äitini ja Kauko. Lapsia 
oli enemmänkin, mutta he pääsivät jo 
lapsena taivaan lepoon.

Mikko kasvoi Pyörittäjän kylässä. 
Hän joutui tekemään raskasta työtä. Hän 
oli nuori ja jaksoi. Tuli aika – hän löysi 
elämänkumppanin ja jatkoi omaa perhe-
elämäänsä omassa torpassaan samaisessa 
Pyörittäjän kylässä. Kolme vanhinta lasta 
ehti nähdä ja kokea Pyörittäjän kylän 
elämää lapsen silmin. Valitettavasti per-
heelle tuli suuri suru menettäessään lopul-

lisesti vanhimman lapsensa. 
Tuli sota ja sotaan meno. Oli lähdettävä 

evakkotaipaleelle. Oli lähdettävä lopullis-
esti pois rakkaasta Karjalasta Pyörittäjän 
kylästä. Oli lähdettävä tuntemattomaan. 
Mieli oli raskas ja huoli painoi perheen 
voinnista. Mikko taisteli Suomen puolesta. 
Perhe matkasi vieraaseen kohteeseen 
ja vieraaseen kulttuuriin Pohjanmaalle, 
Lapualle. Kaikki oli vierasta. Suuria kai-
pauksia oli rakkaaseen Karjalaan.  

Elämä tuntuu heittelevän pienoista 
ihmistä paikasta toiseen. Hänen on ko-
tiuduttava uuteen ympäristöön. Hänen on 
selviydyttävä elämän vaikeista ja välillä 
mahdottomistakin tilanteista. Mikko sel-
viytyi. Hän oli mieleltään vahva ja terve. 
Hän luotti itseensä. Hän oli järkevä raken-
taja. Hän näki asiat kokonaisuuksina. Hän 
oli mieleltään iloinen ja positiivinen.

Mikko oli viimeinen poisnukkuja 
sisarussarjassaan. Kunnioitettu olkoon 
ikuisesti hänen muistonsa.

Mikon muistoa kunnioittaen

Tuovi Alho
sisaren tytär

Mikko Kirjavainen
tuonilmaisiin

Богослужения в православном прихо-
де города Варкауса , Relanderikatu 5 
декабрь  2009:    
 четв. 24.12. ч 16. Великая Вечерня; 
пятн. 25.12. ч 8. Yтрeня, и Божественная 
Литургия; 
ч е т в .  3 1 . 1 2 .  ч  2 2 .   Мол е бе н . 
январь  2010: 
пятн. 1.1. ч 9. Божественная Литургия; 
субб. 2.1. ч 18. Всенощное бдение; втор. 
5.1. ч 18. Всенощное бдение;  субб. 9.1. 
ч 18. Всенощное бдение; воскр. 10.1. ч 
10. Божественная Литургия; 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 Ли-
тургия
февраль 2010
1.2. ч 18. Всенощное бдение;  2.2. ч 10. 
Божественная Литургия; субб. 6.2. ч 18. 

Всенощное бдение. 
ИзмененИя в распИсанИИ будут опублИ-
кованы в местной газете.

Молельный Дом в Леппявирта,  
Rinnetie 9
декабрь  2009:     
воскр. 13.12. ч 10. Божественная Ли-
тургия; четв. 24.12. ч 14. Великая Ве-
черня; субб. 26.12. ч 10.  Божественная 
Литургия; четв. 31.12. ч 18. Молебен 
январь  2010: 
воскр. 3.1. ч 10. Божественная Литур-
гия;  
февраль 2010
воскр. 7.2. ч 10. Божественная Литур-
гия; 
ИзмененИя в распИсанИИ будут опублИ-
кованы в местной газете.

Богослужения в православном при-
ходе города Савонлинна,  Erkonkatu   
11
декабрь  2009:   
субб. 19.12. ч 18. Всенощное бдение; 
воскр. 20.12. ч 10. Божественная Литур-
гия; четв. 24.12. ч 16.  Великая Вечерня; 
пятн. 25.12. ч 9. Yтрeня, и Божественная 
Литургия; воскр. 27.12. ч 10.  Божест-
венная Литургия
январь  2010: 
 cре. 6.1. ч  9. Божественная Литургия и  
Великoе освящение воды (аpxieпискoпь 
Лeo); ч 11.30  Молебен; субб. 23.1. ч 18. 
Всенощное бдение; воскр. 24.1. ч 10. 
Божественная Литургия;  

 Изменения в расписании будут опуб-
ликованы в местной газете.

TIISTAISEURAT TOIMIVAT

Venäjän kieliset palvelustiedot  15. 12. 2009 - 7. 2. 2010
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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.

Entistä useammin pohdiskelemme sisim-
missämme sitä, mitä voisin antaa lah-
jaksi läheiselleni. Monilla tuntuu olevan 

melkein kaikkea. Monet myös pohdiskelevat sitä, 
voisiko lahjan jättää kokonaan antamatta. Siis, 
että en laita joulukorttia, en anna lahjaa, toivon, 
ettei myöskään minulle lähetettäisi kortteja eikä 
annettaisi lahjoja. 

Haluan olla kaiken jouluun liittyvän ”touho-
tuksen”  ulkopuolella.  Teenpä niin tai näin, olen 
vaikeiden pohdiskelujen keskellä.

Joinakin viime vuosina on annettu ”korvaavia” 
lahjoja. Eli kun ei ole enää mitään keksitty, niin on 
annettu lahja, joka on lahjansaajan lahja puuttees-
sa olevalle kehitysmaan asukkaalle. Kuten lehmä 
tai jokin vastaa elukka Etiopian nälkää näkevälle 
perheelle.  Tämä on erittäin hyvä idea olla mukana 
hätää kärsivän lähimmäisen auttamisessa. 

Kuitenkin tuntuu siltä, että haluaisin antaa 
jotakin suoraan minulta läheiselleni. Tuntuu 
siltä, että jos annan lehmän jonnekin Etiopiaan, 
se on siellä jossakin, ikään kuin ei missään. Asia 
pitäisi saada lähemmäksi. Ja kuitenkaan mitään 
maallista tavaraa en oikein voisi antaa. Apostoli 
Paavali puhuu hyvin mielellään armolahjoista, 
Joita Jumala meille jakaa.

”Meillä on samamme armon mukaan erilaisia 
armolahjoja.”

- palvelutehtävän saanut palvelkoon
- opetustehtävän saanut opettakoon
- rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon

Itse tahtoisin lisätä tähän listaan yhden tärkeän 
armonlahjan

- rakastamisen lahjan saanut rakastakoon
Me olemme siis saaneet runsaasti erilaisia la-

hjoja Jumalalta. Miksi emme siis voisi jakaa niitä 
edelleen läheisillemme. Voisit mahdollisesti tänä 
jouluna kääriä pakettiin lähimmäisellesi annet-
tavaksi esimerkiksi  rohkaisemisen – lahjan. 

Voisit antaa hänelle viestin, jossa kertoisit, että 
halut tukea häntä, haluat rohkaista, halut kans-
saelää hänen lähellään tulevan vuoden ajan. Ja 
sitten ihan oikeasti, niin kuin nykyään sanotaan, 
aikuisten oikeasti, myös näin tekisit. Toisena 
lahjana voisit antaa lähimmäisellesi kaksi kiloa 
rakkautta sisältävän paketin. Siitä paketista sitten 
jakaisit vuoden mittaan rakkautta hänelle.

Nämä lahjat ovat ympäristöystävällisiä, ne 
eivät saastuta luontoa, eivät tuhlaa maailman luon-
nonvarantoa, eivät aiheuta kasvihuonepäästöjä.

Sen sijaan nämä lahjat tuovat muassaan us-
komattoman paljon muutakin hyvää. Elämän 
taso nousee, työteho paranee, fyysinen ja henki-
nen sairastavuus vähene, koko yhteiskunta voi 
paremmin. luonto, kasvit ja eläimetkin. Kaikilla 
menee paremmin, kun ihmiset ryhtyvät jakamaan 
toisilleen jouluna armolahjoja – siis rakkautta ja 
rohkaisemista. Anna Kristuksen syntymäjuhlana 
erilainen lahja -  anna armolahja.Hyvää joulua 
toivottaen Kristus syntyy – kiittäkää

isä Elias Huurinainen

Joululahja - armolahja

JUMALANPALVELUKSET

Iisalmi Pr. Elian kirkko
joulukuu
la 19.12. klo 18.00 vigilia
to 24.12. klo 15.00 jouluaaton ehtoopalvelus, klo 16.15 panihida hautausmaa
pe 25.12. klo 08.00 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
la 9.1. klo 18.00 ehtoopalvelus
su 10.1. klo 09.00 hetkipalvelus
la 16.1. klo 18.00 ehtoopalvelus
su 17.1. klo 09.00 hetkipalvelus
la 23.1. klo 18.00 vigilia
helmikuu
ma 1.2. klo 18.00 vigilia
ti 2.2. klo 09.00 liturgia Jumalanäidin temppeliin tuomisen juhla
la 6.2. klo 18.00 vigilia
la 13.2. klo 18.00 vigilia
su 14.2. klo 18.00 ehtoopalvelus paastoon laskeutuminen
la 20.2. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
joulukuu
to 24.12. klo 17.00 panihida hautausmaa muistoristi
la 26.12. klo 09.00 II joulupäivän liturgia, toim. KS piispa Arseni
tammikuu
ti 5.1. klo 18.00 vigilia 
ke 6.1. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys Kristuksen kasteen juhla
la 30.1. klo 18.00 vigilia
su 31.1. klo 09,00 liturgia, tuhlaajapojan sunnuntai

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
joulukuu
su 27.12. klo 09.00 liturgia 
tammikuu
su 24.1. klo 09.00 liturgia 

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneennukkumisen tsasouna
joulukuu
su 13.12. klo 10.00 liturgia
tammikuu
pe 1.1. klo 09.00 liturgia Uusi Vuosi, toim. KS piispa Arseni
helmikuu
su 21.2. klo 09.00 liturgia

Alapitkä, Pyhän kolminaisuuden tsasouna
joulukuu
su 20.12. klo 09.00 liturgia, toim. KS piispa Arseni
helmikuu
su 7.2. klo 09.00 liturgia, tuomiosunnuntai

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen tsasouna
tammikuu
su 3.1. klo 09.00 liturgia
helmikuu
su 14.2. klo 09.00 liturgia Sovintosunnuntai

Iisalmen tiistaiseura
Kokoonnumme edelleen joka toinen tiistai klo 13 kirkon alasalissa. Aloitamme 
kevätkauden ti 12.1.2010 kokoontumalla Hilkka Välinoron kodissa. Tervetuloa 
mukaan!

Lapinlahden tiistaiseura
ti 23.2. klo 18 vuosikokous kirkon alasalissa. 
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä. 

Diakoniatoiminta
Ma 21.12. klo 12-15 työttömien ja vähävaraisten ruokailu

Pr. Elian kirkon alasalissa. Tervetuloa!
Osallistumme avustajina seurakunnan jouluvierailuihin hoitokodeissa.

Vankilavierailu
Ma 14.12. klo 17 Sukevan vankilassa

Evakkonaiset
Käsityöpiiri alkaa tammikuussa.
Talkoista ilmoitetaan torstain Iisalmen Sanomissa. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Maahanmuuttajat
Joulujuhla to 7.1.2010 klo 18 Pr. Elian kirkon alasalissa. Tervetuloa mukaan!

Rakkaat 
ystävät!
Sydämellinen kiitos 
teille kaikille, jotka olette 
antaneet merkittävän 
tukenne Evakkokeskus 20-
vuotta juhlakeräykseen. 

Juhlakeräys on tuottanut 
jo nyt noin 6 000 euroa. 
Teidän lahjoituksellanne 
voimme hankkia 
Evakkokeskukselle lahjana 
suuren lasimaalauksen, 
jonka aiheena on Evakkoon 
lähtö 70-vuotta sitten. 
Lasimaalauksen toteuttaa 
taiteilija Viktor Nikitenko.

Kiitos isä Elias ja 
juhlatoimikuntaan kuuluvat 
Lauri Törönen, Kirsi-Maria 
Hartikainen, Anita Kulmala, 
Heli Kananen, Hannele 
Eskelinen ja Kaarine 
Huhtaniska.

Lapinlahden tiistaiseura haluaa 
kiittää kaikkia niitä, jotka muistivat 
meitä viettäessämme 60-vuotisjuh-
laa. Olemme lahjoittaneet kerty-
neet varat 1 100 euroa kirkon ristin 
kultaukseen. Sydämellinen kiitos 
myös kaikille aktiivisille talkoolai-
sille. Valoisaa Kristuksen syntymä-
juhlaa. 
Kristus syntyy, kiittäkää!
Lapinlahden tiistaiseura

8.7
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Kuopion seurakunta

Tekeminen on lähimmäisen palvelemista

Näin vuoden kääntyessä lopuilleen 
haluan kiittää teitä monia, jotka 
tänäkin vuonna olitte tekemässä 

mitä moninaisimpia asioita seurakunnan 
elämässä.

Vapaaehtoisten tekemällä työllä on 
arvaamattoman suuri arvo ja merkitys 
seurakuntaelämän kokonaisuudessa. Palk-
kaa nauttivia työntekijöitä on aina liian 
vähän siihen työmäärään nähden mitä 
tehdä pitäisi.

Työn jälki näkyy monella tavalla. Se 
on toisista huolehtimista kuten usein 
tiistaiseuran toiminnassa on. Se on sitä 

myös lähetyspiirin tai diakonian alueilla. 
Toisen palvelemista on niiden yksittäisten 
ihmisten toiminta, joka tapahtuu lähim-
mäistä auttaen ja ihmisen luokse tullen. 
Siinä kuunnellaan toisen mielen sisällä 
liikkuvat tunnot ja kerrataan maailman 
meno. Se on toisen lähelle tulemista ja 
lähelle laskemista.

Monet teistä ovat olleet mukana kev-
äisin ja syksyisin kun hautausmaita tai 
temppeleiden ympäristöä on kunnostettu 
kesän odotukseen tai talven lepoon. Monet 
piirakat ja muut leivonnaiset ovat syn-
tyneet taitavien käsien kautta. Mitä kaikkea 

tapahtuukaan vuoden aikana seurakunnan 
eri puolilla ihmisten tekemänä, ihmisille 
laitettuna.

Maaningan kirkko sai syksyllä monta 
uutta ja kauniisti maalattua ikonia kerto-
maan siitä kuinka Karjalan valistajat ovat 
uskoa kuljettaneet ja meille uskon perintöä 
jättäneet vaalittavaksi. Tästä lämmin ja 
rukouksellinen kiitos teille seurakunnan 
ikonipiiriläisille. Toivoisin, että te miet-
tisitte seuraavaksi Käärmelahden temp-
pelin kaunistamista naispyhien ikonein. 
Temppelin kunnostustyö koitetaan saada 
ensi vuoden aikana hoidetuksi.

Seurakunta on meidän ihmisten yhteisö, 
jossa on runsaasti monenlaista tekemistä. 
työ ei koskaan tule valmiiksi. Se jatkuu 
niin kauan kun meitä ihmisiä on. Aina se 
lämmittää meitä kaikkia kun sen huomaa 
tehdyksi. Tekeminen on lähimmäisten 
palvelemista Jumalan kunniaksi ja meidän 
ihmisten iloksi. Se on yhdessä toimimista 
ja yhdessä tekemisen kokemista. 

Nyt elämme aikaa jolloin valmist-
audumme Kristuksen syntymäjuhlaan. 
Valmistaudumme siihen paaston tietä 
taivaltaen kukin voimiemme mukaan. 
Valmistaudumme siihen muistaen, että 

on paljon niitä, jotka tarvitsevat juhlan 
kokeakseen apua meiltä.

Joulun aikaan on useita eri keräyksiä, 
joiden kautta voimme auttaa niin lapsia 
kun aikuisiakin lähellä ja kaukana. Tänä 
vuonna kirkon apu suunnataan Karjalaan. 
Meillä on nyt mahdollisuus olla auttamassa 
heidän juhlansa ilossa.

Toivotan teille, rakkaat seurakuntalaiset 
rauhallista paaston lopputaivalta ja iloa ja 
riemua Kristuksen syntymäjuhlan viettoon 
ja uuden vuoden aloittamiseen.

isä Mikko Kärki

KRISTUS SYNTYY – KIITTÄKÄÄ
Kiittäen kuluneena vuonna saamastamme 
hengellisestä tuesta ja esirukouksista sekä

toivotamme
Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa

esipaimenille, luostarien kilvoittelijoille,
seurakuntamme sielunpaimenille

ja työntekijöille,
sekä entisille ja nykyisille

tiistaiseuralaisille ja 
seuran ystäville.

”KANSSAMME ON JUMALA”
Kuopion tiistaiseura

Olipa kerran kettu, jänis, pupu, ampiainen 
ja strutsi. Pupu, kettu ja strutsi olivat 
menossa museoon. Museonhoitaja oli 
jo avaamassa museota. Museonhoitaja 
huusi: ”Ttäältä tullaan!”. Sitten hän oli 
avannut museon. Pupu katsoi ihmeissään 
sellaisia lumikiteitä. Hän katsoi myös 
isoa taulua, jossa oli kousa. ”Ja tämä on 
arvokkain tavara ja ihmeellisin”, sanoi 
ampiainen. ”Ompas hieno”, pupu sanoi. 
(Ote Ninan ja Mikaelin, 9v. sadusta)

Vaikka kirkkomuseomme onkin tällä 
hetkellä kiinni, niin se tarjoaa silti virik-
keitä myös uskontotuntien pitoon. 

Sain kirkkomuseolta lainaksi sadu-
tussalkun, josta löysimme oppilaiden 
kanssa kuvan kirkkomuseon vanhimmasta 

esineestä, kousasta. Lisäksi salkussa oli 
joukko eläinkäsinukkeja, ääniä ja luon-
nonmateriaaleja, jotka liittyivät kousan 
koristekuvioihin.

Tämä sisältö johdatti monet oppilaat 
kirkkohistorian, -tekstiilien ja sadun 
maailmaan.

Oppitunnin aikana oppilaat saivat 
tutustua salkun sisältöön ja sen avulla 
kertoa omia satuja, jotka kirjattiin ylös 
sanasanalta museon kirjaan. Sadun ker-
ronta oli oikein mieluinen juttu ja oppilaat 
ovat kyselleet salkun perään vielä viik-
kojen perästä.

Ulla Puhakka
Uskonnonopettaja

Satu tuli uskontotunnille

Pajulahden koulun oppilaat Henri ja Veera tutkivat innoissaan sadutussalkun 
sisältöä. Muistoksi museo sai kirjaansa kaksi satua.

“Anna mennä
vain reilusti!”

Näin kertoo kanttori Sulo Hallan aloit-
taman suuren Aleksanteri Syväriläisen 
ikonin maalaustyötä jatkanut Anna-Liisa 
Krank-Siltavuori.

Nyt Sulon ikoni on yhdessä 20 muun 
uuden ikonin kanssa Maaningan kirkon 
seinillä. Kuopion ikonikerhon maalaamat 
ikonit siunattiin ja tekijät kukitettiin 31. 
lokakuuta kirkon nimikkopyhien Karja-
lan Valistajien juhlapäivänä.

Sulon ikoniin tarttuminen tuntui Anna-
Liisasta aluksi vaikealta Sulon dramaat-
tisen ja äkillisen poismenon johdosta. 
Sulo siirtyi tuonilmaisiin viime vuoden 
joulukuussa, juuri itsenäisyyspäivän 
ja Pyhän Nikolaoksen juhlapäivän aat-
tona.

Kun kukaan muukaan ei rohjennut 
jatkotyöhön, Anna-Liisa mietti, että 
jos hän ei nyt ota työtä tehdäkseen, 
sen joutuu tekemään opettaja Tuulikki 
Likitalo, joka oli tehnyt tarpeeksi suuren 
työn tutkiessaan ennen tuntemattomia 
Karjalan Valistajia ja kartoittaessaan 
maalareille tietopaketteja ja yhtenäistä 
värimaailmaa.

”Olin ajatellut, etten koskaan maalaa 
suurta ikonia. Samoin askarrutti, kuinka 
Sulon henki voitaisiin työssä säilyttää. 
Sitä pohdittiin yhdessä Tuulikin kanssa. 
Mutta sitten kun aloitin, kuulin Sulon 
äänen sanovan, anna mennä vaan rei-
lusti”, Anna-Liisa kertoo.

Maaningan kirkon uudet ikonit seinälle

Rauni Väinämö

Anna-Liisa maalasi itsekin kaksi 
ikonia Maaningalle Antoni Siiolaisen 
ja Lasarios, Nasarios ja Atanasios Mu-
romalaiset ikonit. Sulon (87x 70 cm) 
ikoniin hän maalasi mm. Syvärin vettä, 
pilviä ja Kristuksen kasvot sekä teki 
kultaukset. Sulo oli maalannut ikonia 
viimeiseen asti. 

Sulo tuntui Anna-Liisan mukaan ker-
hossa läheiseltä, sillä hän loi juttelunsa 
lomassa aina hyvin positiivista ilmapiiriä 
ympärilleen.

Kuopion ikonikerhon maalausprojekti 
alkoi suunnittelureissulla Maaningan 
kirkkoon vuonna 2007. ”Työ oli mielen-
kiintoinen ja haastava sekä vaati omalta 
itseltä sulattelua. Se antoi enemmän 
kuin otti” luonnehti maalareista Mirja 
Pulkkinen.

Opettaja Likitalokin on nyt tyytyväin-
en. Arkkipiispa Leon toive uusista Kar-
jalan Valistaja-ikoneista on toteutunut. 
” Kokoelmassa on sopivasti yhteneväi-
syyttä, mutta myös erilaisuutta. Olisi 
hyvä jos saataisiin vielä pyhittäjistä ker-
tova pieni vihkonen elämäkertoineen”, 
Likitalo sanoo.

Uusia pyhittäjiäkin olisi vielä maalat-
tavaksi, jos joku haluaa. Maaningan 
kirkkoon on nyt saatu kuvatuksi heistä 
28 yhteensä 21 ikonissa. Maalaamatta 
olisi vielä liki saman verran.

Kuopion ikonikerho maalasi Maaningan kirkkoon 20 uutta ikonia. Maalausurakka alkoi vuonna 2007 ja ikonit siunattiin 
nyt lokakuun lopussa. Alla vasemmalla Maria ja Antipa -ikonit.
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Jumalanpalvelukset 24.12.2009-28.2.2010
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan perjantain Savon 
Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Joulukuu:
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 udenvuoden rukoushetki. Tammikuu: 1.1. klo 10 liturgia, 
5.1. klo 18 vigilia,  6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Teofa-
nia, 9.1. klo 10 slaavinkielinen liturgia, 13.1. klo 18 panihida, 
21.1. klo 18 ehtoopalvelus, ekumeeninen rukousviikko, 27.1. 
klo 18 slaavinkielinen ehtoopalvelus. Helmikuu:  1.2. klo 
18 vigilia,
2.2. klo  9 liturgia, Herran temppeliin tuominen, 10.2. klo 18 
ehtoopalvelus, 13.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia, 14.2. klo 18  
ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, 15.2. klo 18 katumuskanoni, 
16.2. klo 18 katumuskanoni, laulaa veljeskuoro, 17.2. klo 17 
katumuskanoni, 18.2. klo 18 slaavinkieline katumuskanoni, 
24.2. klo 18 slaavinkielinen paastoliturgia 

Keskustalon kirkko Karjalankatu 1: Joulukuu: 24.12. klo 7 
aamupalvelus ja kuninkaalliset hetket, 24.12.klo 23 aamupal-
velus ja liturgia, Kristuksen syntymä. Tammikuu: 13.1. klo 7 
liturgia, 27.1. klo 7 liturgia, Helmikuu: 10.2. klo   7 liturgia, 
19.2. klo 17 paastoliturgia.

Toivalan tsasouna: Joukukuu: 24.12. klo 15 suuri ehtoo-
palvelus.

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko: Joulukuu: 24.12. klo 15 ehtoopalvelus, 
25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen, synty-
mäjuhla, 31.12. klo 18 uudenvuoden aaton rukouspalvelus, 
Tammikuu: 1.1. klo 10 liturgia,
10.1. klo 10 liturgia, 20.1. klo 18 rukouspalvelus, ekumeeninen 
rukousviikko. Helmikuu: 7.2. klo 10 liturgia, 14.2. klo 18 
ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, suuren paaston alku, 15.2. 
klo 18  atumuskanoni
19.2. klo 18 paastoliturgia.

Maaningan kirkko:
Joulukuu: 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus, 26.12. klo 10 
liturgia, Tammikuu: 3.1. klo 10 liturgi,
22.1. klo 18 ekumeeninen jumalanpalvelus, Maaningan ev.lut 
kirkko, ekumeeninen rukousviikko,
31.1. klo 10 liturgia. Helmikuu: 16.2. klo 18 katumuskanoni, 
28.2. klo 10 liturgia

Pielavesi: Joulukuu: 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus, 25.12. 
klo   7 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä, Tammi-
kuu: 5.1. klo 18 vigilia, 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
10.1. klo 10 liturgia, 24.1. klo 10 liturgia
Helmikuu:  7.2. klo 10 liturgia, 11.2. klo 10 liturgia, pappis-
marttyyri Blasioksen muistopäivä,
17.2. klo 18 katumuskanoni, 21.2. klo 10 liturgia, 26.2. klo 
18 paastoliturgia

Keiteleen kirkko: Joulukuu: 24.12. klo 13 suuri ehtoopalve-
lus, 27.12. klo 10 liturgia, Tammikuu: 17.1. klo 10 liturgia,
19.1. klo 18 ehtoopalvelus , ristisaatto Keiteleen ev.lut. kirk-
koon, ekumeeninen rukousviikko,
Helmikuu: 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin tuominen, 
14.2. klo 10 liturgia, 18.2. klo 18 katumuskanoni.

Pielavesi, arkkipiispan tsasouna:
Joulukuu: 24.12. klo 17 Ehtoopalvelus

Itäinen alue:

Tuusniemi: Joulukuu: 26.12. klo 10 liturgia, Tammikuu: 
3.1.klo 10 liturgia, Helmikuu: 16.2. klo 17 katumuskanoni

Luikonlahti: Tammikuu: 10.1. klo 10 liturgia, Helmikuu: 
28.2. klo 10 liturgia.

Juankoski: Joulukuu: 25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen 
syntymä. Tammikuu: 17.1. klo 10 liturgia. Helmikuu:
17.2. klo 17 katumuskanoni, 21.2. klo 10 liturgia.

Nilsiä: Joulukuu: 24.12. klo 14.30 suuri ehtoopalvelus, 27.12. 
klo 10 liturgia, Tammikuu: 24.1. klo 10 liturgia. Helmikuu: 
18.2. klo 17 katumuskanoni.

Muuruvesi: Joulukuu: 24.12. klo 13 ehtoopalvelus, Tam-
mikuu: 31.1. klo 10 liturgia. Helmikuu: 15.2. klo 17 katu-
muskanoni.

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:
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 Honkaselkä 0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakuntasihteeri 
Anna-Liisa Vainiomäki  0206100310. 
Uskonnonopettaja Ulla Puhakka 050 
3307162. Lapsi  ja nuorisotyöntekijä 
Liisa Tuunainen  0206100309.  Lasten 
ja nuorten ohjaajan sijainen Svetlana 
Lamanen 0206100309.  Vahtimes-
tari Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Koslonen 
0206100312.

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 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
в субботу 13.02.2010 г., в 
10.00 часов
с 9.15 ч. будет 
возможность 
исповедоваться

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

Покаянный канон
в четверг 18.02.2010 г., в 
18.00 часов

Вечерня на финско-
церковнославянском 
языке в Свято-Никольском 
соборе г.Куопио:
в среду 30.12.2009 г., в 
18.00 часов
в среду 27.01.2010 г., в 
18.00 часов

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

Kuopion tiistaiseura
Kevätkauden kokoontumiset 2010 
seurakuntasalilla joka toinen tiistai 
klo 14, alkajaiset 12.1. rukoushetki 
kirkossa, kahvit seurakuntasalilla.
26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 26.3. 
piirakkatalkoot, 27.3. myyjäiset,
13.4., 27.4., 11.5. kevätretki 
suunnitteilla. 

Siilinjärven tiistaiseura
Siilinjärven seurakuntasalilla joka 
toinen tiistai klo 13
5.1. rukoushetki 
19.1. vieraana Leo Tuutti
2.2.
16.2. klo johtokunta ja klo 13 
vuosikokous

2.3. vieraana KS piispa Arseni
16.03.
26.03 klo 8.00 piirakkatalkoot myynti 
alkaen klo 12.00
30.03., 13.04., 
22.04 klo 8.00 leivontatalkoot kirkon 
juhlaan
23.04 Georgios Voittajan juhla 
27.04., 11.05., 25.05., 
Toukokuussa hautausmaan 
siivoustalkoot 

Puijonsarven ja Vuorelan 
tiistaiseurat: 
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 
20.4., 4.5., 18.5. 
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu 
klo 14 jäsenten kodeissa. Lisätietoja 

toiminnasta antaa Kirsti Pisto puh. 
0443642009. 
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu 
Vuorelan OP:n kerhohuoneella 
klo 18.30. Lisätietoja antavat Arja 
Kalaitsidis 0405604426 ja Leo Tuutti 
0503437249.

Kirkkokahvit kevät 2010
10.1. Diakonia,  
17.1. Tiistaiseura 
24.1. Nikolaoksen miehet 
31.1. Ikonipiiri
7.2.  Konevitsan ystävät 
14.2. Nikolaoksen miehet
21.2. Lähetys lounas
28.2. Veljeskuoron Venlat
7.3. Diakoni

4.3. Nikolaoksen miehet
21.3. Kirkkokuoro
28.3. Konevitsan ystävät
5.4. Lapsi ja nuorisotyö, lasten 
pääsiäinen
11.4. Tiistaiseura
18.4. Nikolaoksen miehet
25.4. Venäjänkielinen toimikunta
2.5.  ?
9.5. äitienpäivä, veljeskuoro
16.5. Lähetys
          

Päiväpiiri aloittaa
7.1. klo 12.30 srk-salilla,

ja kokoontuu joka toinen viikko.

ФИНСКО-РУССКАЯ
КРЕЩЕНСКАЯ ЁЛКА

loppiaisena 6.1.2010 
в праздник Богоявления 

6.1.2010 года
Kuopion ortodoksisella seurakun-

tatalolla, Snellmaninkatu 8
В православом приходе 

г.Куопио по адресу:
Snellmaninkatu 8.

Ohjelmassa klo 10 liturgia ja sen 
jälkeen veden pyhitys. Kello 12 
kahvit ja sitten koko perheen juh-
la, jossa on mukana suomalainen 
joulupukki ja joulumuori sekä ve-
näläinen pakkasukko ja lumityttö! 
Leikkejä, lauluja ja pienet lahjat 
lapsille! Tervetuloa!
В программе: - в 10 часов 
– литургия, после этого 
водосвятие. - в 12 часов 
– угощение кофе и чаем, после 
чего начнется крещенский 
празник. В ходе праздника 
произойдет встреча русского 
деда мороза и снегурочки 
с финским йоулупукки и 
йоулумуори. А также игры, 
песни и  небольшие подарки 
детям! Добро пожаловать! 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Tiina Ynnilä 0400 640 526

Дополнительная информация
и запись: Виктория Глубокова, 

044 718 1661

PYHÄKANKAAN LEIRIT
Lasten leiri (6-9-v.) ti-pe 15.-18.6.
Varhaisnuorten leiri (10-14-v.) ma-to 
21.-24.6.
Kristinoppileiri la-la 3.-10.7.
Kristinoppileiri la-la 10.-17.7.

IISALMESSA 
kristinoppileiri 11. – 17.7.2010
Huom. Leireille otetaan 25 leiriläistä /leiri, 
enintään kuitenkin 28 lasta tai nuorta.

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

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEIS-
TÄÄN KUUKAUTTA ENNEN ALKA-
MISAIKAA!!! Muista, että NOPEAT 
saavat paikat ensimmäisinä!

Ilmoittaudu haluamallesi leirille kotiseu-
rakuntaasi kirjoittamalla tai lähettämällä 
tekstiviesti. Kerro: Mille leirille haluat, 
nimesi, ikäsi, puhelinnumero itsellesi 
ja kotiin sekä lääkityksesi ja sairautesi, 
joista leirijohtajan on tärkeä tietää tur-
vallisuuden takaamiseksi – esim. astma, 
epilepsia, allergiat.

Kuopio: liisa.tuunainen@ort.fi,  p. 0206 
100 309, Jyväskylä: aleksander.roszczen-
ko@ort.fi, p. 050 581 2362
Mikkeli: johannes.hatinen@ort.fi, p. 0206 
100 351 Rautalampi: rautalampi@ort.fi, 
kirkkoherra p. 0206 100 321
Varkaus: varkaus@ort.fi, p. 0206 100 345, 
kiiretilanteessa: martti.paivinen@ort.fi, p. 
0206 100 349
Alustavasti Varkauden kristinoppikou-
lulaisille varattu paikat ONL:n leirille 
Valamoon.
Iisalmi: iisalmi@ort.fi, seurakunnan 
kanslia p. 017 817 441 (ma, ti, to ja pe klo 
9.00 - 12.00)

Lähetämme leirikirjeet ilmoittautuneil-
le hyvissä ajoin ennen leiriä.

SINÄ, LEIRIOHJUKSEKSI
TAHTOVA!
Lähetä LEIRIOHJAAJA-hakemuksesi, 
TAMMIKUUN LOPPUUN! 
Merkitse kuoreen ”leiriohjaajahakemus”. 
Jos haluat Pyhäkankaan leireille tai Kuopi-
on talvileirille, lähetä kirje osoitteeseen:
Kuopion ortodoksinen seurakunta, Snell-
maninkatu 8, 70100 KUOPIO.
Jos haluat Iisalmen leirille, lähetä kirje 
osoitteeseen: Iisalmen ortodoksinen seu-
rakunta, Kirkkopuistonkatu 28, 74100 
Iisalmi.  

Kerro: kuka olet, minkä ikäinen olet, mikä 
on koulutuksesi, mitä harrastat. mikä on 
vahvuutesi, jonka vuoksi sinut tulisi valita 
leiriohjaajaksi haluamallesi leirille. Jos 
haet useammalle, merkkaa toivejärjestys! 
Järjestämme hiippakunnallisen kerho-
ohjaaja koulutuksen helmikuussa…li-
sää infoa tulossa!

TIEDOTUS KRIPARIN KÄYNEILLE:
Kuopion ortodoksisen seurakunta antaa 
tukea oman seurakunnan nuorille, jotka 
osallistuvat ortodoksisille leireille 
(mm. ONL:n järjestämille) matka tai 
osallistumiskuluihin.
 
Jos haluat käyttää tuen hyväksesi, tekstaa 
tai soita ennen tapahtumaa
lapsi- ja nuorisotyötoimistolle
p. 020 610 0309 Liisa Tuunaiselle
(lapsi- ja nuorisotyöntekijä)
LEIREILYN ILOA!

Kerhot jatkuvat TAMMIKUUSSA
viikolla 2 mukaan mahtuu ryhmiin 
seuraavasti:
TI päiväkerho  klo 9 – 11.30, mahtuu 3 
– 6 -vuotiaita lapsukaisia 5 ! 
KE päiväkerho klo 9 – 11.30, mahtuu 3 
– 6 -vuotiaita lapsukaisia 2 !
TO iltapäiväkerho  klo 14 – 16
 6 – 14 -vuotiaille – 0 paikkaa

TO pelit ja leikit klo 17 – 18
9 – 14 -vuotiaille, ryhmässä on 12, 
mahtuu silti !!!
TO NuPi klo 18 – 20  
parillisilla viikoilla 15 – 20 -vuotiaille
PE päiväkerho klo 9 – 11.30 mahtuu 3 
– 6 -vuotiaita lapsukaisia 2 !
MA perhekerho klo 10 – 12, 
parittomilla viikoilla, alkaen viikolla 3 
Reilusti mahtuu mukaan lasten kanssa
isiä, äitejä, kummeja, mummeja, 
pappoja.

Tervetuloa!!

… Ja meillä KAIKILLA
oli niin MUKAVAA,
oi jospa OISIT ollut mukana!

Sählyä * Iloa * Yhdessäoloa
SÄHLYTURNAUS

Kuutosten perinteinen sählyturnaus 
KUOPIOSSA 13.2.2009

klo 9 – 16.30
Ilmoittautumiset viimeistään 15.1.2009: 

liisa.tuunainen@ort.fi 
KIRJOITA ILMOITUKSEEN: 

Sählyturnaus: nimi, ikä, allergiat, 
puhelinnumero ja osoite sekä 

seurakuntasi!
Kuljetuksista tiedotetaan lähtijöille!

Tiistaiseurat, kirkkokahvit, päiväpiiri

Leirit, leiriohjukset, kriparin käyneet, lasten kerhot, perhekerhot, sählyturnaus
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Mikkelin seurakunta

Näkyykö lama kirkossakin?

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351

Kanttori: avoinna
puh. 0206 100 353

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. 0206 100 300, s-posti: 
kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Joulukuu
To 24.12. klo 14 Suuri ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia, Kristuksen 
syntymän aatto
Pe 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia, Herramme Jeesuksen Kristuksen 
syntymä
Tammikuu
La 2.1. klo 18 Vigilia
Su 3.1. klo 10 Liturgia
Ti 5.1. klo 18 Vigilia, Teofanian aatto
Ke 6.1. klo 10 Liturgia ja suuri vedenpyhitys, Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kaste
Pe 22.1. klo 19.30 Ehtoopalvelus
La 23.1. klo 18 Vigilia
Su 24.1. klo 10 Liturgia
Helmikuu
Ti 2.2. klo 10 Liturgia, Herramme Jeesuksen Kristuksen temppeliin tuominen
La 6.2. klo 18 Vigilia
Su 7.2. klo 10 Liturgia
La 13.2. klo 18 Vigilia; palveluksen laulaa Ison-kuoro
Su 14.2. klo 10 Liturgia, Sovintosunnuntai; palveluksen laulaa Ison kuoro
Su 14.2. klo 14.30 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus; palveluksen laulaa Ison-
kuoro

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Joulukuu
Su 20.12. klo 10 Liturgia
La 26.12. klo 10 Liturgia
Tammikuu
La 9.1. klo 18 Vigilia
Su 10.1. klo 10 Liturgia
La 30.1. klo 18 Vigilia
Su 31.1. klo 10 Liturgia

Mäntyharju
Ev. lut. seurakuntakeskuksen toimitushuone
Su 17.1. klo 10 Liturgia

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
La 19.12. klo 10 Liturgia
La 16.1. klo 10 Liturgia  

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu Mikkelin srk-talossa
lauantaisin 16.1., 30.1., 6.2., 13.2., 13.3., 27.3., ja 24.4. klo 10 - 14

MIKKELIN LASTEN KERHO VUODEN 2010 ALUSTA
kokoontuu srk-talossa sunnuntaisin 3.1., 24.1., 7.2. ja 14.2. klo 10 – 10.40. 
Kirkossa alkaa liturgia klo 10. Kerhon päätyttyä kerholaiset tulevat ohjaajansa 
kanssa kirkkoon. Vanhemmat tuokaapa lapsenne kerhoon ja tulkaa itse 
liturgiaan!

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

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu to 14.1. Yrjö ja Tarja Snellmanin koti, Mäntytie 7, Neonpelto; 4.2., 
ja 25.2. (seuraavat kokoontumispaikat ilmoitetaan vuoden ensimmäisessä 
tapaamisessa).

Yli vuosi sitten elokuussa Suomen 
hallitus oli huolestunut, kun met-
sänomistajat eivät myyneet puuta 

riittävästi metsäteollisuuden tarpeisiin. 
Samaan aikaan Venäjän puukauppa tak-
kuili Suomeen monien tulli- ja kuljetus-
muodollisuuksien vuoksi.

Hallitus sääti nopeasti lain, jolla met-
sämyynnin verotusta kevennettiin merkit-
tävästi. Pian puukauppa lähti käyntiin.

Kohta sen jälkeen alettiin puhua, että 
Yhdysvalloista on lähtenyt liikkeelle lama, 
joka saapuu pian Eurooppaan ja myös 
Suomeen. Eri tiedotusvälineet ja poliitikot 
julistivat laman alkaneeksi.

Kun vuosi oli kulunut tuosta elokuusta, 
huomattiin, ettei puuta tarvita. Pian alkoi-
vat levitä uutiset, että jotkin metsäteolli-
suuden suurlaitokset lopettavat toimin-
tansa. Jo aiemmin ennen viime elokuuta 
monilla teollisuuden aloilla olivat alkaneet 
lomautukset ja irtisanomiset.

Näkyykö lama kirkossamme? Kun 
viime keväänä pidettiin Ortodoksisten 
Nuorten Liiton vuosijuhlat Lappeenran-
nassa, osallistujamäärä edelliseen vuoteen 
verrattuna lähes romahti koko maassa. 
Edellisenä vuonna ONL:n vuosijuhliin 
esimerkiksi Mikkelin seurakunnasta osal-
listui vajaat 20 nuorta, kun viime keväänä 
osallistujia oli vain kolme. 

Laman merkit näkyvät nyt myös jo 
kirkollisverotuloissa. Marraskuussa on 
joka vuosi niin sanottu tasauserä. Edellisen 
vuoden marraskuussa Mikkelin seurakun-
taan tuli kirkollisveroa muutama tuhat 
euroa, nyt pitää maksaa takaisin lähes 8 
000 euroa.

Tämän valossa lama näkyy kirkos-
sakin.

ONL:n vuosijuhliin osallistujien vä-
heneminen ei voinut näkyä nuorten 
vanhempien kukkarossa, sillä joka vuosi 
Mikkelin seurakunta on maksanut kaik-
kien osallistujien kulut. Tässä tapaukses-

sa, kuten on sanottu, lama näkynee vain 
ajatuksissamme.

Ajatuksia hiljattain Savon Sanomien 
haastattelussa muutti vieremäläisen metsä-
koneyhtiön Ponssen perustaja ja hallituk-
sen puheenjohtaja Einari Vidgrén, joka 
julisti laman loppuneeksi.

Ponsse oli saanut jonkin verran uusia 
metsäkonetilauksia eri puolilta maailmaa. 
Vidgrénin sanoma oli toivo - toivo pa-
rempaan tulevaisuuteen. Kun jossakin 
yrityksessä myynti lisääntyy, antaa se 
toivoa tulevaisuuteen.

Seurakunnassa uuden lapsen kaste tai 
vaikkapa maahanmuuttajan liittyminen 
seurakuntaan, antaa toivoa parempaan 
tulevaisuuteen.

Karjalan hiippakunnassa on menossa 
niin sanottu Talentti-koulutus, jossa on 
pohdittu paljon seurakuntien talouteen 
liittyviä asioita osittain meneillään ole-
van laman vuoksi. On keskusteltu, että 
Kuutosseurakunnat tai jopa koko Kar-
jalan hiippakunta muodostaisivat yhden 
seurakunnan.

Onko suurten organisaatioiden avulla 
saatavissa säästöjä? Suomessa on viime 
vuosina ollut paljon kuntaliitoksia, ja edel-
leen uusia liitoksia suunnitellaan.

On selvää, että pieni vähävarainen 
kunta hyötyy, kun se liitetään paremmin 
toimeentulevaan kuntaan. Hyötyykö kui-
tenkin se kunta, joka ottaa vähävaraisen 
kunnan yhteyteensä? Tuskin.

Jos Kuutosseurakunnat tai jopa koko 
Karjalan hiippakunnan muodostavat 
yhden seurakunnan, onko taloudellinen 
hyöty merkittävä?

Ei välttämättä. Papit ja kanttorit säilyi-
sivät omilla paikoillaan. On muistettava, 
että palkkamenot ovat suurin kustannuserä 
jokaisessa seurakunnassa. Silloin kun 
joistakin pienemmistä muodostetaan uusi 
isompi organisaatio, se tarvitsee itselleen 
johtajan, ehkä talouspäällikön ja muuta 

henkilökuntaa.
Väki näin ollen lisääntyisi. Epäilen 

myös, haluaako seurakuntalainen, joka 
asuu Mikkelissä, että seurakunnan kes-
kuspaikkana olisi esimerkiksi Kuopio tai 
Jyväskylä.

Jos Karjalan hiippakunta muodostaisi 
yhden seurakunnan, olisiko Karjalan ja 
koko Suomen arkkipiispa sen kirkkoherra? 
Se on aika mahdoton ajatus kirkon kano-
nisessa perinteessä. 

Kahden seurakunnan yhdistyminen 
lienee kohtuullisen helppoa. Sen sijaan 
jos kuusi seurakuntaa tai koko Karjalan 
hiippakunnan alueen seurakunnat yhdis-
tyvät yhdeksi seurakunnaksi, tarvitaan 
kirkolliskokouksen päätös.

Näitä asioita ei ratkaista Talentti-kou-
lutuksessa, ei Kuutosten kirkkoherrojen 
kokouksessa eikä kaikkien Karjalan 
alueen hiippakunnan kirkkoherrojen 
kokouksessa.

Tuntuu siltä, että ”mopo” on karkaa-
massa käsistä. Toki se on keskustelua. 
Talentti-koulutuksen monissa keskuste-
luissa on tullut ilmi, että tämän tyyppisiin 
uudistuksiin on suuri tarve.

Maltti on valttia. Keskustellaan siis 
ensin piispojemme kanssa asioista. Kes-
kustellaan myös seurakuntalaistemme 
kanssa. Vaikka kirkossamme on hallinnos-
sa edustuksellinen demokratia, emme voi 
unohtaa mitä seurakuntalaiset sanovat. 

Lama on kuitenkin todellisuutta. Miet-
tikäämme hyvin tarkkaan seurakuntalais-
temme ja kirkkomme perinteen kannalta 
ennen kuin lausumme Kristuksen synty-
mäluolan äärellä paimenten ja tietäjien 
keskellä: ”Kristus syntyy - kiittäkää!” 
Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa!

isä Johannes Hätinen

MIKKELIN SEURAKUNNAN
MIESTEN RUOKAKERHO
kokoontuu srk-talossa to 14.1. klo 17. 
Ennakkoilmoittautuminen Petja Pyykkönen, puh. 0440 
335 046

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

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

EKUMEENINEN RUKOUSVIIKKO 2010
Pieksämäki, ev.-lut kirkko, Keskuskatu 27

Ma 18.1. klo 8.30 Aamurukoukset
Anttola, ev.- lut. kirkko

Ma 18.1. klo 19 Ekumeeninen palvelus
Mikkeli

Pe 22.1. klo 18 Kirkkovaellus ja ristisaatto alkaa 
Tuomiokirkosta klo 18. Sieltä jatketaan Vapaakirkon ja 
Maaseurakunnan kirkon kautta Ortodoksiseen kirkkoon, 

jossa on noin klo 19.30 Ehtoopalvelus. Sen jälkeen 
teeilta seurakuntatalossa.

Mikkeli, ylienkeli Mikaelin kirkko
Su 24.1. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen kirkkokahveilla 

puhuu rovasti Marja Kosonen
Haukivuori, ev.-lut seurakuntatalo

Su 24.1. klo14 Ekumeeninen palvelus

Mikkelistä asunto
kanttorin sijaiselle

Mikkelin seurakunta etsii yksiötä 
Mikkelin keskustasta

tai sen lähituntumasta kanttorin 
sijaiselle Ilja Pietariselle ajalle

29.3.- 31.8.2010.
Ilja Pietarinen, puh. 044 206 3327.
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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 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
to 31.12 klo 16 kiitosrukoushetki
ke 6.1 klo 9 liturgia ja suuri veden pyhitys (Teofanian juhla)
la 16.1 klo 18 vigilia
ma 1.2 klo 18 vigilia

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
to 24.12 klo 13 suuri ehtoopalvelus
la 26.12 klo 10 liturgia
ti 5.1 klo 18 vigilia ( Teofanian aatto)
su 24.1 klo 10 liturgia
la 30.1 klo 18 vigilia
la 6.2 klo 18  vigilia

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
la 2.1 klo 18 vigilia
su 17.1 klo 10 liturgia
su 7.2 klo 10 liturgia

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
su 20.12 klo 10 liturgia
la 9.1 klo 18 vigilia
ti 2.2 klo 10 liturgia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
su 27.12 klo 10 liturgia
to 7.1 klo 9 liturgia (Johannes Kastajan juhla)
la 23.1 klo 18 vigilia
su 31.1 klo 10 liturgia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 3.1 klo 10 liturgia

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
su 10.1 klo 10 liturgia

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

Tiistaiseurat
Rautalammilla, ke 20.1 klo 13
Suonenjoella, ke 27.1 klo 13

Diakonia kirkkokahvit
Tervossa, la 20.12 vigilian jälkeen
Suonenjoella, la 26.12 liturgian jälkeen
Vesanolla, su 27.12 liturgian jälkeen

Kerahmo
Syvänniemellä, ke 20.1 klo 18.30

Joulun odotusta hyvät Solea-lehden 
lukijat. Odottaa juhlaa, se on mu-
kavaa aikaa, valmistella joulua ja 

muistaa läheisiään. Minkälainen joulu 
on tänä vuonna?

Tulee mieleen muistella lapsuuden 
joulua, kun isä johonkin aikaan aatto-
illasta läksi joulusaunan lämmitykseen 
ja kuinka ollakaan joulupukki olikin 
ehtinyt sillä välin käymään. Voi kuinka 
sitä aattoiltaa jännittikään.

Äidin kutomat villasukat ja lapaset 
olivat mieluisia lahjoja. Samoin muistuu 
mieleen äidin valmistamat karjalanpiira-
kat ja karjalanpaisti ja muut jouluruuat, 
oikein tuntee niiden tuoksun.

Joulupäivän iltana me lapset esitimme 
kuusen ympärillä jouluohjelmaa laulaen 
ja leikkien.  Ne ovat haikeita ja kauniita 
muistoja.  Sitten  muistuu mieleen joulu 
jonka vietimme jo omassa kodissa oman 
lapsen ollessa pieni, silloin oli minun 
vuoroni laittaa sairaille vanhemmilleni 
joulu niitä samoja perinteitä noudattaen 
jotka sieltä lapsuuskodista sain.

Kun miettii jouluja vuosien varrella, 
niin jokainen joulu on ollut erilainen, 
vanhempia ei enää ole, mutta muistot 
elävät.

Nyt vietämme joulua poikamme uu-
dessa kodissa katsellen isovanhempina 
pikku-Eelin riemua.

Vaikka meidän joulumme vuosien 
varrella muuttuisikin niin Joulunsanoma 
ei ole muuttunut,  sytyttäkäämme tänäkin 
jouluna tuohukset kirkoissa ja kodeis-
sa,  viekäämme kynttilät omaistemme 
haudoille, unohtamatta joulun tärkeintä 
sanomaa.

KRISTUS SYNTYY - KIITTÄKÄÄ!

Sirpa Poikolainen

Joulun odotusta

Seurakunnan
tulevaisuus
mietityttää
Seurakuntamme kirkkoherra isä Bogdan 
Grosu valittiin kirkkoherraksi Ouluun. 
Toivotan hänelle voimia tulevaan työhön 
ja monia armorikkaita vuosia! Alkuvuo-
desta saamme uuden, toivottavasti pidem-
piaikaisen paimenen.  

Seurakunnan taloudellinen tilanne on 
tällä hetkellä hyvä. Emme kuitenkaan voi 
tuudittautua hyvänolon tunteeseen, sillä jo 
vuoden kuluttua Karttulan kunta liittyy 
osaksi Kuopion kaupunkia. Karttulan 
alueen palveluiden turvaamisesta tullaan 
lähiaikoina käymään neuvotteluja Kuopi-
on seurakunnan kanssa. 

Mielestäni on erittäin tärkeää turvata 
pappi−kanttori-työparin palvelut nykyisen 

seurakuntamme alueella. Ainoa todella 
toimiva ratkaisu tähän on säilyttää seura-
kunta itsenäisenä.

Jokainen seurakuntalainen voi osoittaa 
työntekijöiden tarpeellisuuden osallistu-
malla aktiivisesti jumalanpalveluksiin. 
Palveluiden turvaamiselle ei ehkä ole juuri 
tarvetta, mikäli pyhäköissämme on vain 
kaksi tahi kolme Hänen nimeensä yhteen 
kokoontuneena.

Marraskuussa kokoontuneessa kirkol-
liskokouksessa on keskusteltu muun mu-
assa hiippakuntahallinnon kehittämisestä, 
pienten seurakuntien toimintaedellytyksi-
en turvaamiseksi.

Toivottavasti tätä kautta saadaan lä-
hivuosina jokin konkreettinen ja toimiva 
ratkaisu aikaan.  

Jaakko Vainio
Pyhän Nikolaoksen kirkon isäntä 

Isä Bogdan valittiin Ouluun

”Monia armorikkaita vuosia isä Bogdanille Ouluun!” Rautalammin seurakunnan huolista kirjoittaa Pyhän Nikolaoksen 
kirkon isäntä Jaakko Vainio kuvan oikealla puolella.
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna
ma-pe klo 9-12.

Joulun pakko

Jyväskylän seurakunta

JUMALANPALVELUKSET

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

La 12.12 klo 18 ehtoopalvelus. Su 13.12. klo 10 liturgia. Ke 16.12. klo 18 eh-
toopalvelus. La 19.12. klo 18 vigilia. Su 20.12. klo 10 monikielinen liturgia. 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, 18 vigilia. Su 27.12. klo 10 liturgia. Ke 30.12. 
klo 18 ehtoopalvelus. To 31.12. klo 23.00 uuden vuoden rukoushetki. Pe 1.1.klo 
10 liturgia. La 2.12. klo 18 vigilia. Su 3.1. klo 10 liturgia. Ti 5.1. klo 9 ehtoopal-
velus ja liturgia, klo 18 suuri ehtoonjälkeinen palvelus ja vigilia. Ke 6.1.klo 10 
liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys Tuomiojärven rannalla. La 9.1. klo 18 vigilia. 
Su 10.1. klo 10 liturgia, radiointi. Ke 13.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 16.1. klo 18 
vigilia. Su 17.1. klo 10 liturgia. Ke 20.1. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 22.1. klo 18 
ehtoopalvelus, ykseyden viikon tapahtuma. La 23.1. klo 18 vigilia. Su 24.1. klo 
10 monikielinen liturgia. Ke 27.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 30.1. klo 9 liturgia. 
La 30.1. klo 18 vigilia. Su 31.1. klo 10 liturgia. Ma 1.2. klo 18 vigilia. Ti 2.2. 
klo 9 liturgia, temppeliintuominen. Ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 5.2. klo 18 
parastaasi. La 6.2. klo 9 liturgia, vainajien muisto, klo 18 vigilia. Su 7.2. klo 10 
liturgia. Ti 9.2. klo 17.30 akatistos pyhittäjäisä Serafim Sarovilaiselle. Ke 10.2. 
klo 18 ehtoopalvelus.

Karstulan Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
La 19.12. klo 9 liturgia. La 2.1. klo 9 liturgia. 

Lievestuoreen pyhän Nikolaoksen tsasouna
Su 20.12. klo 10 liturgia. To 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. La 9.1. klo 9 
liturgia. Su 31.1. klo 10 liturgia.

Saarijärven pt. Arseni Konevitsalaisen tsasouna
To 24.12. klo 9 liturgia. La 16.1. klo 9 liturgia. La 30.1. klo 9 liturgia.

Suolahden ylienkeli Mikaelin tsasouna
To 24.12. klo 14.30 suuri ehtoopalvelus. Su 17.1. klo 10 liturgia. La 6.2. klo 9 
liturgia.

Viitasaaren Kristuksen kirkastumisen tsasouna
To 24.12. klo 9 liturgia. Ti 19.1. klo 18 ehtoopalvelus, ristisaatto evl. kirkolle, 
jossa vesper, ykseyden viikon tapahtuma. La 23.1. klo 9 liturgia. Su 7.2. klo 10 
liturgia.

Äänekosken Jumalan synnyttäjän kuolinuneen nukkumisen tsasouna
La 12.12. klo 9 liturgia. To 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus. Su 24.1. klo 10 
liturgia.

Jouluinen tapahtuma
Jyväskylän seurakuntakeskuksessa su 20.12.
Monikielinen liturgia kirkossa klo 10. Palveluksen jälkeen 
kirkkokahvit, myyjäiset, yhteiset joululaulajaiset ja kuorot 
esittivät joululauluja.

Lämpimästi tervetuloa!

Sunnuntaina 20.12. vietetään Jyväskylän 
ortodoksisessa seurakuntakeskuksessa  
Kristuksen syntymän esijuhlaa erityisellä 
joulutapahtumalla.  Tapahtuma tuo yhteen 
seurakunnan eri osaajia ja toimintaa.  

Joulutapahtuma alkaa Ylösnousemuk-
sen kirkossa klo 10 toimitettavalla moni-
kielisellä liturgialla. 

Joulupaaston hengessä kerätään litur-
giassa kolehti OrtAidin (Ortodoksisen 
kirkon ulkomaanavun) paastokeräykseen 
Venäjän Karjalan diakoniatyön hyväksi.  
Liturgian aikana lapset voivat osallistua 
sunnuntaikerhoon vanhan salin puolella.

Liturgian jälkeen noin kello 12 on 
seurakunnan juhlasalissa tarjolla maa-
hanmuuttajien ja tiistaiseuran järjestämät 
kirkkokahvit.  Niiden yhteydessä vietetään 
jouluinen musiikkihetki seurakunnan kuo-
rojen johdolla.  Luvassa on ortodoksisia 
joululauluja kirkkokuoron, lapsikuoron 
ja slaavinkielisen kuoron esittäminä, sekä 
tuttuja yhteislauluja. 

Musiikin lomassa tutustutaan myös 
seurakunnan katekumeenitoimintaan.

Seurakuntakeskuksen tiloissa järjes-
tetään kello 12-14 myös joulumyyjäiset.  
Myytävänä on tiistaiseuran, nuorisotyön 

ja seurakunnan omien kädentaitajien lei-
vonnaisia, käsitöitä, hunajatuotteita, sekä 
muuta joululahjaksi sopivaa. 

Tarjolla on myös tapahtumassa kuul-
tavien ortodoksisten joululaulujen nuot-
tijulkaisu sekä tämän joulun ”hittituote”, 
Ortodoksisen kamarikuoron tuore joulu-
laululevy ”Julistaa viestin tähtönen”.

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 
toivottaa kaikki sydämellisesti tervetul-
leiksi yhteiseen jouluiseen tapahtumaan 
ja Kristuksen syntymän juhlan jumalan-
palveluksiin!

ORTODOKSIAKURSSI KEVÄÄLLÄ 2010
Kurssi on avoin kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.

Torstai klo 18-19.45 vanha sali (sisäänkäynti kirkon ovesta), Rajakatu 39
14.1. Sakramentit: Kaste ja mirhallavoitelu.  Kirkollisia tapoja.
28.1. Sakramentit: Pappeus ja sairaanvoitelu.  Valmistautuminen suureen paas-
toon.
11.2. Suuri paasto.
25.2. Ikonit ortodoksisessa kirkossa.
11.3. Sakramentit: Katumus.  Risti kristityn elämässä.
18.3. Suuri viikko ja pääsiäinen.
6.5. Kirkkovuoden juhlat.  Pyhien muisto.
20.5. Sakramentit: Ehtoollinen.  Liturgia jumalanpalveluksena.
Opetuksesta vastaa Maria Takala-Roszczenko

Jyväskylän Seudun Suojärveläiset
Torstaina 21.1.2010 vanhassa salissa klo 18 hengellinen ilta aiheena hautaus-
perinne.

Joulumanteli
19.12.2009 klo 14 laulamme juhlasalissa yhdessä joululauluja,

syömme puuroa ja juomme torttukahvit päälle.
Tilaisuuden järjestää Jyväskylän Seudun Suojärveläiset ry.

Lippu 5 euroa. Tervetuloa!

Православный приход г. Ювяскюля, весна 2010

Божественная Литургия на церковно-славянском, русском и 
финском языках
в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) по воскресеньям 
24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5. в 10:00 ч.
После Литургии чаепитие в приходском зале!

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

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

Добро пожаловать!

KATEKUMEENIKURSSI
KEVÄT 2010

13.1. Ortodoksin elämän alku: kaste ja mirhallavoitelu 
Tutustumme kahteen ortodoksisen kirkon sakramenttiin: kasteeseen ja mirhalla-
voiteluun.  Keskustelemme kirkkoon liittymisen käytännöistä ja toimituksista.

27.1. Kirkko lääkärinä: katumus ja sairaanvoitelu 
Tutustumme kahteen ortodoksisen kirkon sakramenttiin: katumukseen eli synnin-
tunnustukseen sekä sairaanvoitelun sakramenttiin.  

10.2.  Suuri paasto
Valmistaudumme 15.2. alkavaan Suureen paastoon keskustelemalla paastosta. 
Tutustumme myös paaston jumalanpalveluksiin ja teemoihin.

24.2. Avioliitto ja luostarilaitos
Perehdymme ortodoksiseen käsitykseen avioliitosta sekä avioliiton sakramenttiin.  
Tutustumme myös ortodoksisen luostarielämän perusteisiin.

10.3. Pappeus
Tutustumme pappeuteen, joka on yksi ortodoksisen kirkon sakramenteista.  Tutus-
tumme myös pappeuden eri hierarkioihin, opettelemme tunnistamaan piispan, papin 
ja diakonin ulkoisia tunnuksia ja harjoittelemme mm. siunauksen ottamista.

24.3.  Ylösnousemus 
Osallistumme Jumalansynnyttäjän ilmestyksen vigiliaan.  Valmistaudumme 29.3. 
alkavaan Suureen viikkoon ja pääsiäisen juhlaan tutustumalla niiden jumalan-
palveluksiin.  Harjoittelemme pääsiäistervehdystä ja pääsiäistroparin laulamista.  
Tutustumme myös pääsiäisen juhlakauden teemoihin.

3.4.  Suuri lauantai
Kirkkoon liittäminen Suuren lauantain liturgian yhteydessä.

“Yhteen ääneen” - Yksiääni-
sen kirkkolaulun tapahtuma

Jyväskylässä 26.-28.2.2010

Suomen bysanttilaisen musii-
kin seura (SBMS) ry. järjes-
tää jo toista kertaa vanhan 
ortodoksisen kirkkolaulun 
viikonlopputapahtuman. 
Jyväskylässä järjestettävään 
tapahtumaan ovat tervetullei-
ta kaikki yksiäänisestä by-
santtilaisesta ja slaavilaisesta 
kirkkolaulusta kiinnostuneet.

Ohjelmassa lauluharjoituk-
sia, yhdessä laulettuja juma-
lanpalveluksia ja mukavaa 
yhdessäoloa.

AKATISTOS

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

Ti 9.2. Akatistos pyhittä-
jäisä Serafim Sarovilai-
selle
Ti 9.3. Akatistos Kristuk-
sen jumalallisille kärsi-
myksille
Ti 13.4. Akatistos kuol-
leista nouseelle Kristuk-
selle
Ti 11.5. Akatistos Juma-
lansynnyttäjälle

Jouluun liittyy roima annos pakkoja. 
Eikä heti tule toista samanlaista juh-
laa mieleen. On pakko olla iloinen, 

ostaa lahjoja, muistaa, käydä vieraisilla 
ja pikkujouluissa, syödä liikaa, muistaa 
perheen ja suvun perinteet, hankkia kuusi, 
siivota, paistaa ja leipoa.

Niin paljon pakkoa välittämisen ja 
rakkauden juhlassa.

Pakko ei tule juhlasta tai sen sanomasta, 
vaan pakko tulee meidän valinnoistam-
me.

Kaiken pakon alla me väsymme, tur-

haudumme ja tulemme lopulta vihaisiksi 
koko juhlaa kohtaan. Joulu tulee joka 
tapauksessa.

Kirkossa me korostamme hiljaista 
odotusta, juhlan sanoman kirkastamista 
ja Jumalan pyyteetöntä rakkautta. Jumala 
tulee ihmiseksi – tätä lahjaa ei tarvitse 
tehdä tai edes ansaita.

Joulun lahjalla on vaatimattomat inhi-
milliset puitteet. Kaiken kiiltävän, suuren 
ja kalliin keskellä juhlan sankari jää unoh-
duksiin pimeään luolaan. Me paistattelem-
me juhlavalaistuissa kodeissa, pihoissa ja 

kaduilla – pimeys on pakko voittaa. Kylmä 
luola ei houkuttele lämpimissä tohveleissa 
tepastellessa. Jumalan maailmalle antama 
lahja unohtuu.

Monelta joulu vyöryy ohi närästys-
tabletteja popsiessa. Muutama päivä va-
paata työstä ja nautittavana liikaa kaikkea. 
Juhla on tosin jo moneen kertaan maisteltu 
ennen joulua ja varsinainen juhla monesti 
vain tylsä toisinto. Näin ei tarvitse olla. 
Valinnat ovat meidän ja vielä ennättää 
löytää joulun sanoman.

i Timo

Jouluinen tapahtuma Jyväskylässä
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Jyväskylän ortodoksinen
seurakunta lahjoittaa tänä 
vuonna joulutervehdyksiin 
varatun summan Ortaidin
ja Ortodoksisen lähetyksen 
Toivon lahja –keräykseen.
Lahjojen tuotto käytetään

Afrikan kohdemaissa
järjestöjen koulutus-

ja kehitystyöhankkeisiin.

Kristus syntyy
– Kiittäkää!

Ortodoksinen kalenteri 2010,
Jyväskylän yhteystietojen

oikaisuja:
Kirkkoherra Timo Mäkirinta,
rovasti, puh. 0206 100 382
timo.makirinta@ort.fi
Toinen pappi, Aleksander 
Roszczenko, TM, pastori, 79;06
puh. 0206 100 383
aleksander.roszczenko@ort.fi

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 
järjesti maanantaina 30.11.2009 Kan-
nonkoskella muistopalveluksen Vanhan 
Valamon evakkomunkkien muistolle.

Tilaisuus alkoi kunnan, Lionsien ja 
veteraanien seppeleenlaskulla klo 17.30 
muistomerkillä. Kirkossa toimitetun 
muistopalveluksen jälkeen jatkettiin hau-
tausmaalle toimittamaan litania.

Ennen joulua vuonna 1939 sotaa pak-
oon on Kannonkoskelle tullut 117 Vanhan 
Valamon luostarin pappis- ja työläismunk-
kia sekä muutaman pyykkärinunna. Heistä 

27 on haudattuna Kannonkosken hau-
tausmaalle. Hautausmaalla on munkeille 
pystytetty muistokivi ja pyykkärinunnille 
muistoristi.

Portaan talon 13-vuotias Urho-poika 
kertoo ensitapaamisesta:

- Olimme heitä vastassa iltasella, kun 
he tulivat linja-autolla Niemelään. Ajat-
telin, että onpa paljon joulupukkeja, kun 
kaikilla miehillä oli harmaat ja pitkät 
parrat. Mielikuva on helppo ymmärtää, 
koska munkkien saapuminen tapahtui 
joulun 1939 alla. 

Jyväskylän seurakunnassa lauletaan 
paljon. Anastasis-kuoron rinnalla palve-
luksissa ja tapahtumissa laulavat myös 
monet muut.

Kirkkokansaa aktivoidaan yhdessä 
lauletuilla Akatistoksilla ja palveluk-
silla, joiden kautta kansa saa tuntumaa 
kuoron vaativaan tehtävään: ei ole aivan 
yksinkertaista laulaa paria tuntia yhteen 
soittoon ja pitää kaikkia nuotteja, kirjoja 
ja tekstejä järjestyksessä – mutta onneksi 
meillä on taitavat kanttorit! 

Lapsia ja nuoria innostetaan kirkko-
laulun ja yleensä musiikin pariin erilaisin 
projektein. Tämän vuoden pääsiäisyössä 
Anastasis-kuoron rinnalla lauloivat nuo-
ret bysanttilaisittain, Karjalan valistajien 
juhlassa nuoret lauloivat vuorolaulua 
lastenkuoron kanssa.

Voskresenie-kuoro laulaa slaavilaista 
ja bysanttilaista kirkkolaulua sekä suome-
ksi että kirkkoslaaviksi monikielisissä 
palveluksissa ja ortodoksista taidelaulua 
edustaa Koronis-kuoro. Vierailevat kuo-
rot ovat vielä oma lukunsa.

Uusia laulajia
Kaikki kuorot kaipaavat uusia laulajia, 
myös Anastasis ottaa mielellään lisää 
laulajia riveihinsä.

Uuden laulajan liittyminen kuoroon 
ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen 
asia: ortodoksisen laulun lisäksi hänen 
on opittava kuoromme tapa toimia, kas-
vettava olemaan yksi kuoromme jäsen ja 
hyväksyttävä johtajamme.

Laulun iloa - esikuvana enkeli
Eikä tämä vielä riitä, meidän kuoro-

laisten on sopeuduttava uuteen laulajaan 
ja joskus tämä on se vaikein kohta. Mutta 
kaikkiaan kuorolaulussa ja ortodoksi-
sessa kuorossa olemisessa täytyy olla 
jotakin erityistä.

Ortodoksisessa kuorolaulussa on 
tämän lisäksi vielä oma erilaisuutensa, 
hengellinen ulottuvuus, joka näkyy 
laulussamme ja jonka tulisi näkyä ja 
kuulua.

Jos kaikki tämä onnistuu, uusi laulaja 
jää kuoroon ja antaa äänensä kanttorille 
soittimeksi meidän muiden äänten jouk-
koon.

Laulamisen ilo
Ortodoksiseen kirkkolauluun liittyy 
paljon tunteita, pelkoa, iloa ja riemua, 
tekniikkaa, vaatimuksia ja ihmisen 
oma rajallisuus kuorolaisena, kantto-
rina, laulajana. Siihen liittyy sitoutun-
eisuus harjoitteluun, pitkäjännitteinen 
työskentely, itsensä kehittäminen sekä 
ryhmän jäsenenä että laulajana. Kaiken 
tämän jälkeen me tulemme yhä uudel-
leen palveluksiin laulamaan, viikosta 
toiseen harjoituksiin ja pyydettyihin 
tilaisuuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
me rakastamme laulamista, kuorolaulua 
ja kirkkomusiikkia. 

Innostu!
Jos osaat laulaa, olet valmis ottamaan 
vastaan haasteita ja sopeutumaan meihin, 

niin tarjolla on musiikkiura, jossa on 
parhaimmillaan mahdollisuus kolmeen 
keikkaan viikossa harjoitusten lisäksi 
ympärivuoden!

Ja jos nyt jostakin syystä yhteistyömme 

ei toimi, älä pahastu, vaan nauti silti kans-
samme musiikista.

Terveisin,
kuoron touhukas sihteerikkö Riitta

PS. Kiinnostuitko laulamisesta? 
Yhteystiedot ja tarkemmat esittelyt 
löydät seurakuntamme www-sivuilta 
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/
jyvaskyla/kuoro.php.

Jyväskylän seurakunnassa lapsia ja nuoria innostetaan kirkkolaulun ja yleensä musiikin pariin erilaisin 
projektein.

Onpa paljon
joulupukkeja!

Koska Kannonkoskelle saapuneilla Vanhan Valamon evakkomun-
keilla oli harmaat ja pitkät parrat, pieni kyläläinen luuli heitä 

joulupukeiksi. Kuva marraskuisesta muistopalveluksesta.

Ulkomaisia vieraita
Tsekin ja Slovakian metropoliitan Krystofin pyhiinvael-
lusryhmän Suomen vierailu 1.-7.8.2009; Jyväskylän srk:
n vieraina 3.-4.8.2009. Kuva vasemmalla.

Kyproksen arkkipiispa Krysostomoksen Suomen vierailu 
24.-30.6.2009; Jyväskylän srk:n vieraina 25.6.2009.

Kuvat alla.
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antti.rasanen@ort.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
01/2010 ilmestyy viikolla 5. Sen 
aineistopäivä on ma 18.1.2010. 
Seurakuntien yhteystiedot osoitteessa 
www.ort.fi, josta klikataan ensin kirkko 
palvelee ja sen jälkeen seurakunnat. 
Yhteystiedot löytyvät myös Soleasta 
seurakunnan sivuilta. Ilmoitushinta: 
35 senttiä + alv./ppm. Tilaus: 10 
euroa/vuosi. Lehti tulee seurakunnan 
jäsenille maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy: Kisapaino, Hovinpelto 3, 74700 
Kiuruvesi tai PL 69, 74701 Kiuruvesi, 
Puh. (017) 770 7700,
Fax (017) 770 7770
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Radio ja tv
Radioitavat ortodoksiset juma-
lanpalvelukset, YLE radio 1 
-kanavalla:

to 24.12. klo 18-18.40, jouluaaton 
rukoushetki
Lappeenranta, Jumalansynnyttäjän 
Suojeluksen kirkko
pe 25.12. klo 8-9 Liturgia
Joensuu, Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko 
to 31.12. klo 18-18.40 Uudenvuo-
den ehtoopalvelus 
Helsinki, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko su 10.1. klo 11-12 Liturgia
Jyväskylä, Kristuksen ylösnouse-
misen kirkko
su 24.1. klo 11-12 Liturgia
Kuopio,  Pyhän Nikolaoksen 
katedraali 
su 7.2. klo 11-12 Liturgia
Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkko

Aamuhartaudet lähetetään YLE 
Radio 1 klo 6.15 ja 7.50
la 16.1. Arkkimandriitta Andreas 
Larikka, Helsinki
la 6.2. Pastori Aarne Ylä-Jussila, 
Lappeenranta
la 27.2. Arkkipiispa Leo, Kuopio

Iltahartaudet lähetetään
Yle Radio 1-kanavalla kello 
18.50                       
ti 19.1. TM, kasvatusasiain koordi-
naattori Sirpa Okulov, Kuopio
ti 16.2. Rovasti Jarmo Hakkarai-
nen, Joensuu

PYHÄKANKAAN LEIRIT
Lasten leiri (6-9-v.) ti-pe 15.-18.6.
Varhaisnuorten leiri (10-14-v.) ma-to 21.-24.6.
Kristinoppileiri la-la 3.-10.7.
Kristinoppileiri la-la 10.-17.7.

IISALMESSA 
kristinoppileiri 11. – 17.7.2010

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

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

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN KUUKAUTTA ENNEN AL-
KAMISAIKAA!
Muista, että NOPEAT saavat paikat ensimmäisinä!
Ilmoittaudu haluamallesi leirille kotiseurakuntaasi kirjoittamalla tai 
lähettämällä tekstiviesti.
Kerro: Mille leirille haluat, nimesi, ikäsi, puhelinnumero itsellesi ja 
kotiin (turvallisuustekijäksi), allergiasi ja lääkityksesi.
Kuopio: liisa.tuunainen@ort.fi,  p. 0206 100 309
Jyväskylä: aleksander.roszczenko@ort.fi, p. 050 581 2362
Mikkeli: johannes.hatinen@ort.fi, p. 0206 100 351
Rautalampi: rautalampi@ort.fi, kirkkoherra p. 0206 100 321
Varkaus: varkaus@ort.fi, p. 0206 100 345, kiiretilanteessa: martti.paivinen@
ort.fi, p. 0206 100 349
 Alustavasti Varkauden kristinoppikoululaisille varattu paikat ONL:n leirille 
Valamoon.
Iisalmi: iisalmi@ort.fi, seurakunnan kanslia p. 017 817 441 (ma, ti, to ja 
pe klo 9.00 - 12.00)

Lähetämme leirikirjeet ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen leiriä.

SINÄ, LEIRIOHJUKSEKSI TAHTOVA!
Lähetä LEIRIOHJAAJA-hakemuksesi, TAMMIKUUN LOPPUUN! 
Merkitse kuoreen ”leiriohjaajahakemus”. 
Jos haluat Pyhäkankaan leireille tai Kuopion talvileirille, lähetä kirje osoit-
teeseen:
Kuopion ortodoksinen seurakunta, Snellmaninkatu 8, 70100 KUOPIO.
Jos haluat Iisalmen leirille, lähetä kirje osoitteeseen: 
Iisalmen ortodoksinen seurakunta, Kirkkopuistonkatu 28, 74100 Iisalmi.  

Kerro: kuka olet, minkä ikäinen olet, mikä on koulutuksesi, mitä harrastat. 
mikä on vahvuutesi, jonka vuoksi sinut tulisi valita leiriohjaajaksi haluamal-
lesi leirille. Jos haet useammalle, merkkaa toivejärjestys! 

Järjestämme hiippakunnallisen kerho-ohjaaja koulutuksen helmikuussa…
lisää infoa tulossa!

Kier-
to-
koulu

AIKA IISALMI KUOPIO RAUTA-
LAMPI

JYVÄSKYLÄ MIKKELI VARKAUS

24.1. peruttu peruttu peruttu peruttu peruttu peruttu

21.2. Jyväskylä Mikkeli Varkaus Rautalampi Kuopio Iisalmi

21.3. Mikkeli Varkaus Jyväskylä Kuopio Iisalmi Rautalampi

Vuoden 2010 pyhiinvaellusmatka 
kohdistuu tällä kertaa SYVÄRIN 
luostariin.

Ohjelmaa on kaavailtu siten, että 
ensimmäinen yö vietetään Pietar-
issa, ryhmämajoituksessa Aleksan-
teri Nevskin luostarissa (Lavras-
sa) keskellä kaupunkia, Hotelli 
Moskovaa vastapäätä. Perjantaina 
aamupäivän vietämme Pietarissa. 
Kolme seuraavaa yötä vietämme 2-3 
hengen huoneissa Staraja Sloboda -
nimisessä hotellissa Syvärin luostarin 
kupeessa.

Ohjelmassa vigilia ja Liturgia 
Aleksanteri Syväriläisen luostarissa. 
Retki karjalankieliseen Utjärven 
kylään, missä tutustumme kylän 
tsasounaan ja hautausmaahan, ja 
toivon mukaan myös ”Utjärven uljai-
siin naisiin”, joista Elina Karjalainen 
kertoo samannimisessä kirjassaan. 
Pyrkimyksemme on nauttia pienehkö 
ateria Marian luona hänen kodissaan 
ja sitten jatkaa matkaa tutustumaan 
Vasojärven luostariin. Matkasuun-
nitelmissa on myös käynti Aunuksen 
kaupungissa ja sen kirkoissa. Aunuk-
sessa mahdollisuus myös ostoksiin. 
Oma suomalainen bussi, Jääskel-

äisen Auto Oy, on koko matkan ajan 
käytössämme, ja kuljettajana on 
meille kaikille jo tutuksi tullut Jorma 
Leskinen. Maanantaina aamulla läh-
demme kohti Kuopiota. Rajanylity-
spaikkana on Niirala/Wärtsilä.

Matkan hinta määräytyy mat-
kustajien lukumäärän mukaan. Jos 
meitä on 30 hengen ryhmä, on hin-
naksi kaavailtu n. 400 euroa/hlö. 
Hintaan sisältyvät ateriat, aamupalat 
ja iltapalat sekä ohjelma että paikal-
lisen oppaan palvelut, majoitukset ja 
ryhmäviisumi.

Ensimmäisenä iltana Pietarissa 
aterioidaan omatoimisesti jossakin 
pienessä ravintolassa lähellä luos-
taria, oman valinnan mukaan ja omin 
kustannuksin. Hotelli Moskovan 
yhteydessä on Prisman valinta-
myymälä, jossa voi tehdä hankintoja 
ja myös aterioida halutessaan huon-
eessakin.

Vielä on joitakin paikkoja vapaa-
na, joten jos olet kiinnostunut, niin 
ota lähiviikkoina yhteyttä isä An-
dreakseen.

isä Andreas
sähköposti: andreas.hjertberg@ort.fi

puh. 0206 100 303

8.7.

PYHIINVAELLUSMATKA
KUOPIOSTA SYVÄRIN

LUOSTARIIN 13.-17.5.2010
Merkittävän päivätyön opettajana 
tehnyt lieksalainen Nina Karpin siirtyi 
tuonilmaisiin 28.8.2008. Papin tyttä-
renä vuonna 1922 syntynyt Karpin 
jäi eläkkeelle opettajan virasta 1980-
luvun alkupuolella.

Nyt Nina Karpinin lähipiiri on teh-
nyt suurenmoisen palveluksen kaikille 
hänen ajatuksistaan kiinnostuneille 
julkaisemalla yksissä kansissa hänen 
aikaisemmat kirjansa ja 48 aiemmin 
julkaisematonta runoa.


