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Viikonvaihteessa 28. ja 29. 
tammikuuta saimme KP 
Karjalan ja koko Suomen 

arkkipiispa Leon johdolla viettää 
Mikkelin seurakunnassa uuden kirk-
koherramme isä Johannes Hätisen 
virkaan asettamisjuhlaa.

Juhlaan kuului ensin pyhän Ef-
raim Syyrialaisen muistopäivän 
vigilia ja sitten kanaanilaisen naisen 
sunnuntain liturgiassa.

Sunnuntain liturgian saarnassaan 
isä Esipaimen opetti kirkkokansaa 
päivän evankeliumin kautta suvait-
sevaisuuden lisäämiseen ja muuka-
laisuuden ymmärtämiseen.

- Helposti pidämme itseämme 
muita parempana verrattuna etenkin 
muualta tulleisiin. Ennakkoluulot 
saattavat olla todella vaarallisen 
syvällä.

Arkkipiispa nosti kanaanilaisen 
naisen kertomuksen meille positiivi-
seksi esikuvaksi pyrkimyksillemme 
suvaitsevaisuuteen.

Saarna käsitteli myös aiheeseen 
liittyvää vanhempien huolta omista 
lapsistaan, joita maailman pahuus 
on saattanut koskettaa tai jopa viedä 
mukanaan.

- Kanaanilaisen naisen tavoin me 
kaikki tarvitsemme uskoa Vapah-
tajaan ja päämäärän elämällemme, 
päämäärän, johon pyrimme kaikin 
mahdollisin tavoin. Nainen muuka-
laisena näyttää myös meille nykyi-

Iisalmi
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus
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Uusi Isä Mikkeliin
sille ihmisille oivallisen esimerkin 
tasa-arvoisuuteen pyrkimisestä ja 
pääsemisestä.

Arkkipiispa asetti puheessaan 
velvoitteen uudelle kirkkoherralle 
luoda yhdessä seurakuntalaisten 
kanssa historiaa, niin jokapäiväisessä 
elämässä, kuin arjessa ja juhlassa.

Seurakuntalaisille arkkipiispa 
asetti velvoitteen tehdä kaikki yh-
dessä kirkkoherran kanssa Jumalan 
kunniaksi, iloiten ja turvallisin 
mielin.

Juhlan kunniaksi jokainen kirkos-
sa olija sain arkkipiispan siunauksen 
yhteydessä Valamolaisen Juma-
lanäidin ikonikortin ja kirjallisen 
siunauksen kortin kääntöpuolella. 
Jumalanäidin ikonihan vieraili vii-
me kesänä Alaskassa ja on nyt taas 
lähdössä ensi kesänä pyhiinvaellus-
matkalle Venäjälle.

Liturgian jälkeisellä juhlalounaal-
la kirkkokansan kanssa oli mukana 
myös luterilaisen kirkon edustaja, 
joka ekumenian hengessä toivot-
ti isä Johanneksen tervetulleeksi 
Mikkeliin.

Virallisen ”luovuttamisen” suorit-
ti Vaasan ortodoksisen seurakunnan 
neuvoston varapuheenjohtaja Pirket-
ta Levon: - Isä Johanneksen sai reilun 
viiden vuoden aikana Vaasassa seu-
rakunnan talouden hyvään kuntoon. 
Isä Johanneksen hengen miehen 
ominaisuus on ilmennyt Vaasassa ja 

nyt myös Mikkelissä muun muassa 
lisääntyneinä jumalanpalveluksina 
myös arkipäivinä sekä tunnollisena 
suhtautumisena pappeuteen.

Mikkelin seurakunnan valtuus-

ton varapuheenjohtaja Raimo Jenu 
toivotti isä Johanneksen tervetul-
leeksi tekemään työtä Mikkeliin. 
Juhlasta välittyi lämmin henki ja 
onnellisuus siitä, että olemme saa-

neet seurakuntaan oman hengellisen 
paimenemme. 

HANNU PYYKKÖNEN

Myös seurakunnan lapsilla oli mukavaa ja juhlavaa isä Johanneksen virkaan asettajaisjuhlassa.

Arkkipiispa siunaa kirkkokansan ja isä Johannes kutsuu juhlalounaalle.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Olemme kirkkovuodessa valmistautumassa suuren paaston, jota edeltävät 
ns. valmistussunnuntait. Nimensä sunnuntait ovat saaneet niinä päivinä 
luettavien evankeliumitekstien mukaan. Kahtena viimeisenä sunnuntaita 
ennen suurta paastoa luetaan tekstit tuhlaajapojasta (Luuk. 15:11-32) ja 
viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:31-46).

Kertoessaan opetuslapsille viimeisestä tuomiosta Jeesus opettaa, että 
tuomitsemme itse itsemme elämämme aikana omien tekojen ja valintojen 
kautta. Kaikki riippuu siitä huomioimmeko lähimmäisemme ja heidän 
tarpeensa. Jeesus opettaa: ”kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisemmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” Paaston alkaessa 
on siis hyvä tarkastella suhdetta lähimmäisiin, sillä siitä on riippuvainen 
myös suhteemme Jumalaan.

Oma ajatuksemme itsestämme on usein ihanteellinen. Tämän päivän 
tulosvastuuajattelussa ei ole helppoa tunnustaa olevansa heikko ja 
erehtyväinen. On hyödyllisempää uskotella itselleen ja muille olevansa hyvä 
ellei lähes täydellinen. Kun vastoinkäymisiä sattuu, syy on tietysti toisissa 
ihmisissä tai olosuhteissa joissa joudumme elämään. Kirjassaan ”Tuhlaa-
japojan paluu” metropoliitta Anthony kertoo joskus kysyneensä ihmiseltä, 
joka on syntiinlankeemuksestaan syyttänyt olosuhteita näin: ”Onko tämä 
ihminen omalta osaltaan valmis antamaan Jumalalle anteeksi kaikki hänen 
pahat tekonsa, kaikki vääryydet ja olosuhteet, jotka ovat estäneet tätä hyvää 
kristittyä olemasta pyhä.” 

Oman tilansa näkeminen on vaikeaa. Käytössämme on peili, joka näyt-
tää sen kuvan, jonka haluamme nähdä. Tarvitsisimme kuitenkin peiliä, joka 
näyttää kuvan vääristämättä sitä. Paaston aika voi olla tällainen ”peili”. 
Isä Johannes Kronstadtilainen on kirjoittanut: ”Jumala ei paljasta meille 
sielumme rumuutta, ellei meissä ole riittävästi uskoa ja riittävästi toivoa, 
joiden turvin murtumatta kestämme sen, että näemme omat syntimme.” 

Ihminen, joka ei tunne itseään hengellisessä mielessä sairaaksi, ei 
myöskään kaipaa Jumalan armoa, joka parantaa ja pelastaa. Paasto on meille 
annettu mahdollisuus tarkistaa elämämme suuntaa kohti Jumalaa. Ihmiselle, 
joka tunnustaa oman vaillinaisuutensa ja kaipuunsa Jumalan luo, paaston 
aika voi merkitä tuhlaajapojan paluuta Isän luo. 

ISÄ TIMO HONKASELKÄ

Tuhlaajapojan paluu

Suomessa vaikuttavien 
monoteististen uskontojen 
johtajat perustivat kes-
kustelufoorumin vuoden 
2001 syyskuun jälkeisissä 

tunnelmissa.
Mukana ovat kristinuskon, juutal-

aisuuden ja islamin johtajat. Käytän-
nössä olemme kokoontuneet kaksi 
tai kolme kertaa vuodessa kokoon-
panolla, johon kuuluu kristillisten 
kirkkojen edustajina arkkipiispa 
Jukka Paarma evankelisluterilaisesta 
kirkosta, piispa Józef Wróbel katolis-
esta kirkosta ja allekirjoittanut.

Helsingin juutalaisesta seurakun-
nasta on mukana puheenjohtaja 
Gideon Bolotowsky. Tataaritaustais-
esta Suomen Islam –seurakunnasta 
keskusteluihin osallistuu puheen-
johtaja Okan Daher ja Suomen is-
lamilaisesta yhdyskunnasta imaami 
Khodr Chehab. Mukana on myös 
Suomen ekumeenisen neuvoston 
pääsihteeri Jan Edström.

Foorumi on tavannut Tasavallan 
Presidentin useita kertoja Linnassa 
ja Mäntyniemessä. Muut kokoon-
tumisemme ovat olleet vuorotellen 
kunkin tahon isännyydessä niiden 

omissa kohteissa. Olemme kokoon-
tuneet myös kirkkomme keskust-
alossa Kuopiossa.

Foorum kokoontui viimeksi 23. 
päivänä tammikuuta tänä vuonna. 
Teemanamme olivat muiden ohella 
Suomen EU-puheenjohtajuuden 
haasteet, jotka liittyvät erityisesti 
Euroopan Unionin arvopohjan moni-
kulttuurisuuteen ja uskontojen väli-
siin suhteisiin. Pidimme tärkeänä, 
että uskontojen ja kulttuurien välinen 
ulottuvuus EU:ssa tulisi selvästi 
näkyville Suomen puheenjohtajuus-
kaudella. Korostimme uskoa ja 
uskonnon ihmisiä yhdistävää merkit-
ystä. Totesimme, että kolmen uskon-
non käsityksille rauhasta ja sovin-
nosta pitää antaa etusija nykyisessä 
erilaisten konfl iktien Euroopassa.

Tammikuun tapaamisessa käydy-
issä keskusteluissa nousi konkreet-
tisesti esille uskontojen yhdistävä 
merkitys hautaustoimen alalla 
Suomessa.

Muslimeille uskonto on yhdis-
tävä tekijä. Siten muslimi haluaa 
mieluummin tulla haudatuksi kris-
tillisen tai juutalaisen hautausmaan 
yhteyteen kuin tunnustuksettomalle 

hautausmaalle.
Muslimeilla ei ole kristinus-

kon kaltaista seurakuntakäsitystä 
rekisteröityine jäsenyyksineen. 
Siksi heidän tarkkaa lukumääräänsä 
Suomessa ei tiedetä. Arviot liikkuvat 
25 000 ja 30 000 välissä.

Helsingin juutalainen synagoga 
täyttää ensi syyskuussa 100 vuotta. 
Tässä juhlassa tulee olemaan läsnä 
myös muiden uskontojen edustajia.

Siunaten
ARKKIPIISPA LEO

Rauhan sanoille 
etusija

Jokaisella on mielipide siitä, mitä 
on oikea opettaminen, sillä kaik-
ki ovat käyneet koulua. Jokainen 

on varmaan myös oikeassa. Kaikki 
opetusmenetelmät eivät tuota hyviä 
tuloksia jokaisella oppilaalla. 

Ihmiset voidaan jakaa karkeasti 
erilaisiin luokkiin oppimisstrate-
gian mukaan. Joidenkin mielestä 
parhaiten oppii kuuntelemalla, osa 
tarvitsee kuvia ja tekstiä avukseen 
ja osan pitää näprätä käsillään, jotta 
asia tulisi ymmärretyksi. Suuri osa 
ihmisistä kuuluu ryhmään, jonka 
oppiminen helpottuu, kun käytetään 
useita menetelmiä. On vain vähän 
ihmisiä, jotka voidaan puhtaasti 
luokitella johonkin luokkaan (au-
ditiivisiset/visuaaliset).

Oma poikani sai peruskoulussa 
testituloksen ”lähes puhtaasti au-
ditiivinen”. Käytännössä se tarkoitti 
sitä, että hän oppii kuuntelemalla. 
Tilanteen konkreettisuutta kuvaa 
se, että hän kuuntelee usein vielä 
pää kallellaan. Lukiessaan hän 
oppii paremmin taustamusiikin 
säestyksellä.

Testin jälkeen lopetin huomaut-
tamiset siitä, kuinka mielestäni pitää 
lukea kokeisiin. 

Koululaiset määrittävä opettajia 
hyviin ja huonoihin usein myös sillä 
perusteella, kuinka he itse oppivat 
heidän tunneillaan. Jos opettaja on 
”huono”, se voi tarkoittaa että opet-
taja käyttää tarpeettoman usein yk-
sipuolista tai oppilaalle sopimatonta 
opetusmenetelmää.

Koska luokissa on aina monen-
laisia opiskelijoita, menetelmiä pitää 
vaihtaa. Ei siis aina kirjoittamista ja 
lukemista ja tehtävien tekoa. Välillä 
pitää kokeilla piirtämistä, draamaa, 
vierailuja, tekemistä ja elävää osal-
listumista.   

Kirkko
ja koulu

Ortodoksinen uskonnon opetuk-
sessa pätevät opetuksen yleiset 

lainalaisuudet. Koska ortodoksinen 
uskonnon opetus on luonteeltaan 
holistista eli kokonaisvaltaista, sitä 
voisi syystä nimittää aikaansa edellä 
olevaksi tai ainakin oppimiskäsityk-
seltään moderniksi.

Lähtökohtana on oppilaan ko-
konaisvaltainen opettaminen, hänen 
kaikkia aistejaan ja kokemusmaail-
maansa hyväksi käyttäen. 

Niin sanottu holistinen dida-
ktiikka eli opetusoppi ei ole asi-
oiden peräkkäistä opettamista ja 
tarkastelua teologisen kontekstin 
ulkopuolella. Dogmatiikan opetuk-
sen voi integroida liturgiikkaan, 
kirkkomusiikkiin, ikonitaiteeseen ja 
niin edelleen.

Elämä on
kirkossa

Holistisen käsityksen mukaan 
ei ole vain ”kirkon asioita”, vaan 
uskonnon opetuksen tulisi aina olla 
vuorovaikutuksessa myös aikansa 
yhteiskunnan kanssa.

”Kaikki mikä koskee elämää, 
koskee myös kirkkoa.” (Aikonen 
2005). 

Ikonien, tuohusten ja rukousten 
käyttö oppitunneilla on perusteltua. 
Uskonnonopetus menettää sille 
kuuluvan holistisen luonteensa, 
mikäli opetuksesta riisutaan tradi-
tiota tukevat seikat, kuten liturgisen 
elämän yhteydet. 

Venäläinen emigranttiteologi 
Alexander Schmemann (1921-1983) 
sanoo yksiselitteisesti, että uskon-
nonopetuksen sisältö on kirkko.

Hän kutsuu menetelmää nimellä 
liturginen katekeesi. 

Jokainen meistä voi helpos-
ti yhtyä ajatukseen opettettavien 
liturgian luonteesta: sen tarkoitus 
on opettaa. Tämä tulisi paremmin 
ottaa huomioon ortodoksisessa 
uskontopedagogiikassa Joensuun 
Yliopiston lehtori Risto Aikosen 
mukaan.

Ikoninen
katekeesi

Amerikkalainen ortodoksiteologi 
Anton C. Vrame on kehittänyt orto-
doksiseen kristillisyyteen liittyvää 
opetustapaa edelleen. Hän on nos-
tanut kirkon kuvallisen opetuksen, 
ikonitaiteen tärkeäksi opetuksell-
iseksi välineeksi. Hän pitää ikoneita 
sakramentteina. Niiden pohjalle 
perustuva opetuskin on sakramentti, 
jota hän kutsuu ikoniseksi kate-
keesiksi.

Hänen ajatuskulkunsa on mielen-
kiintoinen. ” Oppimisen ja opet-
tamisen prosessi pohjimmiltaan 
muuttaa tietoa järjelliseen muotoon. 
Tämä on tuntematon, näkymätön 
tapahtuma, jota ei voi täysin selittää. 
Jumala toimii, kun sakramentteja 
toimitetaan ja näin Jumalan Henki on 
läsnä ja aktiivinen kasvatuksellisessa 
sakramentissa.” (Aikonen 2005)

Vramen mukaan ikoninen kate-
keesi on sosiaalista ja kasvatuk-
sellista. Hänen mukaansa ikoni 
kantaa todistusta ideaalista, josta 
kasvatuksen olisi otettava mallia. 
Vrame on kehittänyt ikoniseksi 
katekeesiksi nimittämälleen opetus-
suunnitelmalleen kuusi lähtökohtaa, 
joista mainitsen vain liturgisen 
ulottuvuuden. Koska oppijan koti 
on kirkon liturginen ja sakramentaa-
linen elämä, ikonit tarjoavat parhaan 
kasvatuksellisen ulottuvuutensa 
juuri siinä ympäristössä. 

Kolmijako jumalanpalvelus, ope-
tus ja käytännön elämä näkyvät vielä 
onneksi suomalaisessa ortodoksisen 
uskonnon opetussuunnitelmassa. 
Opetus ei ole taaksepäin katsovaa 
perinteen tarkastelua, vaan se on 
yhteydessä nykyisyyteen. Oppilas 
oppii aistimaan, tuntemaan ja tie-
dostamaan itsensä kouluopetuksen 
kautta. Hän saa tietoa oman uskon-
tonsa lisäksi myös muista uskonnois-
ta ja oppii sen kautta tunnistamaan 
uskontoon liittyviä asioita.

SIRPA OKULOV 

Kokonaisvaltaiseen opetukseen

Arkkipiispa Leon
paimenmatkat:
20.2. Kirkon naistyötoimikunta 
Kuopio ja Arkkipiispalla vieraana 
–yleisötilaisuus klo 18 Kuopio
21.2. Blinilounas, keskustalo
25.2. avioliittoon vihkiminen liturg-
ian yhteydessä, Kuopio
26.2. sovintosunnuntain ehtoopalve-
lus, Kuopio
1.3. Viinijärvi, katumuskanoni
2.3. Luikonlahti, katumuskanoni
3.3. Ennenpyhitettyjen lahjain liturg-
ia, Kuopio (keskustalon kirkko)
4.3. Uusi-Valamo, kansanopiston 
johtokunta
5.3. Kuopio, liturgia ja lähetyslou-
nas
5.3. Savonlinnan tiistaiseuran 
tapaaminen
6.3. Kuopio, kirkollishallituksen ja 
piispainkokouksen istunnot
7.-9.3. lomamatka
12.3. Imatra, Karjalan liiton hengel-
liset päivät
14.-15.3. Helsinki
18.3. Helsinki, Ortaidin kevätkok-
ous
21.3. Joensuu, P-Karjalan maakun-
taliiton juhla
klo 18 Björn Wahlroos ap:n vieraana 
Kuopion kaupungintalolla
25.3. Kuopio, liturgia ja ortodoksiäi-
tien palkitseminen
26.3. Iisalmi, liturgia ja papiksivi-
hkiminen
1.-3.4. Aleksandria
5.4. Kuopion, Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
8.-9.4. Varkaus, vigilia ja liturgia

Piispa Arsenin paimenmatkat:
21.-28.4. Assisi ja Rooma eku-
meeninen Italian matka, tiedustelut 
Antti Kruus p. 0405460844

15.2. Viitosseurakuntien kokous
18.-19.2. Joensuu, seminaarin kirk-
ko, vigilia ja liturgia slaaviksi
21.2. Ilomantsi, venäläisten rajavar-
tijoiden tapaaminen
25.-26.2. Mikkeli, vigilia ja liturgia
27.2. Iisalmi, katumuskanoni
28.2. Kuopio, katumuskanoni
1.3. Leppävirta, katumuskanoni
2.3. Outokumpu, katumuskanoni ja 
seurakuntailta
5.3. Kontiolahti, luento
8.3. Helsinki, psalmikomission 
kokous
11.-12.3. Turku, vigilia, liturgia ja 
seurakuntajuhla venäjänkielisille 
maahanmuuttajille
14.3. Jyväskylä ja Rautalampi, 
kuutosten kokous, ehtoopalvelus ja 
luento Ina Collianderista
18.-19.3. Sonkajärvi, vigilia ja 
liturgia
21.3. Helsinki, psalmikomission 
kokous
28.3. Helsinki, psalmikomission 
kokous
29.3. Vesanto, suuri katumuskanoni
1.-2.4. Jyväskylä, ikoninäyttelyn 
avaus, vigilia ja liturgia
5.4. Helsinki, psalmikomission 
kokous
12.4. Suonenjoki, Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
13.4. Lintula, ehtoopalvelus ja 
liturgia

Muutokset mahdollisia

Arkkipiispa Leon
ja piispa Arsenin 
paimenmatkoja
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Isä Leo koettaa olla ehtimättä joka paikkaan

Isä Leo Tuutti ei ole jättänyt rakentamista eläkkeelläkään. Kirkkouransa aikana hän suunnitteli Kuopion 
seurakunnan pyhäkköjen korjauksia ja nyt hän siirtelee riihiä ja latoja omalle tontilleen hyötykäyttöön.

Tie käy aina vain kapeammaksi 
ja maisema sen kun komistuu. 
Isä Leo Tuutin luokse Maaningan 
alahelmaan kuljetaan Kurolanlahd-
estakin eteenpäin.

Pyöreitä vuosiaan hän ei juhli, 
mutta ei myöskään sano ehdottomas-
ti ei syntymäpäivähaastattelulle.

- Kirjoita siihen, että siellä jos-
sain torpassa se aikaansa viettää, isä 
Leo käskee.

Leo ja Leena Tuutin kesäkoti 
sijaitsee pienen järven rannalla. 
Kaupunkikoti on Kuopiossa Pui-
jonlaaksossa.

Leena Tuutille kesäpaikka ei ollut 
ihan ensi silmäykseltä mieleen.

- Leena viihtyi tuossa ovenraossa 
noin 15 sekuntia ja sanoi, että tätä 
me ei osteta ainakaan. Toin hänet 
kuitenkin tänne toisenkin kerran ja 
sain vietyä rantaan, jossa oli joutse-
nia, isä Leo kertoo.

Tuutit möivät Vuorelan talonsa 
kolmisen vuotta sitten. Vuorelaan 
he kuitenkin jättivät osan itsestään. 
Isä Leo on edelleen Vuorelan tiistai-
seuran puheenjohtaja.

Huolta
laumasta
Kotitalon myynti osui samoihin ai-
koihin, kun isä Leon muukin elämän-
muutos. Hän jäi uupumuksen vuoksi 
sairauslomalle ja siitä sairauseläk-
keelle vedettyään vuosikymmenen 
ajan Pyhäin Sergein ja Hermanin 
Veljeskuntaa.Työelämävuosia kertyi 
kaikkiaan 40.

- Väsymykseni oli totaalista. Ihan 
pienenkin kirjeen kirjoittamiseen 
meni kaksi päivää. Verenpaine huite-
li missä huiteli ja työterveyslääkäri 

sanoi oitis, että työt on lopetettava 
siltä istumalta. Isä Leo kuitenkin 
härkäpäisesti järjesteli vielä PSHV:
n vuosikokouksen. - Onneksi en 
kuitenkaan ollut korvaamaton.

Jostain hän sentään raatsii jo 
luopua. Esimerkiksi Kuopion seudun 
hengitysyhdistyksen hallituspaikasta 
hän luopui, tiekunta saa etsiä uuden 
puheenjohtajan ja partiossa hän 
hoitaa enää ensi kesän piirileirin hen-
gellisen puolen. Tarkoitus on jättää 

kaikki muutkin luottamustoimet.
- Aion keskittyä palvelusten 

toimittamiseen ja pitää huolta pien-
estä rippilapsilaumastani, isä Leo 
kertoo.

Liikkeelle
lumipyryssäkin

Torpalle vievää tietä ei kuiten-
kaan auta jättää auraamatta. Viime 

joulun hyrynmyryssäkin tie oli auki 
jo kello kolme aamuyöllä; isä Leo oli 
ilmoittanut, että hänen pitäisi päästä 
Pielavedelle Petrun kirkkoon ani-
varhain aamupalvelusta ja liturgiaa 
toimittamaan.

Auramies teki kuuliaisesti työtä 
käskettynä.

Isä Leo on toiminut viime vuodet 
pappina siellä, missä tarvitaan. Ja ai-
nahan häntä tunnutaan tarvitsevan. 

Torppa on muuttanut Tuuttien 

omistuksessa muotoaan. Ensin isä 
Leo teki taloon kesäpihalle johta-
van oven kuisteineen ja sen jälkeen 
rakensi uusiksi paraatipuolen sisään-
käynnin.

Sen jälkeen koitti vanhojen ja 
arvokkaiden ikkunoiden kunnostus. 
Lapinlahden Asevelikylältä hän 
hankki vanhan riihen, jonka sisusti 
kesäkeittiöksi.

- Oli Paula-tytär tulossa viime 
kesänä Englannista miehineen lo-
man viettoon. Ladoin lattialaudat 
tähän vain kiireessä. Ensi kesänä 
teen tähän oikean lattian, isä Leo 
kertoo.

Seuraava rakennusprojekti hän-
ellä on siirtää vanha lato autotalliksi 
ja rakentaa pihalle maakellari.

Vaikea uskoa, kun hän sanoo aika 
useasti olleen niin, että aamulla on 
ajatellut saavansa jotain valmiiksi 
päivän mittaan, mutta illalla onkin 
huomannut tehneensä päivän aikana 
vallan jotain muuta.

Tai sitten isä Leo ei ole aam-
ulla ajatellut toimittavansa päivällä 
ja illalla palveluksia tai rakenta-
vansa torppaa tai piharakennuksia 
uusiksi.

PIA VALKONEN

Isä Leo Tuutti 60 v. 16.3.2006
En juhli vanhenemistani.

Jos joku kuitenkin haluaa muistaa 
niin esirukouksen kantaminen 

puolestani on suuri lahja.
Maallista hyvää voi lahjoittaa 

Vuorelan tiistaiseuralle Toivalan 
tsasounan kaunistamista varten, 

tilinumero 478620-26365
Siilinjärven OP.

Eskarin ruustinnat ja rovastit
opettelivat tekemään ristinmerkin

Isä Mauno 
Röppänen 
toi ikonin 
nähtäväk-
si.

- Oletko sinä ortodoksipappi, kysyi 
muuan Lapinlahden Rovastilan 
eskarilainen isä Mauno Röppäseltä, 
kun tämä saapui pitämään esik-
oululaisille pientä ortodoksista 
aamuhetkeä.

Aamupiiriin osallistui oppilaita 
kahdesta ryhmästä: rovasteista ja 
ruustinnoista.

- Olenhan minä, vastasi isä Mau-
no ja arvuutteli kaikilta oppilailta, 
mistähän tyttö oli näin päätellyt.

- En tiijä, kuului vastaus.
- No, näytänkö minä samanlaisel-

ta kuin luterilainen pappi?
- En oo pitkään aikaan ollut 

kirkossa, joku vastasi.
Isä Mauno tuumasi, että hänet on 

helppo tunnistaa ortodoksipapiksi 
kaularististä.

- Meillä ortodokseilla papin 
ja piispan velvollisuuteen kuuluu 
kantaa näkyvästi ristiä. Se juontuu 
siitä, kun Jeesus siunasi apostolit 
lähetystyöhön. Missä muualla olette 
nähneet ristin?

- Hautausmaalla.
- Kirkon tornissa.

- Kirkon sisällä.
- Isoisän luona taulussa, tuli 

vastaukseksi.
- Minä olen piirtänyt ristejä, joku 

sanoi.
Sen jälkeen sekä ruustinna- että 

rovastiryhmäläiset nousivat sei-
somaan ja piirsivät itsensä päälle 
ristin. Näin harjoiteltiin ristinmerkin 
tekemistä.

PIA VALKONEN

Eskarilaiset harjoittelivat ristinmerkkiä niin istualtaan kuin seisaal-
taankin.
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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.

JUMALANPALVELUK-
SET   

Iisalmi, Pr. Elian kirkko
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 18 ehtoopalvelus, 
paastoon laskeutuminen
Ma 27.2. klo 17 Andreas 
Kreetalaisen katumuskanoni, 
toim. K.S. piispa Arseni
Pe 3.3. klo 17 paastoliturgia
La 4.3. klo 18 vigilia
La 11.3. klo 18 vigilia
Su 12.3. klo  9 liturgia, p. 
Grigorios Palamaksen sunnun-
tai, kiertokoulu, vieraana isä 
Arto Leskinen Jyväskylästä, 
kirkkokahvit
Ke 22.3. klo 9.30 paastolitur-
gia, koululaispalvelus
La 25.3. klo 18 vigilia, toim. 
K.P. arkkipiispa Leo
Su 26.3. klo 9 liturgia, Jo-
hannes Siinailaisen sunnun-
tai, toim. K.P. arkkipiispa 
Leo, lähetyspäivä, Papiksi 
vihkiminen, palv. jälkeen lähe-
tysateria
La 1.4. klo 18 vigilia
Pe 7.4. klo 17 parastasis
La 8.4. klo 18 vigilia, virpovit-
sojen siunaaminen
Su 9.4. klo 9 liturgia, Pal-
musunnuntai, palv. jälkeen 
kirkkokahvit
Ke 12.4. klo 18 Suuren torstain 
aamupalvelus
To 13.4. klo 9 Suuren torstain 
liturgia 
Pe 14.4. klo 9 hetkipalvelus
klo 14 Suuren perjantain 
ehtoopalvelus
 klo 18  Suuren lauantain aa-
mupalvelus
l a  1 5 . 4 .  k l o  2 3 . 3 0 
Pääsiäisyöpalvelus, toim. 
K.P. arkkipiispa Leo, TV 1 
SUORA LÄHETYS
su 16.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 22.4. klo 18  vigilia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien 
kirkko
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 9 liturgia, Sovin-
tosunnuntai
To 2.3.  klo 17 Andreas 
Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 10.3. klo 17 parastasis 
Pe 17.3. klo 17 akatistos
Pe 24.3 klo 18  vigilia
La 25.3. klo 9 liturgia, Ju-
malanäidin ilmestysjuhla
Paastoateria kirkon alasalissa
Pe 31.3. klo 17 akatistos
Ke 5.4. klo 17 paastoliturgia
To 13.4. klo 17 aamupalvelus, 
12-evankeliumijaksoa Kris-
tuksen kärsimyksistä
Ma 17.4. klo 9 II pääsiäis-
päivän liturgia
La 29.4. klo 18 vigilia
Su 30.4. klo 9 liturgia

Alapitkä, Pyhän Kolmi-
naisuuden tsasouna
Ke 1.3.  klo 17 Andreas 
Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 15.3. klo 17 paastolitur-
gia 
La 15.4. klo 9 Suuren lauantain 
liturgia

JUMALANPALVELUS-
TIEDOT JATKUVAT 
SIVUN OIKEASSA 
LAIDASSA...

JUMALANPALVELUSTIE-
DOT JATKUVAT....
Sonkajärvi, Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen 
tsasouna
Ti 28.2. klo 17 Andreas 
Kreetalaisen katumuskanoni
La 18.3. klo 18 vigilia, toim. 
K.S. piispa Arseni
Su 19.3. klo 9 liturgia, Ris-
tinkumartamisen sunnuntai, 
toim. K.S. piispa Arseni, pal-
veluksen jälkeen paastoateria
ke 29.3. klo 17 paastoliturgia

Sukeva, Ap. Pietarin ja 
Paavalin tsasouna
Su 19.2. klo 9 liturgia, Tuomi-
osunnuntai Ke 8.3. klo 17 
paastoliturgia
Ti 11.4. klo 17 paastoliturgia
Su 23.4. klo 9 liturgia, Tuomaan 
sunnuntai

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen 
tsasouna
Su 5.3. klo 9 liturgia, Ortodok-
sisuuden Sunnuntai
Ma 10.4. klo 17 paastolitur-
gia

Varpaisjärvi, evl. srk-talo
Su 2.4. klo 9 liturgia, Maria 
Egyptiläisen sunnuntai luteri-
lainen seurakuntatalo

Iisalmen tiistaiseura
Ti 14.2. klo 13 vuosikokous kirkon 
alasalissa, johtokunta tuntia ennen
Ti 21.2. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 7.3. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 21.3. klo 13 kirkon alasalissa
Ti 4.4. klo 13 kirkon alasalissa

Sonkajärven tiistaiseura
Ma  6.3. klo 18 vuosikokous Arja ja 
Keijo Remeksellä

Lapinlahden tiistaiseura
Tiistaina 21.2. klo 18 tiistaiseuran 
vuosikokous.
Tiistaina 7.3. klo 17 virpomavit-
satalkoot ja klo 18  tiistaiseura kirkon 
alasalissa. 
Torstaina 30.3. klo 18 kirkon ala-
salissa Lapinlahden karjalaseuran 
ja tiistaiseuran yhteinen pääsiäis-
perinteen ilta. Valmistamme vir-
pomavitsoja ja pääsiäismunia koko 
perheen voimin. Isä Mauno kertoo 
pääsiäismunan symboliikasta. 
Tiistaina 4.4. klo 14 kirkon alasalis-
sa virpomavitsojen sitomistalkoot. 
Palmusunnuntaina 9.4. klo 14 
vanhusten virpominen Haminamäen 
Palvelutalolla. 
Tiistaina 25.4. klo 18 tiistaiseura 
kirkon alasalissa.

Seurakunnassamme toimitetaan 
varsin paljon jumalanpalveluksia. 
Lisäksi seurakunnan alueen py-
häköissä toimitetaan monia piispal-
lisia palveluksia.

Tästä johtuen tarvitsemme alt-
taripalvelijoita, ponomareja ja piis-
pallisiin palveluksiin ipodiakoneja. 
Myös kellonsoittajia kaivataan 
pyhäköissä.

Olet seurakunnan miespuolinen 
henkilö. Sinulla on tai ei ole aikai-
sempaa kokemusta kirkollsesta 
palvelutehtävästä. Olet enemmän tai 
kenties et juuri laisinkaan etukäteen 
kiinnostunut tulemaan alttariin pal-
velemaan yhdessä papiston kanssa.

Juuri sinä olet oikea henkilö 
aloittamaan lyhyen koulutuksen, 
jonka talven mittaan järjestämme 
Iisalmessa. Mukaan mahtuu myös 
sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole 
seurakunnan jäseniä.

Lyhyessä ja intensiivisessä koulu-
tuksessa opimme perusasiat alttari-
palvelemiselle ja ipodiakonin teh

täviin. Opimme myös kellon-
soiton.

Koulutuspäivät ovat:
La 11.2. klo 17 Pr Elian kirkko + 
vigilia
Ma 27.2. klo 17 Pr Elian kirkko + 
ehtoopalvelus
La 4.3. klo 17 Pr. Elian kirkko + 
vigilia
La 18.3. klo 17 Pr Elian kirkko + 
vigilia TERVETULOA!

Iisalmen Evakkokeskuksessa on 
runsaan 15 vuoden ajan tutkittu 
toisen maailmansodan jälkeen 

Karjalan luovutetulle alueelle jää-
neitä kirkkoja ja tsasounia.

Samalla on tutkittu myös luo-
vutetun alueen muita kirkollisessa 
käytössä olleita rakennuksia ja 
hautausmaita.

Tutkimustyö on ollut vaikea. 
Karjalan luovutetun alueen py-
häköistä on säilynyt yllättävän vähän 
valokuvia ja vielä vähemmän raken-
nuspiirustuksia.

Pyhäköitä luovutetun alueen 
seurakunnissa oli 120. Niistä on 
tavalla tai toisella fyysisinä raken-
nuksina on säilynyt 6 – 8 kirkkoa 
tai tsasounaa.

Tutkimus laajenee luostareihin
Syksyllä 2005 olemme aloittaneet 

uuden projektin. 
Sen myötä Karjalan luovutetun 

alueen kirkkotutkimus laajenee 

käsittämään myös Valamon, Konev-
itsan, Lintulan ja Petsamon luosta-
reiden rakennuksia.

1990-luvulla tutkimuksemme 
perusteella saimme rakennettua 
Karjalan kirkoista ja tsasounista 
yhteensä 80 pienoismallia.

Mallit on rakennettu 1:100 mit-
takaavassa. Pienoismallit muo-
dostavat ainutlaatuisen Karjalan 
kirkkokokoelman Suomessa.

Pienoismallien rakentaminen on 
tapahtunut liikeyritysten, yhteisöjen 
ja yksityisten ihmisten lahjoitus-
varoin. 

1990-luvun lopulla aloitimme uu-
den projektin Karjalan kirkkojen ja 
tsasounien tutkimustyössä. Olemme 
tuolloin aloitetun projektin välit-
yksellä luoneet Karjalan kirkoista ja 
tsasounista virtuaalimaailman.

Tässä 3D-mall innostyössä 
saimme tuotettua 3D –mallinnok-
sen kaikista Karjalan 120 kirkosta ja 

tsasounasta. Tämä virtuaalitallennus 
on nähtävillä Evakkokeskuksessa 
TV monitorin välityksellä.

3D-Bridge projekti on uusin 
projektimme ja teemme parhaillaan 
työtä tämän projektin kanssa. 3D-
Bridge projekti on ensimmäinen 
kansainvälinen tutkimusprojek-
timme. Siinä ovat mukana partnerei-
na Yliopistot Lontoosta, Roomasta, 
Vilnasta ja Jyväskylästä.

Tämän projektin myötä tuotamme 
uudenteknologian 3D-mallinnos 
työkalut. Tulevaisuudessa mallin-
nostyökalujen avulla saamme luotua 
entistä interaktiivisemman kuvan 
Karjalan eri kirkoista ja tsasouni-
sta. Samalla luomme kuvan siitä, 
millaisessa ympäristössä ja minkälai-
sin teknisin välinein voimme esittää 
yleisölle 3D-mallinnoksen tuotteita 
virtuaalitodellisuudessa.

ISÄ ELIAS

Suistamon Leppäsyrjän Pyhän Georgioksen tsasounan pienoismalli 
löytyy Iisalmesta Evakkokeskuksesta.

Virtuaali-Karjala Iisalmessa

Tule ponomariksi 
tai ipodiakoniksi

Suora lähetys pääsiäisyön pal-
veluksesta Iisalmesta pr. Eliaan 
kirkosta alkaen klo 23.55  TV1:
ssä sekä Ylen Radio 1:ssä.

Palvelus alkaa puoliyön-
palveluksella klo 23.30. Kirk-
kokansaa pyydetään olemaan 
kirkossa ennen palveluksen 
alkamista.  Toki voi tulla 
myöhässäkin.

Lapset ja nuoret, aikuiset 
ja vanhukset – kaikki olette 
sydämellisesti tervetulleita 
riemulliseen pääsiäisen, Kris-
tuksen ylösnousemusjuhlan 
palvelukseen ja juhlan iloon ja 
riemuun.

Palveluksen toimittaa KP 
arkkipiispa Leo yhdessä pa-
piston ja kirkkokuoron kanssa.

Palveluksen jälkeen pääsiäi-
sateria Evakkoskeskuksessa 
alkaen noin 2.45. Ateriasta pieni 
maksu.

Jos sinulla on maalattuja 
pääsiäismunia, voit tuoda ne 
siunattavaksi kirkkoon ennen 
palveluksen alkamista.

Suora 
televisiointi
Pr. Elian kirkosta 

MATKOJA JA
PYHIINVAELLUKSIA
Lähde mukaan ikimuistoiselle 
pääsiäismatkalle Kreikkaan. Viet-
ämme pääsiäistä kreikkalaisittain 
Voloksen alueella 250 km Ateen-
asta pohjoiseen. Osallistumme ju-
malanpalveluksiin, vierailemme 
luostareissa, tapaamme metropoliitta 
Ignatioksen, asumme luostarissa ja 
hotellissa. syömme pääsiäistaterian 
kreikkalaiseen tapaan. Vierailemme 
myös Thivassa ja Ateenassa. Saamme 
kokea todellisen pääsiäisjuhlan.
Matka-aika 20.-26.4.2006
- lento Helsinki-Ateena-Helsinki
- täysihoito
- opastukset
- majoitus hotelli 2 hh
- erikoisohjelma
- maakuljetukset bussilla Kreikassa
- 20 ensimmäistä mahtuu mukaan
- hinta 990 eur.

Kulttuuri-pyhiinvaellusmatkat:
Valamo
30.6.-2.7.2006
Matkareitti: Helsinki-Niirala-Sor-
tavala, Hinta: alk. 280 eur
Sis. bussikuljetukset, laivamatkat, 
viisumi, ruokailut, majoitus, opastus. 
Ilm. viimeistään 13.6.

Valamo
Aika: 19.-21.7.2006
Matkareitti: Jyväskylä-Kuopio-Nii-
rala-Sortavala
Hinta: alk. 280 eur
Sis: bussikuljetus, laivamatkat, vi-
isumi, ruokailut, majoitus, opastus
Ilm. viimeistään 1.7.

Valamo
Aika: 11.-13.8.2006
Matkareitti: Iisalmi-Kuopio-Niirala-
Sortavala
Hinta: alk. 280 eur
Sis: bussikuljetus, laivamatkat, vi-
isumi, ruokailut, majoitus, opastus
Ilm. viim. 25.7.

Solovetsk
Aika: 26.-28.7.2006
Matkareitti: Kuopio-Kajaani-Kos-
tamus-Kemi
Hinta: alk. 295 eur
Sis: bussikuljetus, laivamatkat, ma-
joitus, viisumi, ruokailut, opastus
Ilm. viim. 1.7.

Tulossa: Elokuu: Pietari-Novgorod 
22.-25.8. Lokakuu: Israel

Tiedustelut ja ilm. Matkatoimisto 
Artos p. (017) 816441
 tai iisalmi@ort.fi 

Salmin Kaunoselän kylän pienois-
malli. Taustalla Pyhän Nikolaok-
sen tsasouna.
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Jyväskylän seurakunta

JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
p. (014) 332 92 00
e-mail: jyvaskyla@ort.fi 

Niin siinä vain kävi, että isä 
Matti valittiin Vaasaan kirk-
koherraksi.

Seurakunnassamme on kaksi 
papin virkaa. Isä Matti hoiti ansiok-
kaasti toisen papin virkaa reilut kaksi 
vuotta.

Hän sai aikaan seurakunnas-
samme katekumeenipiirin ja herät-
teli henkiin ortodoksiapiiriä.

Isä Matti saarnaa lämpimästi jum-
alanpalveluksissa ja pitää erinomai-
sia luentoja ja esitelmiä. Nuorisotyö 
oli Matti-papille mieluista ja hän vii-
htyi hyvin leireillä nuorten kanssa. 
Eikä ollut valittamista aikuisväestön 
ja vanhempienkaan joukossa.

Jyväskylän seurakunnassa on 
otollinen tilaisuus kasvaa pappeu-
teen juuri toisen papin virassa. 
Täällä on ollut useita hyviä pappeja 
hoitamassa kirkkoherran tukena 
jumalanpalveluksia ja kirkollisia 
toimituksia sekä vetää esitelmiä ti-
istaiseuroissa ja muissa piireissä. 

Näiden rivien välityksellä es-
itämme isä Matille lämpimät kiitok-
set papillisten tehtävien hoitamisesta 
ja kaikesta iloisuudesta ja välittö-
myydestä seurakunnan ja seurakun-
talaisten hyväksi tehdystä työstä. 

ämä kaikki koituu kirkolle hyö-
dyksi ja Jumalalle kunniaksi. Isä 
Matin läksiäisjuhlaa vietetään sun-

nuntaina 5.3. klo 10 alkavan liturgian 
jälkeen kirkkokahvien merkeissä.
Tervetuloa isä Matin läksiäisjuhlaan. 
Monia armorikkaita vuosia sinulle 
isä Matti kirkkoherran tehtävien 
hoitoon Vaasan ortodoksisessa 
seurakunnassa. Pidetään yhteyt-
tä toistemme kanssa ihmisinä ja 
seurakuntina. Yhteistyön muotoja 
varmasti löytyy.

Odotamme tietysti, että saamme 
uuden papin jatkamaan seurakun-
tamme toisen papin virkaa. Elämä 
jatkuu.

ISÄ ARTO

Kiitokset isä Matille!

Y L Ö S N O U S E M U K S E N
K I R K K O , R a j a k a t u  3 9 ,
Jyväskylä 
Säännölliset palvelukset: Lau-
antaisin vigilia klo 18, sunnun-
taisin liturgia klo 10. Palvelukset 
muina aikoina ja juhlina: Su 
26.2. klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus. Ma 27.2. klo 18 
katumuskanoni. Ti 28.2. klo 
18 katumuskanoni. Ke 1.3. klo 
18 katumuskanoni. To 2.3. klo 
18 katumuskanoni. Pe 3.3. klo 
18 paastoliturgia. La 4.3. klo 9 
liturgia kirkkoslaavin, venäjän 
ja suomen kielellä. Ke 8.3. klo 
17.30 IX hetki ja paastoliturgia. 
Ke 15.3. klo 17.30 IX hetki ja 
paastoliturgia. Ke 22.3. klo 17.30 
IX hetki ja paastoliturgia. Pe 
24.3. klo 18 juhlavigilia (Neitsyt 
Marian ilmestys). La 25.3. klo 
9 juhlaliturgia (Neitsyt Marian 
ilmestys). Ke 29.3. klo 17.30 
aamupalvelus ja katumuskanoni. 
La 1.4. klo 9 aamupalvelus, 
akatistos ja liturgia. La 8.4. klo 9 
aamupalvelus ja liturgia. 

Karstulan tsasouna
Ke 15.3. klo 18 paastoliturgia. 
Saarijärven tsasouna
Ke 1.3. klo 18 katumuskanoni. 
Ke 8.3. klo 18 paastoliturgia.
Suolahden tsasouna
Ti 28.2. klo 18 katumuskanoni. 
Pe 10.3. klo 18 paastoliturgia.
Viitasaaren tsasouna
To 2.3. klo 18 katumuskanoni. To 
30.3. klo 18 paastoliturgia.
Äänekosken tsasouna
Ma 27.2. klo 18 katumuskanoni. 
Pe 17.3. klo 18 paastoliturgia.
Lievestuoreen rukoushuone
La 25.2. klo 9 liturgia. Pe 31.3. 
klo 18 paastoliturgia.

Muualla seurakunnan
alueella
Ke 5.4. klo 18 paastoliturgia 
Pihtiputaalla Valorinteen kerho-
huoneella. Pe 7.4. klo 18 paa-
stoliturgia Haapamäellä Laina 
Halvarin kodissa, Pyörötie 1

Jyväskylän seudun
suojärveläiset:
Tarinailloissa toiveuusintana 
to 23.2.  klo 18 ”Vanhoja kart-
toja tutkimalla teemme yhteisen 
matkan Karjalaan, Suojärvelle”. 
Vuosikokous to 23.3. klo 18.00, 
tilaisuudet vanhassa salissa. 
Tervetuloa!

Kiertokoulu sunnuntaina 12.3., 
liturgia, kirkkokahvit ja luento.

Piispa Arseni avaa Keski-Suomen 
museossa  ”Ikonien tarinoita” 
-nimisen näyttelyn lauantaina 1.4.  
Näyttely vie katsojansa ikonien 
konservoinnin maailmaan.

Esillä on entisöintiä odottavia 
ikoneita, työn alla olevia ja jo kons-
ervoituja ikoneita.  Näyttelyn ikonit 
ovat Valamon konservointilaitoksen 
työkohteita.  Keski-Suomen museo 
on jo vuosikymmenen ajan järjestä-
nyt ortodoksiseen pääsiäisperintee-
seen liittyviä näyttelyitä. Ikonien 
tarinoita –näyttelyn avajaiset ovat 
1.4. klo 16 ja näyttely on avoinna  
ti-su klo 11-18 huhtikuun loppuun 
saakka.

Piispa Arseni vierailee myös 
seurakunnassamme. Hän toimittaa 
vigilian 1.4. ja liturgian 2.4. Ylös-
nousemuksen kirkossa.

Seurakunnan valtuuston I la-
kimääräinen kokous pidetään 
seurakuntakeskuksessa torstaina 
6.4. klo 18.00.

Jyväskylän 
Tiistaiseura:

Vuosikokous  ti 21.2. klo 
18 srk:n juhlasalissa, ti 7.3. isä 
Arto puhuu paastoperinteestä. 
Tervetuloa mukaan!

ISÄ MATIN LÄKSIÄIS-
JUHLA sunnuntaina 5.3. klo 
10 alkavan liturgian jälkeen 
kirkkokahvien merkeissä. Ter-
vetuloa!

NUORISOTOIMISTO
TIEDOTTAA:
Maanantaisin nuorten ilta klo 
18, keskiviikkoisin pienten 
iltakerho klo 18, torstaisin 
päiväkerho klo 10-12 ja var-
haisnuorten kerho klo 18, joka 
toinen sunnuntai kerho liturgian 
aikana.
- Laskiaissunnuntaina 26.2. 
mäenlaskua kirkon pihalla
- Retki Kuutosten sählytur-
naukseen Siilinjärvelle lauan-
taina 18.3.
-  Leirinohjaajakurssi 24.-26.3. 
seurakuntakeskuksessa
-  Lasaruksen lauantaina 8.4. vir-
povitsapaja kerhohuoneella
-   Palmusunnuntaina 9.4. virpo-
jaiset ennen liturgiaa kirkolla
- Toisena pääsiäispäivänä 17.4. 
lasten pääsiäinen kirkolla

YSTÄVÄTOIMINTA
ALKAA
Seurakunnassamme on käyn-
nistetty ystäväpalvelu. Ryh-
mä vapaaehtoisia tulee aut-
tamaan kotona ja laitoksissa 
asuvia vanhuksia ja yksinäisiä, 
avun tarpeessa olevia lähim-
mäisiämme. 
Tarkoitus on toimia käytännön 
läheisesti järjestämällä apua sekä 
kotona että sen ulkopuolisissa 
asiointitarpeissa. Lisäksi van-
huksille ja liikuntarajoitteisille 
tarjotaan kirkkokuljetuksia.  
Jos olet halukas toimimaan 
ystävänä ja auttajana tai tiedät 
avuntarvitsijoita,  anna tietosi 
kirkkoherranvirastoon sen auki-
oloaikoina p. 014-332 92 00 tai 
sähköpostiin jyvaskyla@ort.fi .
Toimintaa järjestää diakoniatoi-
mikunta ja koordinoi Hannele 
Järvinen.

LASARUKSEN LAUANTAIN 
TOIMINTAPÄIVÄ 8.4. klo 11-14

Seurakuntakeskuksessa, Rajakatu 39. Kirkos-
sa aamupalvelus ja liturgia klo 9.00. Juhlasalissa 

avutuu klo 11.00 käsinmaalattujen pääsiäismunien 
myyntinäyttely, myyjäiset, arpajaisia, kahvila, vir-

povitsapaja ym. Koristellut virpomavitsat voi tuoda 
siunattaviksi illan vigiliaan klo 18.00.

Tervetuloa!

PÄÄSIÄISYÖN ATERIA 
Diakoniatoimikunta järjestää 16.4. pääsiäisyön 

jumalanpalveluksen jälkeen yhteisen aterian juhla-
salissa n. klo 3.00 alkaen. 

Ateria tuotto diakoniatyöhön.
Tervetuloa!

LASTEN PÄÄSIÄINEN TOISENA 
PÄÄSIÄISPÄIVÄNÄ 17.4.

Liturgia ja ristisaatto klo 10, jonka jälkeen ruo-
kailu ja ohjelmaa juhlasalissa.

Ruokailu 12  €/perhe tai 5 €/hlö.
Tervetuloa!

Perinteinen käsinmaalattujen ja eri menetelmin koristeltu-
jen pääsiäismunien myyntinäyttely 8.-15.4.

Ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa, Rajakatu 39 . 

Näyttely on 
avoinna joka päivä 

klo 10-14.
Tervetuloa!

Piispa Arseni
avaa museolla
ikoninäyttelyn

KUUTOSTEN
SÄHLYTURNAUKSEEN
SIILINJÄRVELLE 18.3.!
Päiväretki vauhdikkaaseen 
tapaamiseen.
Bussi lähtee aamulla klo 7.30 
kirkolta ja palaa illalla noin 
klo 20.
Ruokailut paikan päällä.

Sarjat:
alle 10- vuotiaat
alle 15 –vuotiaat ja ihan isot.  

Kaikki saavat pelata.
Sisäpelikengät mukaan,
ja oma maila jos on.
Myös kannustusjoukkoja tar-
vitaan!
Saammeko uusittua
mestaruutemme?
Nyt koko perhellä mukaan!

Ilmoittautumiset Sirkalle 1.3. 
mennessä p. 0500-991 621 tai 
sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi .
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Kuopion seurakunta

Kuopion
ortodoksinen seurakunta 
Snellmaninkatu 8
70100 Kuopio. 
Virasto: puhelin 017-2882300 
avoinna ma–pe klo 9–12 
tai arkipäiville sattuvina orto-
doksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15. 
Fax: 017-2882311.
Sähköposti: kuopio@ort.fi .
Seurakunnan kotisivut: www.
ort.fi 
Kuopion, Lieksan, Mikkelin, 
Rautalammin ja entisen Pielave-
den ortodoksisten seurakuntien 
virkatodistukset ja sukuselvityk-
set numerosta 017-2882300.
Kaikki toimitusten ja tilojen 
varaukset viraston kautta. 
Vahtimestari Ari Koivunen: 
0500-600994.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
017-2882303, sähköposti: kuo-
pio.kerhot@ort.fi  
Seurakunnan kirjasto, Snell-
maninkatu 8 (käynti alaovesta), 
avoinna ma klo 17-18.
Vahtimestari Anna-Liisa Has-
sinen 040-5929396
Papiston ja kanttorien säh-
köpostiosoitteet ja matka- ja 
kotipuhelimet: 
Keskinen alue:
Khra rovasti Mikko Kärki, 
mikko.karki@ort.fi, 0500-
574443.
Kanttori Anita Lintu, anita.
lintu@ort.fi , 050-3494379.
Itäinen alue:
II pappi rovasti Andreas 
Hjertberg (opintovapaalla 
ajalla 18.12.05-10.7.06).
II vt. pappi alkaen 1.1.06 
pastori Jyrki Ojapelto, jyrki.
ojapelto@ort.fi , 050-5910418, 
017-872216.
II kanttori Jarmo Huttu, jar-
mo.huttu@ort.fi , 040-7769155.
Läntinen alue:
III  pappi  pastori  Timo 
Honkaselkä, timo.honkas-
elka@ort.fi , 050-4119842.
III kanttori Eija Honkaselkä, 
eija.honkaselka@ort.fi, 050-
4119845.
Diakoni, uskonnonopetta-
ja Heikki Suomala, heikki.
suomala@ort.fi , 050-3726596, 
017-642210.
Muu henkilökunta:
Talous- ja hallintosihteeri La-
hja Lökschy, lahja.lokschy@
ort.fi , 0500-901479.  
Kanslisti Jaana Kuismin, 
jaana.kuismin@ort.fi, 017-
2882300, 045-1364366. 
Virastoapulainen Anna-Liisa 
Vainiomäki, anna-liisa.vaini-
omaki@ort.fi,  017-2882300, 
050-3368353.
Uskonnonopettaja Sirpa Oku-
lov, sirpa.okulov@ort.fi , 0500-
946601. 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijän 
sijainen Antti Räsänen, antti.
rasanen@ort.fi , 017-2882303, 
0500-572587.
Lasten- ja nuorten ohjaaja 
Anniina Jauhiainen, anniina.
jauhiainen@ort.fi , 017-2882303, 
045-6386719.

Seurakunnan elämässä vuosi on 
lähtenyt alkuun. Edellisestä 
vuodestamme selvisimme 

hyvin. Siinä oli monia uusia asioita 
seurakuntaliitoksen tuomana, joita 
pohdittiin hallinnossa monelta kann-
alta.

Uuden temppelinkin saimme 
vihityksi loppuvuonna. Nyt on siis 
hyvä jatkaa jumalanpalvelusten to-
imittamista ja rukouksen kantamista 
pyhäköissämme.

Tänä vuonna olisi tarkoitus saada 
seurakuntamme vision mukaisesti 
pyhäkkötoimikunnat kokoon ja toi-
mintaan. Pyhäkköhän on se paikka, 
joka kerää meidät yhteen ja antaa 
meille yhteisten rukousten kautta 
voimaa kohdata elämämme arkea.

Nyt voisimme pohtia kuinka 

pyhäköt keräisivät meitä myös yh-
teisen toiminnan kautta palvelemaan 
toisiamme ja lähimmäisiämme. Mitä 
kaikkea me siitä voisimmekaan 
löytää ja mitä yhteisillä toimillamme 
saavuttaa.

Asiat voivat olla hyvin käytännöl-
lisiä ja arkisiakin. Ne ovat kuitenkin 
aina sellaisia, etteivät ne tekemättä 
tapahdu eikä pohtimatta mitään 
synny. Meillä on siis avoimet ja 
runsaat mahdollisuudet käsissämme. 
Tartutaan nyt niihin kiinni ja katso-
taan mitä saamme aikaan.

Viime vuoden lopulla aloitimme 
torstain päiväkahvit Kuopiossa. 
Väkeä on käynyt mutta aika niu-
kasti. Onko ajankohta väärä vai 
eikö tällainen toiminta oikein kanna 
kaupungissa?

Tätä kysymystä tarkastellaan nyt 
vuoden alkupuolella ja mietitään 
olisiko löydettävissä jokin vaihtoeh-
to asian etenemiseen. uusia ajatuksia 
tarvitsemme aina ja joskus myös 
toisenlaisia päätöksiä, että oikeat 
vaihtoehdot löytyvät toiminnoille.

Lasten toiminnan puolella on 
pohdiskeltu iltapäiväkerhojen aloit-
tamista seurakunnan läntisellä ja 
itäisellä alueella. Asioita valmistelee 
Antti Räsänen nuorisotyötoimi-
kunnan kanssa. Tämä olisi myös 
uusi avaus noissa asioissa meillä. 
Toivotaan, että asiat etenevät hyvään 
suuntaan ja positiiviseen lopputu-
lokseen.

Netissäkin seurakunta esiintyy. 
Uudet kirkkokunnan nettisivut 
ovat valmistuneet ja siellä meidän-

kin seurakunta löytyy. Koetamme 
saada sinne sisälle myös joitakin 
reittipalveluita karttoineen, ettei 
kukaan eksy matkallaan kohdetta 
etsiessään.

Paaston aika on myös pian käsil-
lä. Se on kevään kilvoitus ja matka 
kohti ylösnousemuksen iloa. Siinä 
me tarvitsemme paastoa ja rukousta 
selvitäksemme niistä kiusauksista, 
joita arkinen elämä eteemme heittää. 
Hyvää matkaa teille kanssasisareni 
ja veljeni. Tuolla matkalla varmasti 
usein kohtaamme ja kuulumisiamme 
vaihdamme. Voimia kevään kil-
voitukseen itse kullekin  meistä.

ISÄ MIKKO

Vuosi aluillaan

Arkkipiispa Leo on päättänyt kut-
sua Karjalan hiippakuntaneuvoston 
koolle tämän vuoden alkupuolella.

Näin kirkkokunnassa otetaan 
uusia askeleita, joiden suuntaa ja 
päämääriä haetaan. Nuo askeleet 
kulkevat kohti laajempaa yhteyttä 
seurakuntien kesken ja yhteisten 
resurssien jakamista kaikkia hyö-
dyttäen. 

Kuutosissa olemme jo nähneet 
kuinka yhdessä voimme saavut-
taa enemmän. Nyt pyrimme siihen 
laajemmin koko hiippakunnan vo-
imin piispan ohjaamana.

Rukoilkaamme, että jumala si-
unaisi tämän vuoden toiminnan 
ja pyrkimykset meidän kaikkien 
parhaaksi.

ISÄ MIKKO

Hiippakuntaneuvoston johtoryhmän piti kokoustaan arkkipiispa 
Leon luona Kuopiossa tammikuun 25. päivä. Tarkoituksena on etsiä 
laajempaa yhteyttä seurakuntien välillä. Vasemmalta isä Mikko Kärki, 
isä Timo Mäkirinta, arkkipiispa Leo, isä Kalevi Kokkonen ja isä Elias 
Huurinainen. Kokouksesta oli poissa isä Kosti Heikkinen.

Hiippakuntaneuvosto
koolla Kuopiossa

Kamarikuoro Krysostomos
”Nouskoon minun rukoukseni!”

Paastonajan säveliä
Bortjanski – Sidoroff – Tsesnokov – Leppänen – von Gardner

19.3.2006
klo 14 Joensuun evankelisluterilaisessa kirkossa

klo 19 Kuopion Tuomiokirkossa
johtaa Mikko Sidoroff

vapaa pääsy, ohjelma 5 / 10 €
Konsertti on kaunis läpileikkaus ortodoksisen

paastonajan kirkkomusiikista.

ke 15.3.  Dosentti Thomas McEl-
wain, Kuopio : ”Muinainen hepre-
alainen lauluperinne, psalmilaulu”.

ke 05.04. TM Aino Nenola, 
Helsinki: ”Nainen ja ortodoksinen 
kirkko”.

Tilaisuudet alkavat klo 18 Kuo-
pion Pyhän Nikolaoksen katedraa-
lissa jumalanpalveluksella. Luento 
noin klo 18.30

seurakuntasalilla os. Snell-
maninkatu 8.

Kaikki ovat tervetulleita!

Kastepuku kadoksissa!
Seurakuntamme tarjoaa seurakun-

talaisten lainattavaksi kastepukua, 
joita meillä on kaksi eri mallia.

Nyt kuitenkin toinen puvuista 
on kadonnut. Jos joku tietää jotakin 
puvun kohtalosta, otamme tiedon 
kiitollisina vastaan. Yhteydenotot 
Kuopion kanslia p. 017-2882 300.

KATEKUMEENI- ELI OPETETTAVIEN KERHO
Ohjelma:
23.2. Hyvä ja Paha – rovasti Timo Lehmuskoski.
9.3. Suuri Paasto.
23.3. Vapaa aihe – kysymyksiä matkan varrelta.
6.4. Suuri Viikko ja Pääsiäinen – Kerhon päättäjäiset.
Kerho kokoontuu klo 18 Kuopion srk-salilla, Snellmaninkatu 8. Kev-
ätkaudella perehdytään Kirkon opetukseen ihmisen itsensä kannalta, 
tutustutaan kirkon näkyvään elämään jumalanpalvelusten kautta.
Lisätietoja i Timo Hirvonen, timo.hirvonen@ort.fi 

Lisätietoja:
Rauni Väinämö, 0500 414 637,
venäjän kielellä Natalia Korte,

041 431 6395
Eeva Suhonen, 050 517 2137 

eeva.suhonen@suomi24.fi  
Sirpa Okulov, 0500 946 601,

sirpa.okulov@ort.fi 

KIRKKOKAHVIT
SEURAKUNTASALILLA
5.3. lähetystoimikunta (lähetys-
lounas); 12.3. Ortodoksia-kerho 
(Kirkon kiertokoulu); 19.3. Konev-
itsan Ystävät ry.; 26.3. Iloa Lapsen 
ja Nuoren Elämään ry. (hyvän-
tekeväisyyskonsertti); 2.4. diako-
niatoimikunta; 9.4. kirkkokuoro; 
17.4. lapsi- ja nuorisotyötoimikunta 
(lasten pääsiäinen).

Maslenitsa eli
Blini-ilta
Kuopion

seurakuntasalissa
Snellmanninkatu 8

ke 22. 2. 
klo 18 alkavan

ehtoopalveluksen
jälkeen.
Mukana

KS piispa Arseni,
musiikkia
yhdessäoloa

teetä ja blinejä.
Kuopion Venäjä-klubi ja 

seurakunta.

KSENIA-PIIRI



7

JUMALANPALVELUKSET

Mahdolliset muutokset torstain Savon Sanomissa 
ja seurakunnan nettisivulla.

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantai-
sin klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
26.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus, 
toimittaa KP arkkipiispa Leo. 27.2. klo 18 katu-
muskanoni, toimittaa KP arkkipiispa Leo. 28.2. 
klo 18 katumuskanoni, toimittaa KS piispa Arseni, 
laulaa Veljeskuoro.
Maaliskuu: 01.3. klo 16.55 katumuskanoni, ra-
diointi. 02.3. klo 18 katumuskanoni. 05.3. klo 
10 liturgia, toimittaa KP arkkipiispa Leo. 08.3. 
klo 17 paastoliturgia.11.3. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia.12.3. klo 10 liturgia, jonka jälkeen Kirkon 
kiertokoulu srk-salilla.15.3. klo 17 paastoliturg-
ia.16.3. klo 18 Jeesus-rukouspalvelus.17.3. klo 18 
paastoliturgia. 22.3. klo 17 paastoliturgia. 24.3. 
klo 18 vigilia.25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
ilmestys, toimittaa KP arkkipiispa Leo, äitien pal-
kitseminen. 29.3. klo 17 katumuskanoni. 30.3. klo 
18 paastoliturgia. 31.3. klo 18 akatistos. Huhtikuu: 
05.4. klo 17 paastoliturgia, toimittaa KP arkkipiispa 
Leo. 08.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia; klo 18 
vigilia ja virpovitsojen siunaaminen.09.4. klo 10 
liturgia, palmusunnuntai. Suuri viikko: 10.4. klo 
09 aamupalvelus; klo 18 paastoliturgia.11.4. klo 
09 aamupalvelus; klo 18 paastoliturgia.12.4. klo 
09 aamupalvelus; klo 18 yleinen sairaanvoitelu. 
13.4. klo 18 Basileios Suuren liturgia, toimittaa KP 
arkkipiispa Leo.14.4. klo 09 XII kärsimysevanke-
liumia, toimittaa KP arkkipiispa Leo; klo 14 suuri 
ehtoopalvelus toimittaa KP arkkipiispa Leo, laulaa 
Veljeskuoro; klo 18 aamupalvelus, Kristuksen hau-
taus.15.4. klo 09 ehtoopalvelus ja liturgia; klo 23.30 
puoliyöpalvelus ja pääsiäisyön liturgia.16.4. klo 16 
suuri ehtoopalvelus.17.4. klo 9.30 aamupalvelus ja 
klo 10 liturgia ja lasten ristisaatto.

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio: 
Maaliskuu: 3.3. klo 15 mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin (isä Leo Tuutti);  klo17 paastoliturgia, 
toimittaa KP arkkipiispa Leo. Huhtikuu: 7.4. klo 15 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin (isä Leo 
Tuutti); klo 17 paastoliturgia.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko:
25.2. klo 18 vigilia. 26.2. klo 10 liturgia.
Maaliskuu: 01.3. klo 18 katumuskanoni. 02.3. klo 
18 katumuskanoni.10.3. klo 18 paastoliturgia.18.3. 
klo 17 ehtoopalvelus.19.3. klo 10 liturgia. 25.3. 
klo 18 vigilia. 26.3. klo 10 liturgia. 29.3. klo 17 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin (isä Timo 
Honkaselkä). 29.3. klo 18 katumuskanoni.
Huhtikuu: 05.4. klo 18 paastoliturgia. 08.4. klo 18 
vigilia, virpovitsojen siunaus. 09.4. klo 10 liturgia, 
palmusunnuntai, kirkkokahvit.
Suuri viikko: 11.4. klo 18 paastoliturgia.13.4. klo 
18 suuri ehtoopalvelus ja liturgia.14.4. klo 18 
aamupalvelus,
Kristuksen hautaus. 17.4. klo 10 aamupalvelus ja 
liturgia, lasten pääsiäinen.

Maaningan kirkko:
26.2. klo 16 sovintosunnuntain ehtoopalvelus. 
Maaliskuu: 02.3. klo 16 mahdollisuus katumuk-
sen sakramenttiin (isä Leo Tuutti). 02.3. klo 18 
katumuskanoni. 04.3. klo 18 vigilia. 05.3. klo 10 
liturgia.15.3. klo 18 paastoliturgia. 24.3. klo 18 vi-
gilia. 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys. 
Huhtikuu: 01.4. klo 18 vigilia. 02.4. klo 10 liturgia. 

07.4. klo 18 paastoliturgia. Suuri viikko: 10.4. klo 
16 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin (isä 
Leo Tuutti). 10.4. klo 18 paastoliturgia.13.4. klo 
09 aamupalvelus. 15.4. klo 10 suuri ehtoopalvelus 
ja liturgia.
Pielaveden kirkko:
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, ehtoopalvelus on 
tiistaiseurapaikassa). 26.2. klo 10 liturgia.
27.2. klo 18 katumuskanoni.
Maaliskuu: 02.3. klo 18 katumuskanoni. 07.3. klo 
18 ehtoopalvelus.
11.3. klo 18 vigilia. 12.3. klo 10 liturgia. 17.3. klo 
18 paastoliturgia. 30.3. klo 18 paastoliturgia.
Huhtikuu: 08.4. klo 16 mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin (isä Leo Tuutti). 08.4. klo 18 vigilia, 
virpovitsojen siunaus.09.4. klo 10 liturgia, palmu-
sunnuntai. Suuri viikko: 11.4. klo 16 mahdollisuus 
katumuksen sakramenttiin (isä Leo Tuutti). 11.4. 
klo 18 paastoliturgia.12.4. klo 18 yleinen sairaan-
voitelu.14.4. klo 13 suuri ehtoopalvelus. 15.4. klo 
23.30 puoliyöpalvelus. 16.4. klo 00.00 aamupalve-
lus ja pääsiäisyön liturgia.

Keiteleen kirkko:
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, ehtoopalvelus on 
tiistaiseurapaikassa). 26.2. klo 18 sovintosunnun-
tain ehtoopalvelus. 28.2. klo 18 katumuskanoni. 
Maaliskuu: 08.3. klo 18 paastoliturgia.18.3. klo 
18 vigilia.19.3. klo 10 liturgia. 22.3. klo 18 paas-
toliturgia. 31.3. klo 17 mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin (isä Timo Honkaselkä). 31.3. klo 18 
akatistos.
Huhtikuu: Suuri viikko: 10.4. klo 18 paastoli-
turgia.14.4. klo 09 aamupalvelus, 12 kärsimysevan-
keliumia.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko:
26.2 klo 17 suuri ehtoopalvelus. Maaliskuu: 03.3. 
klo 17 paastoliturgia.15.3. klo 17 paastoliturgia. 
24.3. klo 17 vigilia. 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt 
Marian ilmestys. 30.3. klo 17 paastoliturgia.
Huhtikuu: Suuri viikko: 10.4. klo 17 paastoli-
turgia.13.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia.15.4. 
klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.

Nilsiän kirkko:
27.2. klo 17 katumuskanoni. Maaliskuu: 04.3. klo 
17 vigilia. 05.3. klo 10 liturgia. 17.3. klo 17 paas-
toliturgia. 29.3. klo 17 katumuskanoni. Huhtikuu: 
Suuri viikko: 12.4. klo 17 aamupalvelus ja yleinen 
sairaanvoitelu. 17.4. klo 10 liturgia.

Tuusniemen kirkko:
28.2 klo 17 katumuskanoni, toimittaa KP arkkipiis-
pa Leo. Maaliskuu: 08.3. klo 17 paastoliturgia.18.3. 
klo 17 vigilia. 19.3. klo 10 liturgia. 31.3. klo 17 
akatistos. Huhtikuu: 08.4. klo 17 vigilia, virpovit-
sojen siunaus. 09.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 
Suuri viikko: 11.4. klo 17 paastoliturgia. 15.4. klo 
10 ehtoopalvelus ja liturgia.

Muuruveden tsasouna:
Maaliskuu: 01.3. klo 17 katumuskanoni.10.3. klo 
17 paastoliturgia.25.3 klo 17 vigilia. 26.3. klo 10 
liturgia. Huhtikuu: 05.4. klo 17 paastoliturgia. Suuri 
viikko: 14.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus.
 
Luikonlahden tsasouna:
25.2. klo 17 vigilia. 26.2. klo 10 liturgia. Maaliskuu: 
02.3. klo 17 katumuskanoni, toimittaa KP arkkipi-
ispa Leo. 11.3. klo 17 vigilia.12.3. klo 10 liturgia. 
22.3. klo 17 paastoliturgia. Huhtikuu: 01.4. klo 17 
vigilia. 02.4. klo 10 liturgia. 07.4. klo 17 paastoli-
turgia. Suuri viikko: 14.4. klo 18 aamupalvelus.

Euroopan säät ovat toisinaan merkilliset. Lunta sataa siellä missä sitä ei 
normaalisti juuri nähdä muualla kun korkeiden vuorten huipuilla. Näin on 
käynyt äskettäin Etelä-Ranskassakin Caunes Minervoisin seudulla. Siellä 
Kalevi ja Ritva Miettinen viettävät talvea. Sieltä he myös lähettivät kuvan 
miltä heidän pihapiirinsä näyttää valkoisen lumen keskellä. Kuulemma on-
neton skorpiooni oli paleltunut ulko-oven kynnykselle koittaessaan päästä 
turvaan asunnon lämpöön. Näinkin voi elämän kamppailuissa luontokap-
paleille käydä.

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOT

-Tiistaisin Siilinjärvellä klo 9-11.30 Seukkarilla
-Keskiviikkoisin Kuopiossa 9-11.30 ja 13.30-15.30 Seukkarilla
-Torstaisin Kuopiossa 9-11.30 Seukkarilla
Iltakerhot:
-Maanantaisin tanssikerho 4-6 luokkalaisille tytöille Kuopion seukkarilla 
Ohjaajina Hanna Nissinen 044-3356761 ja Nana Ohvo 044-5889430
-Parittoman viikon Maanantaisin junnukerho Siilinjärvellä klo 18-19
-Tiistaisin Junnukerho Kuopiossa klo 18-19.15
-Torstaisin Nuorten ilta klo 18-20 Kuopiossa
-Perjantaisin venäjänkielinen lastenkerho Seukkarilla klo 17-18
Ohjaajana Zoja Saukkonen 017-2623077
-Sunnuntaisin Nuorisokuoro klo 18 seukkarilla
Perhekerho:
-Maanantaisin Seukkarilla klo 10-11.30

Tammikuussa 2006 kerhot jatkuvat viikolla 2 ja iltakerhot viikolla 3
Terveisin Antti ja Anniina seurakunnasta☺ 
kuopio.kerhot@ort.fi  017-2882303

Perinteiset

Pääsiäismyyjäiset
Kuopion ortodoksisen srk:n 

seurakuntasalissa.
(Snellmaninkatu 8)

lauantaina
8.4.2006 

klo 11 alkaen 
Myytävänä perinteisiä
pääsiäisleivonnaisia:

pashaa, kulitsaa, rahkapiirakoita,
kakkuja, karjalanpiirakoita ym.

sekä  Virpovitsoja

Järjestää:
Lähetystoimikunta

Tiistaiseura 
Konevitsan Ystävät

ym. toimintapiirit

Pääsiäismyyjäiset 
Lasaruksen lauantaina 

8.4. Pielavedellä, 
kellonaika ja paikka 

ilmoitetaan lähempänä. 
Järjestää tiistaiseura ja 
kirkkokuoro. Tervetuloa!

ONKO  MATKALLE  LÄHTI-
JÖITÄ? Ortodoksia-kerho on valm-
istelemassa matkaa Nurmekseen ja 
Valtimolle  la 22.4.2006.

Lähtö  noin klo 7 aamulla, paluu 
iltapäivällä. Tutustumme  Nurmek-
sen  ja  Valtimon kirkkoihin, mahdol-
lisesti  myös Bombaan. Matkan hinta  
riippuu lähtijöiden määrästä, joten  
toivon mahdollisimman  pian  ilmoit-
tautumista srk:n kansliaan puh. 2882 
300, viimeistään  kesäajan alkaessa 
maaliskuun  26 päivänä 2006.

Lisätietoja  Asta Partaselta puh. 
050-3230508. Tervetuloa mukaan!

Tule opettelemaan pääsiäismunien koristelua

PISANKATEKNIIKALLA
la 18.3. ja 25.3.2006 klo 12-16

Kuopion ortodoksinen seurakuntasali, Snellmaninkatu 8.
Kurssin hinta 20 euroa sis. tarvikkeet.

Opettajana Säde Tuovinen.
Ilmoita tulostasi viimeistään viikkoa ennen kurssia

Säde Tuoviselle puh. 050-3831 661.
Järj. Veljeskuoron Venlat

Päivän aikana mahdollisuus ostaa suolapalaa.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakuntakuoro
kokoontuu Siilinjärven srk-salilla keskiviikkoisin klo 15.30.

Lisätiedot: kanttori Eija Honkaselkä p. 050-411 9845

Arkkipiispa Leon kutsuu keskustele-
maan tunnettuja ja tunnustettuja ih-
misiä tieteen, taiteen, talouselämän 
sekä muilta kulttuurin alueilta. Arkki-
piispa Leo järjesti esitelmätapaamis-
ia jo toimiessaan metropoliittana 
Helsingissä.

Arkkipiispan vieraat avaavat 
meille ikkunan omaan maailmaansa. 
Esitelmän jälkeen arkkipiispa Leo ja 
yleisö keskustelevat kutsuvieraiden 

esille nostamista aiheista
Arkkipiispalla vieraana –ti-

laisuudet pidetään Kuopion 
kaupungintalolla kerran kuussa 
tiistaisin.

2 1 . 2 .  k l o  1 8  n ä y t t e l i j ä , 
näytelmäkirjail i ja Liisamaija 
Laaksonen: Suuntana täysi elämä

21.3. klo 18 konsernijohtaja 
Björn Wahlroos: Markkinatalous, 
yritykset ja yhteiskuntavastuu

25.4. klo 18 arkkiatri Risto Pel-
konen: Lääketiede ja ihmiskuva

23.5. klo 18 professori Jaakko 
Hämeen-Anttila: Islam nykymaai-
lmassa

Taustayhteisöinä mukana ovat 
Kuopion kaupunki, Kuopion Yli-
opistoseura ry  ja Karjalan hiippak-
unnan säätiö. 

Arkkipiispalla vieraana
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Mikkelin seurakunta

Suomen ortodoksisen kirkon suuren 
paaston keräys aids-työlle 
Itä-Afrikassa 27.2.–21.4.2006.
Piispainkokouksen siunauksella 
järjestettävän keräyksen tuotto 
ohjataan ortodoksisen kirkon aids-
työhön Keniassa ja Etiopiassa. 
Keräyksen toteuttaa viisi ortodoksisen 
kirkon järjestöä.
Keräystilit: OP 548005–216435 
ja Nordea 147030–254956.
Tiedonantoihin ”Afrikka”.
Lisätietoja www.ort.fi /ortaid

VAIKENEMISESTA 
 VAIKUTTAMISEEN

Ort
Aid

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

Kirkkoherra Johannes Hätin-
en puh. 050 593 1383

Virasto avoinna ke
klo 11-15.
Virkatodistus- ja sukuselvitysa-
siat Kuopiosta:
puh. (017) 288 2300

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4

Tammikuu
Ke 15.2. klo 9 Liturgia
Ke 15.2. klo 18 Ehtoopalvelus
La 18.2. klo 18 Vigilia
Su 19.2. klo 10 Liturgia
Ke 22.2. klo 18 Ehtoopalvelus
La 25.2. klo 18 Vigilia, toimittaa 
KS piispa Arseni
Su 26.2. klo 10 Liturgia, toimittaa 
KS piispa Arseni
Su 26.2. klo 15 Sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus, toimittaa KS piispa 
Arseni
Ma 27.2. klo 18 Katumuskanoni

Maaliskuu
To 2.3. klo 18 Katumuskanoni
Pe 3.3. klo 18 Paastoliturgia
Pe 10.3. klo 18 Paastoliturgia
Su 12.3. klo 10 Liturgia
La 18.3. klo 18 Vigilia
Su 19.3 klo 10 Liturgia
Pe 24.3. klo 18 Vigilia
La 25.3. klo 10 Liturgia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
ilmestys
To 30.3. klo 18 Aamupalveluksessa 
Suuri katumuskanoni

Huhtikuu
La 1.4. klo 18 Vigilia
Su 2.4. klo 10 Liturgia
La 8.4. klo 18 Vigilia
Su 9.4. klo 10 Liturgia, Palmusun-
nuntai
To 13.4. klo 18. Ehtoopalvelus ja 
Basileioksen liturgia
Pe 14.4. klo 9 Aamupalvelus, 12 
kärsimysevankeliumia
Pe 14.4. klo 14 Kuninkaalliset 
hetket
Pe 14.4. klo 18 Ehtoopalvelus, 
hautakuvan esiinkanto
La 15.4. klo 9 Aamupalvelus, hau-
tauspalvelus
La 15.4. klo 23.30 Puoliyöpalve-
lus, aamupalvelus ja liturgia
Ke 19.4. klo 8 Liturgia ja ristisaa-
tto; koululaiset mukaan!

JUMALANPALVELUSLISTA 
JATKUU SIVUN OIK. LAIDAS-
SA....

Jonkin aika sitten murehdin mo-
nia seurakunnan asioita. Viime 
vuoden loppupuolella tuli vähän 

kirkollisveroja ja vuoden alussa pal-
jon isoja laskuja.

Niitä näitä miettiessäni lähetin 
kokeneel le kol legalleni sähköpos-
tia, jossa pyysin: ”Auta miestä 
mäes sä!”

Pian kollegani soitti. Pitkän kes-
kustelun aikana hieman rauhoi tuin ja 
puhelun jälkeen muistin Kristuksen 
sanat: ”Katsokaa tai vaan lintu ja: 
eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa 
ei vätkä kokoa va rastoon, silti tai-
vaallinen Isänne ruokkii ne” (Matt. 
6: 26).

Kirkkoherra toimittaa jumalan-
palveluksia ja sakramentteja, tapaa 
ihmisiä, kuuntelee heidän murhe-
itaan, yrittää auttaa, hoi taa hallintoa, 
tekee aikatauluja sekä monenlaisia 
rutiinitöitä.

Niin kirkko herran kuin muunkin 
papin apuna ja turvana on aina toinen 
pappi. Keskinäinen luottamus ja 

avunanto auttavat. Yksin ei tar vitse 
murehtia, kun apua on aina saata-
vissa. Hyvä keskus telu hoitaa kahta 
ihmistä puolin ja toisin.

Olemme erilaisissa tapaamissa 
hiippakunnan piispan johdolla poh-
tineet viimeisen vuoden aikana 
kirkkomme muuttuvaa lainsäädän-
töä, johon liittyy muun muassa 
palkkauudistus.

Pa piston päivillä on silloin tällöin 
tul lut esiin työssä jaksami nen. Kun 
olemme yh dessä, asi at eivät tunnu 
kovin vaikeilta, sillä kaverillakin on 
suurin piirtein samat työhön liittyvät 
sekä ilot että mur heet.

Sit ten kun olemme olleet viikkoja 
ja kuukausia ”omissa kam miois sam-
me”, monet asiat alka vat ahdistaa. 
Lähipiirissämme ole villa ihmisillä 
on monia toivei ta ja odotuksia, joihin 
kirkko herrojen on vastattava rak-
kauden ja Kristuksen hengessä. 

Olen ollut nyt yli kolme kuu-
kautta Mikkelin seurakunnan kirkko-
herrana. Minua on ilahduttanut 

vilpittömästi se, että eri puo lilla 
seu rakuntaa väkeä käy paljon juma-
lanpalveluksissa.

Iloinen ja avoin tunnelma on ollut 
käsinkosketeltavaa. Jumalanpalveluk-
sissa, var sinkin liturgiassa unohtaa 
monet murheet, kun väki käy kohti 
Kristuksen ateriapöytää.

Kirkkorakennukset, hallinto ja 
rutiini työt ovat vain apuvälineitä 
matkalla kohti ikuista elä mää. Kun 
entistä enemmän osallistutaan pyhiin 
palveluksiin ja rukoillaan, seurakun-
nan talouskin vahvistuu.

Muutaman viikon kuluttua 
kohtaamme valoisan paastokevään 
aurin gon kohotessa kohti taivaan 
korkeuksia.

Kun kumarrumme maahan asti, 
luemme paastorukouksia ja käymme 
katumuksen sakramentissa, olemme 
kuin taivaan linnut, jotka taivaal-
linen Isämme ruokkii.

ISÄ JOHANNES HÄTINEN

Kohti valoisaa paastokevättä!
JUMALANPAVELUSLISTAN 
JATKOA...

PIEKSÄMÄEN KIKKO
Vanha Mikkelin tie 18
Helmikuu
La 4.2. klo 18 Vigilia
Su 5.2. klo 10 Liturgia
Ti 28.2. klo 18 Katumuskanoni
Maaliskuu
Su 5.3. klo 10 Liturgia
Pe 17.3. klo 18 Paastoliturgia
Su 26.3. klo 10 Liturgia
Pe 31.3. klo 18 Paastoliturgia
Huhtikuu
Pe 7.4. klo 18 Paastoliturgia
Ma 10.4. klo 18 Paastoliturgia
Ma 17.4. klo 10 Liturgia ja 
ristisaatto

JUVA
Ev.-lut. srk-talon takkahuone
Ke 15.3. klo 18 Paastoliturgia 
Ke 29.3. klo 18 Paastoliturgia 
Ti 11.4. klo 18 Paastoliturgia 

KANGASNIEMI
Ev.-lut. srk:n toimituskappeli
Ke 8.3. klo 18 Paastoliturgia
Ke 12.4. klo 18 Paastoliturgia 

MÄNTYHARJU
Ev.-lut. srk-talon vanha puoli
Su 12.2. klo 10 Liturgia 

Ev.- lut. seurakuntakeskuksen 
toimitushuone
Ke 5.4. klo 18 Paastoliturgia 

SYSMÄ
Op:n alakerran kokoushuone
Ke 1.3. klo 18 Katumuskanoni 
Ke 22.3. klo 18 Paastoliturgia

MIKKELIN TIISTAISEURA
Ma 13.3. klo 12 srk-talossa

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEU-
RA
Kokoontumiset ti 21.2., 7.3. ja 
21.3. kirkossa

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
La 8.4. klo 12 Mikkelin srk-
talossa

VALAMON-matka
Seurakunta järjestää pyhiinva-
ellusmatkan Uuteen Valamoon 
22.- 23.4. Tiedustelut ja il-
moittautuminen, puh. 050 593 
1383.

MYYJÄISET JA
ARPAJAISET

Mikkelin ort.srk-salissa la 
8.4.2006 KLO 12

T E R V E T U L O A !
Mikkelin ort.kirkkokuoro

ORTODOKSISEN KAMARI-
KUORON

K O N S E R T T I
SU 19.3.2006 KLO 16

Mikkelin Tuomiokirkossa
Johtaa dir.cant. Juhani Matsi

T E R V E T U L O A !

PAASTOKERÄYKSET
Vuoden 2005 aikana Mikkelin 

ort.seurakunnan diakoniatoimikunta 
järjesti kaksi paastokeräystä. Suuren 
paaston keräys Serbian aidsin vas-
taiseen työhön, joka tuotti 118,35 
euroa. Keräys joulupaaston aikana 
Karjalan orpolasten hyväksi tuotti 
139,20 euroa. Diakoniatoimikunnalla 
on myös jatkuva keräys lähetystyön 
hyväksi. Suomen ortodoksinen kirkko 
tekee lähetys- ja valistustyötä lähinnä 
Afrikassa.

Suuri kiitos kaikille keräyksiin 
osallistujille.

I. PEKKA HIRVONEN

TOIMIKUNNAN PJ

On kunnia-asia käyttää tarkoin
ruoantähteet. Se lisää
luovuutta.

 Priscilla

 

Vastaanottamisen vaikeus

Useissa eri julkaisuissa ke-
hotetaan perheitä luomaan 
oma pääsiäisperinne ja ta-

vattoman usein jutun kuvituksena 
on pieni lapsi noidaksi  puettuna, 
koristeltu pajunoksa kädessään. Jo 
yleissivistykseen kuuluu tietää, että 
pääsiäisenä juhlimme Kristuksen 
ylösnousemusta ja kuoleman voit-

Karkki vai kepponen?
tamista. Ja jo palmusunnuntaillekin 
on oikeasti pohjana kirkollinen 
juhla. 

Virpominen on vanha karjalais-
ortodoksinen tapa, joka perustuu  
kirkolliseen tapahtumaan eli Jee-
suksen Jerusalemiin ratsastamisen 
muistamiseen. Tuolloin kansa levitti 
vaatteitaan ja palmunoksia tielle iloi-
ten Jeesuksen saapumisesta. 

Virpomisella halutaan toivottaa 
läheisille ihmisille siunausta ja me-
nestystä. Virpoja kerää pajunoksia ja 
koristelee ne paperikukkasin. Vitsat 
siunataan tärkeään tehtäväänsä 
edellisen illan vigiliassa eli iltaju-
malanpalveluksessa.

Hyvän ja oikean perinteen mu-
kaan virvotaan vain läheiset ihmiset, 
sukulaiset ja mahdollisesti tunnetut 
lähinaapurit. ”Virvon varvon tuo-
reeks terveeks Jeesuksen Kristuksen 
Jerusalemiin ratsastamisen muis-
toksi!” tai ”Virvon varvon, tuoreeks 
terveeks tulevaks vuodeks. Jumala 
sinua siunatkoon!” Vitsa jätetään 
virvotulle ja virpoja voi saada pienen 
makean palkkionsa, senkin vasta 
pääsiäisenä, paaston päättyessä.  

Nykyinen palmusunnuntainvietto 
näyttää saaneen muotoja enemmän 
amerikkalaisesta halloween-juhlasta 
kuin omasta perinnöstään. Noidiksi 
pukeutuneet lapset kulkevat ovelta 
ovelle virpoen ja makeisia ja euroja 

kerjäten. Voiko noita, pahuuden 
edustajana, välittää hyvyyttä ja 
siunausta?

Vanhan perinteen mukaan noidat 
kuuluvat pääsiäislauantain iltaan, 
hetkeen ennen Jeesuksen ylösnouse-
mista, jolloin pahat henget liikkuivat 
ahkerasti. Länsisuomalaiseen tapa-
perintöön kuuluvat pääsiäisnuotiot ja 
siihen juhlaan nykyisinkin noidiksi 
pukeutuvat lapset.  

Tapojen sulautuminen on nyky-
aikaa, kuuluttavat kulttuurintutkijat. 
Mielestäni oman kulttuuriperinnön 
tunteminen ja ymmärtäminen osoit-
taa terveyttä itsekunnioitusta  ja 
sivistystä.  Kun asioita sotketaan 
surutta toisiinsa ja media ja mainos-
maailma ne vielä muutaman kerran 
pyöräyttää, alkuperäiset asiat muut-
tuvat liki tuntemattomiksi.  

Kasvattajina ja tiedotusvälineiden 
edustajina meidän tulee tuntea paitsi 
oma kulttuurimme myös vastuumme 
sen oikeaoppisesta siirtämisestä 
seuraaville sukupolville.  Uusia ta-
poja voi luoda ja niitä syntyy, mutta 
toivottavasti ei vanhoja tuhoamalla. 

Virpomisen välittämä siunauksen  
näkisi mieluummin suloisen lapsen 
kuin pelottavaksi naamioidun noidan 
välittämänä.

SIRKKA JAAMALAINEN-LÖNN

NUORISOTOIMENOHJAAJA 

JYVÄSKYLÄN ORTODOKSINEN SRK

Naisella oli takanaan runsas 
vuos i  täynnä  er i la i s ta 
sairastelua. Kunto huononi.

Ei siinä myöskään  mieli mettä 
keitä. Onneksi ainoa lapsi oli kotona  
pitkän aikaa loppuvuodesta.

Jouluaatto oli kahden hiljaista 
juhlaa. Jaettiin lahjat, lopuksi tytär 
ojensi äidilleen  pitkän ja kapean 
kirjekuoren. Sisällä olevaan korttiin 
oli merkitty 17 nimeä.

Ystävät ja lähimmät työtoverit an-
toivat lahjakortin  henkilökohtaiseen 
kuntohoitajaan puoleksi vuodeksi. 
Tytär oli salaa järjestänyt kaiken, 
ottanut yhteyttä niihin, jotka olivat 
huomanneet naisen huonon voinnin 
ja halusivat  auttaa. 

Minä olin se nainen. Itkin ilosta 
ja tyttäreni piti käsiään ympärilläni. 

Sitten kiitin kaikkia enkä hävennyt 
lainkaan.

Meistä on useimmissa arvot-
tomuuden tunne niin syvällä, että 
rakkaudenosoituksen vastaanot-
taminen muilta kuin aivan läheisim-
miltä on vaikeaa.

Olenko muka ansainnut tämän? 
Eihän heikkouksia saa näyt-
tää, turvallisempaa on piiloutua 
särkyneenäkin eheältä näyttävän 
haarniskan alle.

Itse olen havainnut miten an-
taminen on helpompaa, antaja on 
ylempänä kuin se, jolle annetaan. 
Vaatii nöyrtymistä myöntää, että on 
avun tarpeessa. Vaatii nöyrtymistä 
ottaa se vastaan. Oivaltaa ja tun-
nustaa itselleen, että rakkauden  
saaminen  ei ole almu, saajan hu-

onouden osoitus vaan sydämestä 
lähtenyt lahja.

On vastoin kaikkia ennakkoluu-
loja sanoa itselleen, että kulkee 
yhtenä luotuna muiden joukossa, 
on hyväksytty, rakastettu juuri 
sellaisena kuin on.  

Vastaanottaminen on vaikeaa. 
Luulen, että siihen pitää hiljalleen 
kypsyä. Elämä kyllä koulii enkä 
tässä puhu nyt ajatuksettomasta 
alistumisesta kohtaloon. Oppimäärä 
päättyy vasta kuolinvuoteella.

Talvi on nyt kääntynyt kohti 
kevättä. Lintujen ääni värittää aa-
mun oksia. Joulun lämmin hohde 
siintää taustalla, kun kulku käy kohti 
pääsiäisvaloa.

LEENA ORRO
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Rautalammin seurakunta

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
puh/fax: (017) 2882 380
isä Timo Mäkirinta:
0500 371 057

JUMALANPALVELUKSIA 
Rautalammin pyhän Nikolaok-
sen kirkko; Pe 17.2.klo 18 para-
staasi. La 18.2. klo 18 vigilia. Su 
26.2. klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus. To 2.3. klo 18 su-
uri katumuskanoni. La 11.3. klo 
18 vigilia. Su 12.3. klo 10 liturgia 
ja kirkon kiertokoulu. Ti 14.3. 
klo 18 ehtoopalvelus, piispa Ar-
seni. La 18.3. klo 18 vigilia. Pe 
24.3. klo 18 vigilia (suuri ehtoon-
jälkeinen palv.) . La 25.3. klo 18 
vigilia. Su 26.3. klo 10 liturgia. 
To 30.3. klo 18 paastoliturgia. Pe 
7.4. klo 18 paastoliturgia. La 8.4. 
klo 18 vigilia ja virpovitsojen 
siunaus. Ti 11.4. klo 18 paas-
toliturgia, suuri ti. Ke 12.4. klo 
9 aamupalvelus. To 13.4. klo 9 
aamupalvelus, suuri to. To 13.4. 
klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, 
ehtoollisen asettamisen muisto. 
Pe 14.4. klo 18 aamupalvelus. La 
15.4. klo 23.30. puoliyöpalvelus, 
aamupalvelus ja liturgia, Herran 
pääsiäinen.

Suonenjoen Kristuksen kir-
kastumisen tsasouna; La 25.2. 
klo 18 vigilia. Su 26.2. klo 10 
liturgia. Ti 28.2.klo 18 suuri 
katumuskanoni. Ke 22.3. klo 
18 paastoliturgia. Su 9.4. klo 10 
liturgia. Ke 12.4. klo 18 paastoli-
turgia, suuri ke, piispa Arseni. Pe 
14.4. klo 13 ehtoopalvelus. Ma 
17.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto. 
La 29.4. klo 18 vigilia.

Syvänniemen pyhän ylienkeli 
Mikaelin tsasouna;Su 19.2. klo 
10 liturgia, tuomiosun. Ke 1.3. 
klo 18 suuri katumuskanoni. Ke 
15.3. klo 18 paastoliturgia. Ma 
10.4. klo 18 paastoliturgia, suuri 
ma. Pe 14.4. klo 9 XII kärsimy-
sevankeliumia.

Tervon pyhän profeetta Eliaan 
tsasouna; La 18.2. klo 10 liturg-
ia, sielujen la. Pe 3.3. klo 18 
paastoliturgia. La 8.4. klo 10 
liturgia, Lasaruksen la. La 15.4. 
klo 10 liturgia, suuri la.

Vesannon pyhän Johannes 
Kastajan tsasouna; Ma 27.2. 
klo 18 suuri katumuskanoni. 
Ke 29.3. klo 18 aamupalvelus 
ja suuri katumuskanoni, piispa 
Arseni. Ke 5.4. klo 18 paasto-
liturgia.

Konnevesi, srk.talon ryhmätila; 
La 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt 
Marian ilmestys. Su 30.4. klo 
10 liturgia.

Hankasalmi, Aseman seurakun-
takoti; Pe 17.3. klo 18 paastoli-
turgia.
 
TIISTAISEUROJA
To 16.2. klo 13 Vesannon Ti-
istaiseuran vuosikokous tsasou-
nalla.
Ti 21.2. klo 13 Rautalammin 
Tiistaiseuran vuosikokous srk.
salilla.
Ti 14.2. klo 13 Suonenjoen Ti-
istaiseura tsasounan alasalissa. 
La 18.2. klo 10 alkavan liturg-
ian jälkeen Tervon Tiistaiseuran 
vuosikokous.
To 23.2. 18.30 Karttulan kerah-
mo Syvänniemen tsasounalla
Ti 28.2. klo 17 Suonenjoen 
Tiistaiseuran vuosikokous ala-
salissa

TAPAHTUMIEN JATKOA 
SIVUN OIKEASSA 
LAIDASSA

NAISPIIRI – NASTI
Ti 14.3. klo 18 ehtoopalvelus 
kirkossa ja luento Iina Collian-
derista kirjaston kivijalassa, pi-
ispa Arseni vieraana. Huhtikuun 
29.-30. päivinä Kari Koslosen 
karjalan kielen kurssi. Varaa 
aika allakkaasi !
 
VUOSILOMIA
Isä Timo ja kanttori Oili ovat 
vuosilomalla seuraavasti; 4.3.-
10.3. ja 20.4.-26.4.
 
 
LAPIN VAELLUS 2006
Kuutosten vaellus 2006 suun-
tautuu Saariselän maisemiin.
Lähdemme pe 28.7. illansuussa 
Rautalammilta ja palaamme
pe 4.8. takaisin. Matkan hinnat 
omien eväin ; lapset 30/50 €
ja aikuiset 90/120 €. Lisätietoja 
antavat Kari Rahkonen
040 719 74 67 ja Yrjö Mink-
kinen 0500 17 17 23

LASTENKERHOT
Rautalammilla kerhotila/
seurakuntasali: La 11.2. 
, 25.2.,  18.3., 8.4. ja 22.4. 
Kerho alkaa klo 10
Suonenjoella; tsasounan 
alasalissa: Ti 14.2., 21.2., 
14.3., 28.3. ja 18.4. Kerho 
alkaa klo 15.30

NIKOLAOS-KUORO:
Sovitut harjoitukset: 
Ke 15.2, ke 22.2, to 
16.3, to 23.3, ti 28.3, 
to 6.4. Kokoonnumme 
Syvänniemen tsasounalle 
klo 18.
 
Naispiiri NASTI: 
Maanantaisin klo 19.30 
liikuntaa Rautalammin 
kuntosalilla. Vetäjänä Pirjo, 
puh. 040 7324296.

Kukaan meistä ei saa olla 
tyytyväinen jumalanpalve-
lusten muutaman prosentin 

osallistumislukuihin.
Yhdessä tulisi löytää kirkon ja 

seurakunnan todellinen luonne ja 
juuruttaa se uudelleen jäsentemme 
tietoisuuteen. Tänään jäsenyys on 
verojen maksamista ja jonkinlaista 
tietoisuutta siitä, missä olen kir-
joilla.

Tämä riittää valitettavan useille.
Valitettavan usein seurakuntiakin 

mitataan ulkoisten puitteiden ja 
näennäisen toiminnan kautta. Karja-
lan ortodoksiset seurakunnat tulivat 
toimeen aina 1930-lopulle ilman 
ensimmäistäkään seurakuntasalia.

Tiettävästi Suistamon seurakunta 
rakensi ensimmäisen salin kirk-
koherra Aleksanteri Ryttyläisen 
aikaan (vuoden 1936 jälkeen.) Nyt 
pitää olla seurakuntasalit ja –talot 

kaikilla. Pitää olla hyvät ja kauniit 
puitteet toiminnoille – kerhoille, 
yhdistyksille monenmoisille tapah-
tumille ja juhlille.

Ainakin osittain me olemme tah-
tomattamme luoneet puitteet myös 
vääränlaiselle seurakuntayhteydelle. 
Moni kuittaa osallistumisen seur-
akunnan toimintaan ikonipiirillä, 
tiistaiseuralla tai lähetyspiirillä.

Kaikki hyviä toimintoja, mutta 
eivät koskaan korvaa liturgisen 
yhteyden syvää kokemusta. 

On toki mukavaa, että seurakun-
tien hyvä taloudellinen tilanne antaa 
mahdollisuuden näillekin toimin-
noille, mutta jotain on pielessä 
silloin, jos kerhot saavat liikkeelle 
suuremmat joukot kuin viikottaiset 
jumalanpalvelukset. Seurakun-
tayhteys ei ole harrastus vaan jotain 
oleellisesti enemmän.

Vai olisiko vikaa jumalanpalve-

luksissa. Pappi ei valmistele saarno-
jaan, pyhäköt ovat likaisia ja kuoro 
puuttuu.

Monenlaisia syitä olen kuullut.
Laiskuus ja välinpitämättömyys 

lienevät kuitenkin yleisimmät, mutta 
jokainen meistä saa varmuudella kat-
soa peiliin ja kysyä itseltään – olenko 
itse tehtävääni valmistautunut ja 
tehnyt kaikkeni? 

Olen kyllä tuhat kertaa kuullut, 
ettei palveluksen pyhyys tai kelvol-
lisuus ole toimittajista kiinni, mutta 
kaikenlainen valmistautuminen on 
kuitenkin. Myös muutaman hengen 
kotoinen lauma tarvitsee ruokki-
jansa. Joskus tuntuu, että helposti 
parannamme koko maailman, mutta 
unohdamme ihmiset lähellämme. 

Tulkaa jumalanpalveluksiin !
 

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

Missä mennään?

Rautalammin pyhän
Nikolaoksen kirkon
kattoristiä on jo kaipailtu. 
Vanha ja tyvestä lahonnut 
risti poistettiin ja uutta 
ehompaa valmistellaan
Vesannolla. Kevään aikana 
kirkko saa uuden ristin. 
Sisä-Savon Rakennusparin 
pelkäämättömät työmiehet 
pääsevät vielä ainakin
kerran korkeuksiin! 

Lauantaina 14.1. oli seurakunta-
salilla täpinää. Naispiiri NASTI 
järjesti salille ”piiruabutkun”. 
Salissa näytettiin piirakan valmis-
tusta ja kahvio palveli asiakkaita. 
Piirakat tekivät hyvin kauppansa 
ja uutta piirakkapäivää jäätiin 
odottamaan! Päivästä jäi hyvä 
maku suuhun kaikille.

Nastien
piirua-
butku
seura-
kunta-
salilla
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Varkauden seurakunta
Elämämme rikkaus
Elämämme on kuin rakennus, jota kokoamme pala 
palalta sen viimeiseen päivään. Lapsuus kuin maapohja, 
jolle rakennus tulee nousemaan. Nuoruus - talon perusta.  
Sen lujuudesta riippuu tulevan rakennuksen kesto.
Mistä perusta muodostuu?  Ystävien hymystä, 
leikinlaskusta, naurusta, sävelistä, mutta myös kyynelistä, 
murheista joita elämä toi tullessaan.
Kuinka hyvä ja turvallinen olikaan rakentaa perusta 
käsi ystävien kädessä. Taloa viimeisteltäessä katse palaa 
nuoruuteen ja sydän iloitsee  kanssarakentajista.
Miten olisikaan käynyt talollemme, jos olisimme sen yksin 
koonneet?
Käsi sytyttää lampukan, rakkauden tulen Jumalalle, 
samalla kun nousee huokaus: Luojani, anna valosi 
kohdistua ystäväämme, jota nyt juuri ajattelemme.
Sinä, ystävämme, joka olet kovin kaukana ja kuitenkin 
aivan lähellämme, kumpa emme ikävillä asioillamme 
pahottaisi mieltäsi,
emmekä murheillamme toisi kyyneleitä taivaankirkkautta 
loistaviin silmiisi. Vain rakkaus kohotkoon luoksesi 
siunaten Sinua kaikissa toimissasi. Tulkoon sen vaikutus 
voimaksi keskellemme.
 
Valmistautumista Suuren Paaston hengelliselle 
matkallemme toivottaen     i. Martti      

Jumalanpalvelukset Varkauden 
ort. seurakunnassa 02.02.2006 
– 07. 05. 2006

VARKAUDEN KIRKKO   Re-
landerinkatu  5
HELMIKUU  2006:  2. 2. klo 
18. Liturgia (Herran Temppeli-
in tuomisen muisto); 4.2.klo 
18. Vigilia;   11.2. klo 18. 
Ehtoopalvelus; 12.2. klo.10. 
hetkipalvelus; 17.2. klo. 18. 
Parastasis; 18.2. klo. 18. Vi-
gilia; 19.2. klo. 10. Liturgia; 
25.2. klo.18. Vigilia; 26.2. klo. 
10. Liturgia; klo. 18. Suuri 
Ehtoopalvelus; 27.2. klo. 18. 
Andreas Kreetalaisen Suuri 
Katumuskanoni.
MAALISKUU  2006: 2.3. 
klo. 18. Andreas Kreetalaisen 
Suuri Katumuskanoni. 3.3. 
klo 18. Paaston Ehtoopal-
velus; 4.3. klo 18. Vigilia; 
8.3. klo 17. Paastoliturgia (= 
EPL); 11.3.klo 18. Vigilia; 
12.3.klo.10. Liturgia;18.3. klo 
18. Vigilia;  24.3. klo 18. Vig-
ilia; 25.3. klo 9. Liturgia. 
HUHTIKUU  2006:  1.4. klo 
18. Vigilia; 2.4. klo 10. Litur-
gia; 5. 4. klo. 17. Paastol-
iturgia (= EPL); 8.4. klo. 18. 
Vigilia;  9. 4. klo 10. Liturgia; 
toimittaa arkkipiispa Leo. 
klo. 18.Suuren Maanantain 
aamupalvelus; 13.4.  klo 17. 
Suuri Ehtoopalvelus Ja Suuren 
Torstain Liturgia(Ehtoollisen 
asettamisen juhla); 14. 4. 
klo. 14. Suuren Perjantain 
Ehtoopalvelus; klo 18. Su-
uren Lauantain Aamupalvelus 
(Kris-tuksen ristiltä ottamisen 
muisto);  15.4. klo  9. Su-
uren Lauantain Liturgia; klo 
23.30 Puoliyöpalvelus; klo 
24. Ristisaatto, Aamupalvelus 
ja Liturgia.
 TOUKOKUU  2006:  6.5. 
klo.18. Vigilia; 7.5. klo.10. 
Liturgia ja Kanttorien kier-
tokoulu;

LEPPÄVIRRAN RUKOUSH-
UONE   Rinnetie 9
HELMIKUU  2006: 5.2. klo 
10.Liturgia ja kanttorien ki-
ertokoulu; 26.2. klo 15. Suuri 
Ehtoopalvelus;   
MAALISKUU  2006: 1.3. klo 
18. Andreas Kreetalaisen Suuri 
Katumuskanoni, Palveluksen 
toimittaa KS.Joensuun piispa 
Arseni. 5. 3. klo 10. Liturgia; 
10.3. klo. 17. Paastoliturgia 
(= EPL);  
HUHTIKUU  2006: 10.4. 
klo.18. Suuren Tiistain Aa-
mupalvelus; 14.4. klo 9. 12. 
Evankeliumijaksoa (Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
kärsimyksistä);  17.4. Liturgia 
ja ristisaatto
TOUKOKUU  2006:  14.5. 
klo.10. Liturgia.

JUMALANPALVELUST-
IEDOT JATKUVAT SIVUN 
OIKEASSA LAIDASSA...

VARKAUDEN ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5   78 200   
VARKAUS
Puh. ja tekekopio   017 – 2 882 360
Sähköposti:  varkaus@ort.fi 
Kirkkoherra: Martti Päivinen, 
rovasti 
Vattuvuorenkatu  21 A  1    78 200  
VARKAUS
puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 
017 – 2 882 361,
matkapuh.:  + 358 505 992 692.
Sähköposti:  martti.paivinen@ort.fi 
Kanttori: Jouko Parviainen,  
Linjurinkatu  4  as. 5   78 200  
VARKAUS
puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 
017 – 2 882 362
Uskonnonopettaja:  Tommi  
Kallinen, pastori
matkapuh.:  + 358 400 627 595.

Pyhäköt:
Varkauden kirkko:  Relanderinkatu  
5 
Pyhitetty  Kristuksen 
Taivaaseenastumisen juhlan 
muistolle.
Isännöitsijä:  Pirjo Afl echt  puh.  
050 – 3 244 784
Vahtimestari:  avoinna
Leppävirran rukoushuone:  
Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan 
valistajien muistolle  
isännöitsijä : Marjukka Levy , puh.  
040 – 5 693 670
Vahtimestari: Avoinna
Savonlinnan rukoushuone:  
Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakariaan ja 
Vanhurskaan Elisabetin muistolle.
 Isännöitsijä:  Kaija Romppanen , 
puh.  050 – 3 828 286
Vahtimestari:  Avoinna

JATKOA PALVELUSTIE-
DOILLE...

SAVONLINNAN
RUKOUSHUONE  
Erkonkatu  11
HELMIKUU  2006:  2.2. 
klo.9. Liturgia, (Kristuksen 
Temppeliin tuomisen muisto); 
11.2. klo 18. Vigilia; 12. 2. 
klo 10. Liturgia, (Nuorten ja 
heidän vanhempiensa kirk-
kopyhä); 17.2. klo. 18. Par-
astasis; 25.2. klo.18. Vigilia; 
26.2. klo.10. Liturgia, ja Suuri 
Ehtoopalvelus; 28.2. klo.18. 
Andreas Kreetalaisen Suuri 
Katumuskanoni.
MAALISKUU  2006: 2.3. klo. 
18. Andreas Kreetalaisen Su-
uri Katumuskanoni; 11.3. klo 
18 Vigilia; 12.3.klo.10. Litur-
gia;17.3. klo 17. Paastoliturgia 
(= EPL); 24.3. klo 18. Vigilia; 
25.3. klo 18.Vigilia; 26.3. klo 
10. Liturgia; 29.3. klo.17. 
Andreas Kreetalaisen Suuri 
Katumuskanoni; 31.3. klo.17. 
Paasto-liturgia (= EPL).
HUHTIKUU  2006:  5. 4. 
klo. 17. Paastoliturgia (= 
EPL); 8.4. klo. 18. Vigilia ja 
Virpovitsojen siunaus; 9. 4. 
klo 10. Liturgia; 11.4.klo.18.
Suuren Keskiviikon aamupal-
velus; 13.4.  klo 17. Suuri 
Ehtoopalvelus Ja Suuren Tor-
stain Liturgia(Ehtoollisen 
asettamisen juhla); 14. 4. 
klo. 9. 12. Evankeliumijak-
soa (Her-ramme Jeesuksen 
Kristuksen kärsimyksistä); 
ja klo.14. Suuren Perjantain 
Ehtoopalvelus;  15.4. klo  9. 
Suuren Lauantain Aamupal-
velus; klo. 14. Suuren Lauan-
tain Ehtoopalvelus ja Liturgia;  
klo 23.30 Puoliyöpalvelus,ja 
klo 24. Ristisaatto, Aamupal-
velus ja Liturgia.
2 9 . 4 . k l o . 1 8 .  Vi g i l i a ; 
30.4.klo.10. Liturgia.
TOUKOKUU  2006:  27.5.klo 
18. Vigilia; 28.5. klo.10. Litur-
gia.

MUUALLA SRK:N
ALUEELLA:
MAALISKUU 2006: 10.3. 
klo. 17. Paastoliturgia (= 
EPL)Kerimäki; 15.3. klo.17. 
Paastoliturgia (= EPL) Sulka-
va, evl. srk-Sali; 17.3. klo.17. 
Paastoliturgia (= EPL) Sorsa-
kosken evl. srk-Sali; 22.3.klo. 
17. Paastoliturgia (= EPL) 
Kangaslampi, evl. kirkko;  
25.3. klo 9. Liturgia Punka-
harju, ev.lut. srk.Sali.
HUHTIKUU  2006: 7.4. 
klo.17. Paastoliturgia (= 
EPL)Kerimäki;

VARKAUDEN TIISTAISEURA 
VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 
017 – 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viikko 
tiistaisin klo 13. srk.-salissa 
seuraavasti:
HELMIKUU: 7. 2.;  21. 2.     
MAALISKUU: 7. 3.; 21. 3.   
HUHTIKUU: 4. 4..; 25. 4.
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh. 
017 – 5 542 529
HELMIKUU:  14. 2.  klo 14. 
Vuosikokous Sylvi Kauhasen 
kodissa    
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Soisalon Seutu- 
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa       

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 
– 5 543 493
HELMIKUU:  21.2.  klo. 13.  Unto 
ja Silja  Majurin kodissa    

MAALISKUU:  17. 3. klo 17. 
Ev.lut. srk-salissa  Kokoontuminen  
Paastoliturgian yhteydessä    
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Soisalon Seutu- 
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, 
HELMIKUU:  15.2. klo.13. 
Vuosikokous Yrjö ja  Sirkka Sepän 
kodissa      
MAALISKUU: 15.3. klo.13. 
Eros ja Maija Sepän kodissa 
Varkaudessa    
HUHTIKUU:  5.4. klo. 13. Anni 
Turusen kodissa    
Poikkeuksellisista kokoontumisista 
ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa       
 
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  
015 – 534 604
Kokoontuu joka toinen viikko klo 
17. srk.-salissa 
HELMIKUU:  14.2. Vuosikokous, 
i. Tuomas; 28.2. Osallistutaan 
Andreas Kreetalaisen Suureen 
Katumuskanoniin.  
MAALISKUU: 5.3.  Pyhiinvaellus- 
ja vierailumatka Kuopioon.  

14.3. Maisteri Pertti Pulkkinen: 
”Pyhiinvaelluksia fi lmeillä”;  28.3. 
klo.17. TM Vladimir Sokratil: 
”Ylösnousemususko ort. kirkossa”.   
HUHTIKUU: 11.4. klo.18.  Suuren 
Keskiviikon Aamupalvelus; 25.4. 
Opiskelijaluennot: muusik-ko ja 
teologi.
TOUKOKUU:  9.5. 
Siivoustalkoot;  23.5. Kevätkauden 
päätösrukouspalvelus 
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-
SAVO – lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa

PAPINNIEMEN TIISTAISEURA
Papinniemen tiistaiseura 
kokoontuu tiistaina 14.2. klo 
18.30 Valamon kansanopistolla. 
Tutkimme pyhän Iisak 
Niniveläisen ajatuksia. Maiju 
Kuhanen alustaa koottujen teosten 
pohjalta.
Tiistaina 14.3. klo 18.30 Valamon 
kansanopistolla. Jatkamme Iisak 
Niniveläisen tutkimista.
Lisätietoja puheenjohtaja Liisa 
Pajukaarre p. (017) 563 555.
Papinniemen tiistaiseuran 
VUOSIKOKOUS pidetään 
maanantaina 20. helmikuuta kello 
19.30 Valamon kansanopistolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

TIISTAISEURAT TOIMIVAT

YHTEYSTIEDOT
TIESITKÖ?
että seurakuntasalilla (Relanderinkatu 
5) kokoontuu ortodoksiapiiri kuu-
kauden viimeisen viikon torstaina. 
Mukana on 
isä Tuomas Kallinen. Aloitetaan ruk-
ouspalvelulla kirkossa, sitten siirrytään 
seurakuntasaliin kahvi/teekupposen 
ääreen. Isä Tuomas alustaa jostakin
kirkon elämään liittyvästä aiheesta. 
Keskustellaan, kysellään.

Viime vuoden marraskuussa käsiteltiin 
ikonikuvien avulla kirkkovuoden 
juhlia. Oli jotenkin liikuttavaa mennä 
keskellä arkea tuohusten valaisemaan 
kirkkoon. Siellä meidän piskuinen 
lauma toimitti rukouspalvelua, joka yk-
sinkertaisuudessaan oli puhutteleva.

Tule rohkeasti mukaan olitpa vasta 
kirkkoon liittynyt, maahanmuuttaja tai 
vanha seurakuntalainen. Seuraavat 
kerrat ovat 26.1., 23.2. ja 23.3. Tilais-
uus alkaa klo 18.

PR

VARKAUDEN KIRKKO-
KUORO harjoitukset tiistaisin 
klo 18 srk-salissa. Muista 
laululeiri;  25.4.! Harjoitusten 
lisäksi kuorolaiset osallistuvat 
toimitettaviin jumalanpalve-
luksiin Varkaudessa ja Lep-
pävirralla.
SAVONLINNAN KIRK-
KOKUORO harjoitukset kes-
kiviikkoisin klo 17.30 srk.-sal-
issa  seuraavasti: 8.2.; 22.2. 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset  
osallistuvat toimitettaviin ju-
malanpalveluksiin.

Varkauden ortodoksinen 
seurakunta hakee
vahtimestarin 
osa-aikaiseen toimeen 
sopivaa  henkilöä, joka 
tarvittaessa voi avustaa 
papistoa alttari-apulaisena 
jumalanpalveluksissa Var-
kauden kirkossa
ja Leppävirran
rukoushuoneessa.
Hakijan tulee olla
ortodoksisen
kirkon jäsen
Kirjalliset
hakemukset tulee
toimittaa 20.02.2006 klo 13 
mennessä
osoitteella: 
Varkauden ortodoksinen 
seurakunta /Kirkkoherra
Relanderinkatu  5
78 200   VARKAUS
Lisätietoja voi tiedust-
ella kirkkoherranvirastosta 
ma, ke ja pe  klo  9 – 13 
välisenä aikana,  puh. 
(017) 2 882 360 tai kirkko-
herralta ,
puh. 050 5992 692
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Kirkon ovi on raollaan. 
On kireä pakkanen. 
Oven raosta kadulle 
huokuu lämmintä 
ilmaa, kaunista mu-
siikkia ja suitsukkeen 

tuoksua.
Nuori nainen kulkee kadulla, 

huomaa oven ja puikahtaa kirk-
koon tarkoituksena vain lämmitellä 
hetkisen. Samalla tiellä hän on 
vieläkin.

Nuori nainen kirkon oven pielessä 
on 17-vuotias Anna-Leena Lampi. 
Eletään 60-lukua Kuopiossa.

Nyt sisar Kristoduli istuu Lintu-
lan luostarin pöydän ääressä.

- Kirkon ovi pitäisi olla aina 
vähän raollaan. Enhän minäkään 
muuten olisi tiennyt, että meneillään 
on palvelus, hän sanoo.

Pohdittu
ennenkin

Sisar Kristoduli on saanut paljon 
innostunutta palautetta kirjastaan 
Rukouksen valaisema tie.

Emerita syyttäjä Ritva Santa-
vuori nosti sen kymmenen parhaan 
joukkoon valitessaan vuoden 2005 
kristillistä kirjaa.

Santavuori on kertonut, ettei us-
kaltanut asettaa sisar Kristodulin kir-
jaa ykköseksi, sillä varsinainen voit-
taja täyttää paremmin ajankohtaisu-
uden kriteerit. Kirja kuitenkin on 
jäänyt Santavuoren yöpöydälle 
– siitä kun löytää joka päivä jotakin 
uutta.

Rukouksen valaisemaa tietä ei 
kannatakaan ahmia kerralla. Sen voi 
lukea kerran, toisenkin ja siihen voi 
palata aina sopivan hetken tullen.

Kirja ei toden totta ole kiinni 
ajassa.

- Kirkossamme on kaksi tu-
hatta vuotta vanha hengellisyyden 

perinne. En usko, että sellaista 
hengellistä kriisiä tai kysymystä 
kenellekään tulee, jota joku kirkon 
ohjaajavanhus ei olisi pohtinut, sisar 
Kristoduli sanoo hymyillen.

Juuri kirjan ajattomuudessa on 
sen vahvuus.

Ailahteluja
ei saa pelätä

Sisar Kristoduli käsittelee Ruk-
ouksen valaisemassa tiessä osuvasti 
muun muassa ailahteluja hengel-
lisessä elämässä. Hän kirjoittaa: 
”Hengellinen elämä alkaa yleensä 
auvoisissa tunnelmissa. Mutta ei 
ole pysyvä. Se on Jumalan antama 
tuulenpuuska, joka vauhdittaa ensi 
yrityksiämme, työntää meidät ma-
ailmallisen elämän rannikolta kil-
voituksen aavalle ulapalle.”

- Ei kirjassa minun omia viis-
auksiani ole. Olen kerännyt siihen 
asioita, joita olen itse sisäistänyt 
ja kokenut tärkeiksi kääntäessäni 
Filokaliaa tai lukiessani esimerkiksi 
kreikkalaisen ohjaajavanhus Paisio-
ksen ajatuksia, kirjoittaja sanoo.

Sisar Kristodulin mielestä kirk-
koon liittyjää pitäisi hellästi varoittaa 
siitä, että armon tila ei jatku ainais-
esti. Kun armo kuitenkin ennemmin 
tai myöhemmin kätkeytyy, tulisi 
ensimmäiseen hengelliseen kriisiin 
olla valmis.

Kriisi on tarpeellinen, sillä py-
syvä armon tila johtaa helposti 
ylpeyteen. Esimerkiksi Pyhä Siluan 
Athosvuorelainen nuorena munk-
kina sai osakseen kokemuksen, jossa 
hän näki Kristuksen ikonin muut-
tuvan edessään eläväksi.

Sen sijaan, että hänen rippi-isänsä 
olisi sanonut viisaasti, että kappas 
vain, sattuuhan sitä, hän menikin 
lipsauttamaan: ”Jos sinulle jo nuo-
rena tapahtuu jotain tuollaista, mitä 

on odotettavissa vanhana.”
Varomaton lause toi armon kaik-

koamaan nuoren munkin sieluun 
ylpeän ajatuksen siitä, että hän 
taitaakin olla jotain erikoista. Sen 
myötä armo katosi.

 - Häneltä meni 12 vuotta taistel-
leessaan sen takaisin saamiseksi, 
sisar Kristoduli sanoo.

Valitut takaisin
maan pinnalle

Sisar Kristoduli kirjoittaa, että 
varsinkin protestanttisuudesta orto-
doksisen kirkon piiriin siirtyneet 
ovat alttiita erilaisille kuvitelmille. 
Heitä hengellisten ohjaajien pitäisi 
paimentaa erityisen tarkasti.

Sisar Kristoduli lainaakin Nikean 
metropoliitta Johannesta. Tämä 
on sanonut, että protestanttien ja 
ortodoksin ero on siinä, että minkä 
tahansa elämänongelman kohdatessa 
protestantti miettii, mitä minä tästä 
ajattelen. Ortodoksi puolestaan 
ajattelee, mitähän kirkko tästä on 
mieltä.

Sisar Kristoduli pohtii, että nyky-
ihmisen syvin sisin on kummallisen 
hauras. Itsetunto on pinnalta kova, 
mutta sen perusta on rakennettu 
heikosti.

- Ei oikein kestetä mitään. Nykyi-
hminen loukkaantuu pienimmästäkin 
huomautuksesta.

Oikeastaan yletön herkkätun-
teisuus voi kieliä pohjattomasta 
itsekeskeisyydestä.

Ohjaajavanhus Paisios on havain-
nut, että monet vanhemmat, jotka 
luulevat rakastavansa lapsiaan, 
vahingoittavat heitä ymmärtämyyk-
sissään.

Lasta pitää kannustaa, mutta 
rajansa kaikella. Lasta ei hyödytä, 
jos äiti jatkuvasti toistelee: “Kenel-
läkään ei ole niin upeaa lasta kuin 

minulla.” Lapsen sieluun kehittyy 
näin epäterve itsevarmuus eikä 
hän opi nöyrtymään edes Jumalan 
edessä.

- Ujous ja jännittäminenkin ovat 
oikeastaan ylpeyttä ja itsekeskei-
syyttä. Esimerkiksi esiintymistä 
jännittävä pitää itseään tärkeänä ja 
pakkomielteenomaisesti ajattelee, 
että on tehtävä hyvä vaikutus, sisar 
Kristoduli sanoo.

Kappale
arkea

Sisar Kristodulilta on kohta 
ilmestymässä uusi kirja. Kustan-
taja Kirjapaja pyysi häntä alkamaan 
kirjeenvaihtoon Vasemmistoliiton 
puoluejohtaja Suvi-Anne Siimeksen 
kanssa.

- Sanoin, että suostunhan minä, 
jos vain Suvi-Anne Siimes suos-
tuu.

Kirjan nimeksi tuli Taivas alkaa 
maasta ja kirjeenvaihtoystävykset 
vaihtavat siinä ajatuksia – ikuisista 
ja ajankohtaisista asioista.

- Kirja on kappale meidän elä-
määmme siltä ajalta.

Kirjassa tulee esille muun muassa 
huomio himovetoisesta yhteiskun-
nasta. Yhteiskunta toimii himojen 
eli omistamisen ja nautinnonhlun, 
kateuden ja kunnianhimon voimal-
la, kuten Pyhä Iisak Syyrialainen 
huomasi jo 600-luvulla.

- Olemme tulossa kulutusrajaan. 
Uusien periaatteiden on murtaudut-
tava tilalle. Ajattelumme pitää kiep-
sauttaa totaalisesti toisinpäin, että 
elämä voisi jatkua, sisar Kristoduli 
sanoo.

Taivas alkaa maasta –kirjassa 
on viitattu myös isä Pekka Jyrkisen 
poleemiseen kirjoitukseen Ortodok-
siviestissä siitä, että ortodoksisen 
kirkon olisi tarkasteltava kriittisesti 

luterilaisten käännynnäisten vaiku-
tusta.

- Kirjoitin Suvi-Annelle, että on 
varsin vaikea edes kuvitella, mil-
lainen Suomen ortodoksinen kirkko 
olisi ilman kirkkoon liittyneitä ja 
mitä siitä ylipäätänsä olisi jäljellä, 
jos sodan jälkeinen eroamisprosess 
olisi jatkunut.

Sisar Kristoduli ei sinänsä kiistä 
isä Pekan kokemusta siitä, että 
kaunis ortodoksinen lapsuus on 
suuri rikkaus.

- Eri asia sitten on, kuinka monel-
la ortodoksiperheeseen tai seka-
avioliittoon syntyneellä lapsella 
sellainen on ollut.

- Oma vaikutelmani ortodok-
sisesta kirkosta 60-luvulla oli, että 
monet ortodoksit häpeilivät uskoaan. 
Minullakin oli kova selittäminen 
Kuopion silloiselle ortodoksiselle 
kirkkoherralle, että olen todella liit-
tymässä ortodoksiseen kirkkoon – en 
eroamassa siitä.

Kertoessaan omasta kirjastaan si-
sar Kristoduli muistuttaa, että hiljat-
tain on ilmestynyt esimerkiksi pyhän 
Isak Niniveläisen Kootut teokset. 
Teokset on kääntänyt suomeksi 
munkki Serafi m. 

- Otin kirjeenvaihtokirjaammekin 
kohtia Isak Niniveläisen ajatuksista, 
sisar Kristoduli sanoo.

Lukijat ovat pyytäneet sisar 
Kristodulilta jatkoa myös lastenkir-
jaan Pienet Pyhiinvaeltajat. Kirjan 
lopussa päähenkilöt suomalais-
kreikkalainen Leenu ja paimen-
poika Kosta ovat jo jättämässä 
lapsuuttaan ja jatkon kirjoittaminen 
edellyttäisi sukellusta teini-ikäisten 
maailmaan.

- En tiedä nykyteinien ajattelusta 
mitään, sisar Kristoduli naurahtaa 
eikä vielä lupaa teosta vähän isom-
mista pyhiinvaeltajista.

PIA VALKONEN

Joka päivä jotakin uutta – ja samalla vanhaa

IKUISTA

Sisar Kristoduli on 
saanut paljon innos-
tunutta palautetta 
kirjasta Rukouksen 
valaisema tie. Kirja 
on monen yöpöy-
dällä, koska siihen 
voi palata aina tar-
vittaessa.



12

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 Huovinen, Pielavesi
p. 0400 169 825

Sirkka Jaamalainen-Lönn, 
Jyväskylä p. 0500 991 621
sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi 

Timo Mäkirinta, Rautalampi
p. 0500 371 057
timo.makirinta@ort.fi 

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@dnainternet.net

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2006 toinen 
Solea ilmestyy viikolla 14. 
Aineistopäivä on 20.3.2006

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. Värilisä 5 euroa/väri.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta.
Paino: Painotalo Suomenmaa,
PL 52, 90101 OULU 
p. (08) 5370 011

Radio ja tvAika   Iisalmessa           Jkl:ssä       Kuopiossa      Mikkelissä       Rlammilla      Varkaudessa

5.2.    Iisalmi  Jkl        Kuopio       Mikkeli       Rlampi      Varkaus
(kanttorit)
12.3    Jyväskylä Kuopio        Mikkeli       Rlampi        Varkaus       Iisalmi
(papisto)
7.5.    Kuopio  Mikkeli        Rlampi       Varkaus        Iisalmi       Jkl
(kanttorit)
1.10.    Mikkeli Rlampi        Varkaus        Iisalmi         Jkl        Kuopio
(papisto) 
12.11.    Rlampi  Varkaus         Iisalmi        Jkl          Kuopio       Mikkeli
(kanttorit)
3.12.    Varkaus  Iisalmi         Jkl         Kuopio         Mikkeli       Rlampi
(papisto)

KIERTOKOULU VUONNA 2006

Kuutosten perinteinen laskettelu-
matka suuntaa tänä vuonna
VUOKATTIIN  31.3.-2.4.
laskettelua vuokatin upeilla rinteillä  
tai murtsikkahiihtoa keväisillä ladu-
illa, kainuulaisia maisemia ja muka-
vaa seuraa.
Majoitus ja ruokailut Vuokattihovin 
retkeilymajassa, sunnuntaina liturgia  
Sotkamon kirkossa.
Matkan  hinta on  yli 12-vuotiailta 
90,-  ja  alle 12-vuotiailta 60,-  
sisältäen matkat, majoituksen ja 
ruokailut.  Hissiliput ryhmähintaan 
22,- . Välinevuokrat omakustan-
teisia. Alle 7-vuotiaat kypärä päässä 
laskevat pääsevät vanhempiensa 
lipulla ilmaiseksi. 
ILMOITTAUTUMISET 13.3. MEN-
NESSÄ  OMAAN SEURAKUN-
TAAN  
TAI SIRKALLE P. 0500-991 621.

KUUTOSTEN OMA 
LEIRINOHJAAJAKURSSI
24.-26.3. JYVÄSKYLÄSSÄ
Kurssi on tarkoitettu kaikille yli 
15-vuotiaille leirinohjaustyöstä 
kiinnostuneille tai jo ohjaustyötä 
tehneille taitojen päivittämiseksi. 
Kurssi sisältää opetusta leirino-
hjaajan roolista ja tehtävistä, orto-
doksisuudesta, ohjausmenetelmistä 
jne.  Kurssin hinta on  25 euroa/hlö, 
sisältää myös ruokailut ja majoituk-
sen. Ilmoittautumiset Kuopioon 
Antille p. 017-288 2303/ kuopio.
kerhot@ort.fi  tai Sirkalle Jyväsky-
lään p. 014-332 92 30/ 0500-991 621 
tai sirkka.jaamalainen-lonn@ort.fi  . 
Ilmoittaudu heti!

KUUTOSTEN 
SÄHLYTURNAUS
La 18.3. Siilinjärven Ahmon koululla
Ilmoittaudu 1.3. mennessä omaan 
seurakuntaan pelaajaksi/kannustus-
joukkoihin
Sarjat: alle 10 vuotiaat, 10-14 vuotiaat, 
yli 15 vuotiaat ja köllykkäsarja työn-
tekijöille ja toimikuntien jäsenille.
Lisätietoja Antti Räsäseltä
017-2882303 tai kuopio.kerhot@
ort.fi  

ORTODOKSISET OPETTAJAT
Suomen ortodoksisten opettaja-
liiton kevätpäivät pidetään 1.4.2006 
Kotkassa. “Päivien teemana ovat 
Abrahamin lapset, kolmen us-
konnon yhteiset juuret.” Päivillä 
käsitellään juutalaisuuden, kristi-
nuskon ja islamin yhteisiä taustoja. 
Luennoitsijoina: dos TT, Teuvo 
Laitila, FT munkki Serafi m ja Sanna 
Ylä-Jussila
“Aabrahamin lapset” kirjan esittely
Osallistumismaksu on 40 e, ja se 
sisältää luennot ja jaettavan mate-
riaalin.
Ilmoittautuminen liiton sihteerille 
Marianne Kantoselle 24.3.2006 
mennessä. 
Päivä soveltuu VESO-päiväksi.
Ilmoittautumiset:
Marianne Kantonen,s ihteer i : 
m a r i a n n e . k a n t o n e n @ o r t . f i ,
puh 050 - 3318 905
Lisätietoja:
Sirpa Okulov, SOOL:n varapj
sirpa.okulov@ort.fi ,
puh 050 946 601

Kummitätini
Maria Torasvirran
muistolle,
Maria poissa on,
mieleni hämmentynyt ja avuton.
Monet ajatukset ja tunteet minussa risteilee, 
erilaisia muistikuvia mieleeni palailee.
Lapsuudesta muistan Sinut näin, kävelit 
läpi pihamaamme katseesi aina suunnat-
tuna vinosti maahanpäin.
Kun raskaana olit, ymmärsin sen ja niin 
syntyikin poikien joukkoon odotettu tyt-
tönen.
Tyttöä paljon mä hoitaa sain,
muistan kun kesäaamuisin hänet kotoa hain 
ja koko päivän lapsen kanssa olla sain.
Osoitit minulle näin paljon luottamusta. Sil-
lä paljon on ollut elämässäni merkitystä.
Kodissasi, pikku huoneessa alla Kristuk-
sen kuvan me istuttiin ja juteltiin. Sinä 
kerroit elämästä vanhasta Valamosta ja 
Jumalasta.
Sitä koskaan en väsynyt kuulemasta.
Käsi kädessä kirkkoon matkattiin.
Siellä yhdessä polvistuttiin. Sinua välillä 
katseellani hain.
Huomasin – rukousasentosi oli myös katse 
alaspäin.
Oli kirkko ja palvelukset Sinulle tärkeää 
elämässä, hyvin harva asia esti Sinua kirk-
koon menemästä.
Olit ihmisenä iloinen ja myönteinen, 
pahaa sanaa ja tuomiota Sinun kuullut 
sanovan en, sitä joskus ääneenkin ih-
mettelin.
Kun aikuisena luoksesi tulin, astuin kyn-
nyksen yli ja vastassa oli aina tuikkivat 
silmät ja avoin syli.
Taas paljon keskusteltiin ja omalle ihmi-
syydelle itkettiin ja naurettiin.

Vuodet kului, ikää karttui, Sinulle heik-
kenevä kunto merkkiä antoi – jouduit 
sairaalaan.
Se muutti elämääsi ja näin, miten omista 
tavoista luopuminen raastoi sisimpääsi.
Vierailulle rukouskirjan mukanani toin; 
siitä Sinulle rukouksia luin. Yhdessä veisuja 
laulettiin, ja jotakin tapahtui, mielesi 
rauhoittui.
Sitä unhota en lain” Sinä tulit” hento 
kuiskaus vain ja heikkenevät käsivartesi 
kaulalleni sain.
Minä kurkotin sängyn laidan yli , edelleen 
oli vastassa hyväksyvä syli.
Vaikka nyt tunnenkin menetystä ja ikävää, 
jossain sielussain tiedän, mulle syvä koke-
mus jakamisesta ja rakkaudesta jää.

RITVA KAUNISTO

Lämpimät kiitokset
KP arkkipiispalle LEOLLE

minulle suodusta
Pyhän Karitsan Ritarikunnan

I luokan Ritarimerkistä 
ja Teille kaikille

Kirkkokunnan eri yhteisöjen 
edustajille, jotka olette
jo 40 vuoden ajan tukeneet

minua työssäni.
Topi Ikäläinen

Ilmoita Soleassa perhejuhlista, 
syntymäpäivistä, häistä

tai kiitä muistamisista
MAKSUTTA

Nuorisotyön
neuvottelupäivät
Valamossa

Valamon kansanopisto ja Ortodok-
sisten Nuorten Liitto järjestivät 
perinteiset nuorisotyön neuvotte-
lupäivät Valamon kansanopistolla 
tammikuun alussa. Aiheena oli tänä 
vuonna ONL:n ja seurakuntien 
välinen suhde ja sen tulevaisuus.

ONL on menneinä vuosikym-
meninä tullut monille tutuksi 
järjestämiensä kerhojen kautta. 
Eri puolilla Suomea kokoontuneet 
kerhot keräsivät väkensä yhteisille 
vuosijuhlille, joita järjestetään edel-
leenkin. Etenkin hajallaan asuvalle 
ortodoksinuorisolle nämä ovat aina 
olleet paras mahdollisuus tavata 
muita oman kirkon nuoria.

Tämän päivän ortodoksiset ker-
hot ovat siirtyneet seurakuntien 
vastuulle. Tätä vastuuta seurakunnat 
ovat kantaneet hyvin vaihtelevasti.

On valitettavan totta, ettei es-
imerkiksi kahden työntekijän seur-
akunnilla ole ollut voimia tehdä 
nuorisotyötä kovinkaan laajalla 
rintamalla. Tämä ei suinkaan tar-
koita, etteikö pienikin panos olisi 
ollut hyvä ja merkittävä.

Neuvottelupäivillä keskustelti-
inkin, mikä tulisi olemaan ONL:n 
rooli muun muassa näiden pienten 
seurakuntien tukemisessa.

Ehkä kiivaimman ja tunnepitoi-
simman keskustelun sai aikaan per-

inteisten vuosijuhlien uudistaminen. 
Tosiasia on se, ettei vuosijuhlien 
ohjelmassa ole tapahtunut mitään 
muutoksia viimeisten kahdenkymm-
enen vuoden aikana. Joskus tuntuu 
siltä, että edellisen vuoden juhlao-
hjelmaan on vain päivämäärät muu-
tettu – ja siinä kaikki.

Erityisesti pääkaupunkiseudun 
väki näki tämän vuoden juhlien 
supistamisen kolmipäiväisestä kak-
sipäiväiseksi hankalaksi matkojen 
takia. Toisaalta Nellimin nuoret 
matkustavat aina päiväkausia juhlien 
takia, joten kokeilun tarpeellisuuteen 
tuli yksimielinen kanta.

 Riittääkö pelkkä kavereiden 
tapaaminen juhlien sisällöksi vai 
halutaanko hakea jotain syvempää 
merkitystä juhlille?

Vuosittaiset neuvottelupäivät 
ovat mahdollisuus avata ajatuksensa 
ja mielipiteensä muiden samaa työtä 
tekevien kanssa. Kutsut tapahtumaan 
lähtee kaikkiin seurakuntiin. 24:stä 
seurakunnasta edustettuina oli 7.

Oulun hiippakunnasta ei ollut 
ketään. Pohjoisessa ei ole tiettävästi 
edes ainoatakaan lapsi- ja nuoriso-
työstä vastaavaa palkattuna.

Kripareita ja lastenleirejä varmas-
ti järjestetään sielläkin, joten pieni 
olisiko mahdollista hiippakuntata-
solla perustaa lapsi- ja nuorisotyöstä 
vastaavan työntekijän virka? Voi olla 
että tehtävään kykeneviä voi löytyä 
hyvinkin läheltä.

ANTTI RÄSÄNEN

LAPSI JA NUORISOTYÖNTEKIJÄ

Su 19.2. Liturgia (viiv 11-12)
Hämeenlinna, pyhän Aleksanteri 
Nevalaisen ja Johannes 
Krysostomoksen kirkko,

Su 26.2. Sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus (18.00-18.45)
Helsinki, Uspenskin katedraali

Maaliskuu
Ke 1.3. Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni (kello 18.00-19.00) 
äänitys 16.55-17.55 Kuopio, pyhän 
Nikolaoksen katedraali.

12.3. Liturgia (viiv 11-12)
Ilomantsi, profeetta Elian kirkko.

Ke 15.3. Ennen pyhitettyjen lahjojen 
liturgia (kello 18.00-19.00) suora!  
Tampere, pyhän Nikolaoksen kirkko

26.3. Liturgia (viiv 11-12)
Vaasa, pyhän Nikolaoksen kirkko.

Huhtikuu
9.4. Liturgia (viiv 11-12)
Joensuu, pyhän Nikolaoksen kirkko

Pe 14.4. Suuren perjantain 
ehtoopalvelus (14.00-15.00) 
Helsinki, Uspenskin katedraali

15.–16.4. Pääsiäisyön aamupalvelus 
ja liturgia (yhteislähetys tv1 kanssa) 
(23.55-03.30) Iisalmi, profeetta Elian 
kirkko, toimittaa KP arkkipiispa Leo 
papiston avustamana 

16.4. Pääsiäisen ehtoopalvelus (su 
15.00-15.45)
Oulu, Pyhän kolminaisuuden kirkko.

30.4 Liturgia (viiv 11-12)
Mirhantuojien sunnuntai - Valamon 
luostari, Kristuksen kirkastumisen 
kirkko (Etelä-Savon radio)

Vanhemman ihmisen
on hyvä 
tehdä joka aamu
Efraim Syyrialaisen
maahankumarrus - siitä on
monenlaista hyötyä. 

Priscilla

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


