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9. vuosikerta N:o 3 - kesäkuu 2011 Ortodoksinen seurakuntalehti

Kannen ikonista  s. 3

”Nyt tarvittaisiin esimerkiksi piispoil-
tamme näkyvää kantaa tärkeisiin

teemoihin, kuten eriarvoisuuden
lisääntymiseen, ympäristöön,
itsekkyyden lisääntymiseen,

yksinäisyyteen, perheväkivaltaan
ja nuorten ongelmiin.”

Lue lisää s. 8 otsikon ”Onko Kirkko
kääntynyt sisäänpäin?” alta.

Länsialueen
pyhäkköjä

siivouksessa

Aurinkoisena, mutta viileänä, toukokuun lauantaina Siilinjärven Suurmarttyyri Gregorius Voittajan kirkon ympäristössä oli runsaslukuinen joukko 
talkoolaisia haravoimassa hautausmaata, puhdistamassa räystäskouruja, pesemässä portaita. Talkoilla siivottiin myös muut seudun pyhäköt.
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Rukoilkaamme
rauhaa korkeudesta

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

Apostolien paasto on 20.6.-28.6. 
Ennen kirkkovuoden vaihtumista ja 
sen ensimmäistä Soleaa (nro 4/2011, 
ilmestyy viimeistään pe 2.9.2011) on 
vielä Herran äidin paasto 1.8.-14.8. 
Paaston liturginen väri on violetti.

Leena Orro

Hiljaisuuden sävyjä

“Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi ymmärrykselle, pyydä tietoa avuksi.” (Sananlaskujen kirjasta 2) 
(Kuva: Jarmo Ihalainen)

Kyllä käy luonnolle!

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

Luonto on taas puhjennut kukkaansa, on valoisaa ja on lämmintä. Monenlainen 
kauneus ympäröi meidät. Olen mielessäni ihmetellyt maailman muutosta. Uskon, 
että ennen valtaosalle ihmisistä riitti kauneuden näkeminen. Se koettiin Jumalan 

lahjana ja pyhyys vahvasti oli mukana.
Nyt me haluamme ostaa ja omistaa kauneudenkin. Meitä ympäröivän kauneuden 

pitää olla meidän omaamme ja minun pitää voida sitä hallita. Meillä pitää olla suurempi 
tai pienempi pala hyvyyttä, joka kuluu vain minulle. Näin mahdollisuudet muokkaavat 
tapaamme ajatella ja toimia.

Patriarkkamme Bartolomeos luennoi ja saarnasi luonnon puolesta Joensuun kirkko-
päivillä viime vuonna.Tuntui tavattoman hyvältä kuunnella vakuuttavaa ja kiihkotonta 
puhetta koko luomakunnan ja kaiken elollisen puolesta.

Oikeista asioista puhuttiin niiden oikeilla nimillä ja vastuunkantajaksi jäi ihminen. 
Itsekkyytensä ja ahneutensa vankina ihminen on jo nyt tuhonnut, hyväksikäyttänyt ja 
ryöstöviljellyt suuren osan maapalloa. Nyt on viimeinen aika herätä ja nähdä.

Monissa yhteyksissä viitattiin Isä meidän rukouksen pyyntöön jokapäiväisestä 
leivästä. Se on kohtuuden pyyntö. Me emme pyydä ruokaa tälle viikolle tai tulevalle 
vuodelle – me tarvitsemme leivän vain tälle päivälle.

Kohtuullisuus ja jakaminen ovat yksinkertaisia sanoja, mutta haasteellisia nouda-
tettavia. Vähästäkin riittää monelle ja vastaavasti on valitettavasti myös niitä, joille 
mikään ei ole tarpeeksi. Mieleen jäänyt kuva ei ollut kuitenkaan synkkä, vaan mah-
dollisuuksia täynnä.  

Luonnonsuojelu on nyt esillä kaikkialla. Olisin todella ylpeä, jos kirkko olisi jo 70-
luvulla korottanut äänensä ja vaatinut ihmistä vastuuseen. Hyvä,että edes tänään.

On helppoa sanoa, että nyt puhutaan asioista jotka ovat kaikkien huulilla.  Tässä 
tapauksessa se ei ainakaan vähennä asian arvoa ja merkitystä – pikemminkin päin-
vastoin.

On hyvää ja haasteellista etsiä kirkon perinteen vastauksia tämän ajan ongelmille. 
Perinne ei ole vain menneisyyden painolastia, vaan ensisijaisesti avain tämän ajan 
ymmärtämiselle ja kestävien ratkaisujen löytämiselle.

Vastuun löytäminen itsekkyyden sijaan on välttämätöntä. Paljon auttaa myös Ju-
malan luoman maailman pyhyyden löytäminen. Patriarkkamme ajatus pienimmän ja 
vaatimattomimman kasvinkin rakastamisesta on satuttava – mutta juuri niin meidän 
tulisi toimia. 

Raamatussa me muistamme kaksi erilaista ihmistä – Martta ja Maria lähestyvät 
kumpikin omalla tavallaan Kristusta. Martta palvelee ja huolehtii ulkoisesta – Maria 
osaa pysähtyä ja kuunnella.

Molempia tarvitaan, vaikka Marian osa mainitaankin hyvänä. Jumalanpalvelemi-
sessakin tarvitaan rukousta ja hiljentymistä, mutta myös arjen tekoja, viisaita valintoja 
ja vastuullista toiset huomioivaa elämää.

Evankeliumijakson lopussa on Jeesuksen toteamus ; ” Niin autuaita ovat kaikki, 
jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.” Kuuleminen on hyvä lähtökohta 
– mutta sanat pitää muuttaa teoiksi. Annettu opetus on elämää varten.

Me elämme tärkeiden valintojen aikaa. Nyt pitää etsiä rohkeutta katumukseen, 
muutokseen ja uuteen alkuun. Parannettavaa riittää kaikilla niin kuulemisessa kuin 
todeksi elämisessäkin. Laiskuuden, itsekkyyden ja ylpeyden kasvimaalla riittää töitä, 
mutta ponnistelut voivat tuottaa ainutlaatuista ja hyvää hedelmää. Oikean sopusoinnun 
– harmonian löytäminen on nyt tarpeen.

Jyväskylän isä Timo

Hiljaisuutta voisi verrata väriin. Sen sävyjen määrä on 
lukematon. Tämän huomaa huomaamattaan. Yllättävää 
melua – ukkonen, kadulta kantautuva moottorin jyrähdys 

– seuraava äänen puute on äkillinen valkeus pimeyden jälkeen. 
Ei äänen tarvitse olla edes iso.

Jokin häiritsee nukahtamista, vaikkapa yläkerran huoneistossa 
asuvan juhliminen. Musiikin jytke lakkaa, yönsinertävä hiljaisuus 
kutsuu uneen.

Kesän ensimmäinen käki kukkuu jossakin lähistöllä.  Perin-
ne elää, lasken montako kukahdusta kuuluu. Vain kaksi, sitten 
hiljaisuus. Jonkin ajan päästä käki aloittaa uudestaan, mutta sitä 
en enää laske. Vain ensimmäinen on tärkeä.

Jännittynyt odottaminen, kun toinen on äänessä, toinen vaiti. 
Mitä lääkäri sanoo? Onko se vakavaa? Kuinka kauan kestää 
ennen kuin… 

Tulo kotiin työpäivän jälkeen, taakse jäävät vaikkapa puhelin-
ten pirinä tai koneiden jatkuva taustaääni. Sisään astuessa nenä 
aistii kodin tutun tuoksun, korvia hivelee oma pieni äänimaisema. 
Siinä voi olla kellon tikutus, jääkaapin satunnainen hurina, mutta 
työhön verrattuna rauhoittava hiljaisuus.

Moni uusi vanhempi on seisonut vasta kotiin päässeen vau-
vansa sängyn vieressä jännittäen. Hengittääkö nyytti? Ja sitten 
kuluu vapauttava tuhina, äännähdys, itkaisu.

Lapsen kasvaessa vanhemmat oppivat lisää. Tulee epäilyttävä 
hiljaisuus. Lapsi puuhaa jossakin lähellä eikä mitään kuulu. To-
dennäköisyys on hyvin suuri, että puuha on kielletyn ja vaarallisen 
rajalla. On mentävä heti tarkistamaan tilanne.

Onnellinen odottaminen, jotain mieluisaa on tulossa. Siitä 
ei raski puhua, käy vain mielessään läpi kaikkia tästä seuraavia 
hyviä asioita, hykertelee puuhaillen jotain käsillään  ja ajatukset  
leikkivät muualla..

Yksinäisyyden hiljaisuus on sadepäivän harmaa. Ei ole ketään, 
jonka kanssa puhua. Kukaan ei soita tai tule käymään. Kaupan 
kassalle sanoo kiitos saadessaan vaihtorahat tai korttitositteen. 
Ehkä nyökkää portaissa naapurille. On toisen ihmisen puute, 
puheen puute. Syli on jo kauan taakse jäänyttä ylellisyyttä.

Myrskynvärinen riita kahden toisilleen läheisen kesken. Hyvä 
termi on mykkäkoulu. Välillä sitkeä puheen puute, välillä kovat 
sanat kirvelevät kuin olisi vitsalla lyöty.

Lempeä vaitiolo kuin kahlaaminen kotirannan lämpimässä 
vedessä, silloin tällöin joku lausahdus. On tieto ja varmuus, että 
toinen ymmärtää, vastailee. Hiljaisuuden ja keskustelun rytmi 
kuin laineiden leikki kullanvärisen hiekkapohjan yllä.

Rauhallinen ja rauhoittava hiljentyminen kirkossa ennen pal-
veluksen alkamista. Arki on jäänyt oven ulkopuolelle, edessä on 
jotain, jota ei voi mitata jokapäiväisyyden metallimitalla.

Siitä alkaa hiljaisuuden pyhä ulottuvuus. Lohdullista meille 
vajavaisille, että on ollut ja on edelleen ihmisiä, jotka ovat siihen 
yltäneet. 

T
oukokuun 22. päivä 
vietettiin maailman-
laajuista kirkkojen 
yhteistä rauhansunnun-
taita. Tuona sunnuntaina 

kokoonnuttiin muistamaan Kirkkojen 
Maailmanneuvoston ja sen piirissä 
toimivien kirkkojen väkivallan vastaisen 
vuosikymmenen (2001–2010) työtä. 

Kuluneen kevään aikana median kautta 
olemme voineet seurata väkivaltaisuuksia 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa. 
Usein rauhan työ tuo mieleemme kau-
kaiset alueet, joissa on käynnissä selvä 
sotatila. 

Väkivalta on myös suuri ongelma 
omassa yhteiskunnassamme ja valitetta-
vasti voimme todeta, että vaikka kulttuu-
rien välinen kanssakäyminen koko ajan 
kasvaa, erilaiset väkivallan muodot, kuten 
syrjintä ja rasismi, eivät ole vähentyneet. 

”Niin taotaan miekat auran teriksi ja 
keihäät vesureiksi” (Miika 4:3) kirjoitti 
profeetta Miika noin 2 700 vuotta sitten. 

Lähes kolme vuosituhatta tai kuluneet 
kymmenen väkivallan vastaisen työn 
vuotta eivät ole olleet riittävä aika rauhan 
rakentamiselle. 

Jokaisessa suuressa ekteniassa anomme 
”Herralta rauhaa korkeudesta ja meidän 
pelastustamme”. Jatkuva rukouksemme 
rauhan puolesta ei ole tyhjää, vaan se on 
keskeisin aseemme taistelussa väkivaltaa 
vastaan. 

Pyhä Gregorios Nyssalainen (335-
394) opettaa ”kun rauha vallitsee sisim-
mässämme, Kristus toimii kauttamme 
tehdäksemme sovinnon lähimmäistemme 
kanssa.” Rukous siis johdattaa meitä 
yhteyteen Jumalan kanssa, joka on itse 
rauha ja sen alkulähde.

Olkoon alkava kesän ja kesälomien aika 
myös rukouksen aikaa. 

Siunaten

Tässäpä muutama kuva meidän Lapin-
lahden pienten lasten kerhon päättäjäis-
retkeltä. Matkasimme ihailemaan luontoa 
kauniiseen Väisälänmäen kansallismai-
semaan. Muutamat rohkeimmat kipusivat 
näköalatorniin.

Makkarat maistuivat ja hauskaa oli, 
pienestä sateesta huolimatta. Ryhmäku-
vassa ovat vasemmalta oikealle: Aleksi 
Mikkonen, Altti Ikäheimonen, Anna-
Liisa ja Eemeli Mikkonen, Mervi Jes-
kanen ja Otto Ikäheimonen, Kirsi-Maria 
Hartikainen ja Emilia Mikkonen. suurena 
apuna nuotiolla ja pienten perässä juok-
semassa.

Terveisin Mervi Jeskanen
Otto Ikäheimonen pääsi Aino Taskisen 
syliin.
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Hyvällä syyllä kai voi sanoa, että Anna-
Liisa Vainiomäen kautta on kulkenut 
merkittävä osa Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan arjen asioista viimeisen 
lähes kahdeksan vuoden aikana. Seura-
kuntasihteeri on ensimmäinen työnteki-
jä, jonka seurakuntalainen kohtaa kysy-
essään seurakunnan elämään liittyvistä 
asioista. 

Ortodoksisuus on ollut Anna-Liisa 
Vainiomäen kodin perintönä ohjaamassa 
häntä ortodoksisiin opintoihin ja erilaisiin 
kirkon tehtäviin. Opinnot muun muassa 
uskonnonopettajakurssilla Itä-Karjalan 
opistossa 1960-luvulla sekä sinapinsie-
menkerhon vetäjänä 1970-luvulla olivat 
side ortodoksisuuteen maallisen työn 
rinnalla. 

Anna-Liisan vakituinen työ kirkon 
töissä alkoi lasten päiväkerhon toisena 
ohjaajana Kuopion ortodoksisessa seura-
kunnassa vuonna 1991. Lapsia oli tuolloin 
paljon. 

- Lapsia osallistui viikoittain päiväker-
hoihin lähes sata. Kerhot olivat Kuopiossa, 
Siilinjärvellä ja Juankoskella. Lapset olivat 

3-6 –vuotiaita. Tuosta ajasta lasten määrä 
on vähentynyt ja päiväkerho toimii vain 
Kuopiossa. Esikoulun alettua nyt kerhossa 
käyvät 3-5- vuotiaat. Kesäaikana Anna-
Liisa teki töitä kirkkotekstiilien parissa: 
kortistoi sekä puhdisti tekstiilejä ja ompeli 
uusia. Myös lasten- ja nuortenleirit tulivat 
tutuiksi, kun kuutosseurakunnat pitivät 
yhteisiä kesäleirejä.

Lähes 13 vuoden työskentely päivä-
kerhossa muuttui kahdeksan vuotta sitten 
kansliatyöksi. 

- Olin suuresti hämmästynyt, kun isä 
Mikko Kärki pyysi minua siirtymään 
kansliaan. Siinä vaiheessa Kuopiossa vielä 
tehtiin viiden seurakunnan virkatodistuk-
set ja kaikki rekisteriin liittyvät kirjaukset 
eli viiden seurakunnan kasteet, vihkimiset, 
kuolintiedot ja perhelehtien ylläpito. 
Kuopiossa tehtäviini kuului työkalenterin 
ylläpito, tiedottaminen, Solean aineiston 
kokoaminen ja kirkollisista toimituksista 
sopiminen. 

Anna-Liisan vastuulle tulivat viime 
syksynä myös hallinnollisen sihteerin teh-
tävät . Virkatodistuksia ei kirjoiteta enää 

seurakunnassa, vaan ne saadaan kirkon 
keskusrekisteristä. 

Anna-Liisan harrastukset liittyvät myös 
kirkon piiriin. Hän aloitti ikonimaalauksen 
parikymmentä vuotta sitten. Kuopion 
ikonimaalareitten puheenjohtajaksi hänet 
valittiin vuonna 1999. Anna-Liisa on maa-
lannut ikoneita mm. lapsilleen ja lasten-
lapsilleen, Konevitsan luostariin, Karjalan 
valistajien kirkkoon Maaningalle ja pyhän 
Johannes Kastajan kirkon kirkkolippuihin 
Nilsiään. Parhaillaan hän maalaa ikonia 
Maaningalle Kristuksen kirkastumisen 
rukoushuoneeseen, jota remontoidaan 
kesän aikana ja sen uudelleenvihkiminen 
on temppelijuhlassa. 

Eläkesuunnittelmat elokuun alun jäl-
keen ovat Anna-Liisalle selvät.

- Aikaa jää enemmän lastenlapsille, 
ikonimaalaukselle ja matkustelulle.

Anna-Liisa Vainiomäen eläkkeelle-
jäämisjuhla pidettiin helatorstaina pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa.

Kirsi Haarala

Lapset ja ikonit sydäntä lähellä

Anna-Liisa Vainionmäki pyydettiin  Kuopion seurakunnan kansliaan seurakunnan lapsityöstä. (Kuva: Harri Peiponen)

Tuulikki vaihtoi pensselit kiviin

Yli 20 vuotta ikonimaalausta opettanut 
Tuulikki Likitalo on totuttautumassa 
nyt vapaan taiteilijan elämään. Keväällä 
Tuulikki hämmästytti oppilaansa kerto-
malla, että hän aikoo jäädä varhennetulle 
eläkkeelle, ja syksyllä hänen työtään 
jatkaa uusi opettaja Kirsi Lehto.

- Alkoi vain tuntua siltä, että iltatyöt 
väsyttävät ja fyysinen kunto ei oikein 

kestä, hän sanoo.
Tuulikki opetti ikonimaalausta Kuo-

pion lisäksi myös Siilinjärvellä ja Nil-
siässä. Ilta illan jälkeen oli lähdettävä 
auton kanssa taipaleelle – oli sää mikä 
tahansa.

Näiden 20 vuoden aikana kiinnostus 
ikonimaalaukseen on kasvanut. Kun 
Tuulikki aloitti Petros Sasakin jälkeen 
opettajana Kuopiossa, oppilaita oli puo-
lenkymmentä.

Nyt kaikki kerhot mukaan lukien 
oppilasmäärä on vaihdellut 40 – 50:n 
välillä. Syynä oppilasmäärän kasvuun 
Tuulikki näkee yleisen kiinnostuksen 
ortodoksista kirkkoa kohtaan.

- Jotkut lähtevät etsimään tietään juuri 
ikonimaalauksen kautta ja sen yhteydessä 
löytävät ortodoksisen kirkon ja uskon.

Näin ikoni toimii omalla tavallaan 
myös opetustehtävässä, Tuulikki sanoo.

Oppilaista vain noin puolet on orto-
dokseja ja puolet joko luterilaisen kirkon 
jäseniä tai muihin ryhmittymiin kuuluvia 
ihmisiä.

Tuulikki on ollut kehittämässä Suo-

men Ikonimaalarit ry:n työryhmässä 
myös ikonimaalauksen uusia opetus-
suunnitelmia, jotka selkeyttävät opettaji-
en ja opiskelijoiden tasovaatimuksia.

Työryhmä laati kymmenen eri vaati-
mustason opintokokonaisuutta käsittävän 
suunnitelman. Ensimmäisessä opintovai-
heessa opiskelijan on osattava maalata 
Yksinkertainen Jumalanäidin ikoni ja 
viimeisessä vaiheessa tapahtumaikoni.

Ei Tuulikki ikoneita hylkää. Hän jat-
kaa työtään perustamansa Mosaiikki-iko-
nikerhon Petroksen johdossa. Kesäkuus-
sa on Petroksen kurssi Siilinjärvellä.

Yhteistyötä on tehty Valamon kan-
sanopiston kanssa jo vuosia, mutta nyt 
on tullut uusi vaihe. Kansanopiston 
kanssa on laadittu kolmivuotinen ope-
tussuunnitelma, johon sisältyy kahden 
vuoden aikana kaksi kesä- ja talvikurs-
sia sekä hengelliset seminaarit, joihin 
kivimosaiikki-ikoneiden tekijöiden on 
osallistuttava saadakseen merkinnät 
opintokirjaan.

Rauni Väinämö

Julia Salminen asettelee näytteille kirjomaansa käspaikkaa, jonka malli 
on toisinto Suolahden tsasounan käspaikasta. (Kuvat: Katriina Leino)

Morsiamen taidonnäyte
ja liinatie esiäiteihin

Jyväskylän seurakunnassa on toiminut 
Käspaikkapiiri Julia Salmisen opastuk-
sella kolmisen vuotta.

Salmin Mantsinsaaressa syntynyt 
Julia on monenlaisten käsitöiden taita-
ja. Ensimmäiset sukkansa ja lapasensa 
hän neuloi jo kuusivuotiaana äidin 
opetuksessa. Julian kauniin kodin sei-
nillä on myös hänen itsensä maalaamia 
öljyväritöitä.

Käspaikkojen kirjominen on rakas 
harrastus Julia Salmiselle. Hänen 
taitonsa ja kärsivällisyytensä riittävät 
suuritöisten ja monimutkaisten kuvi-
oiden kirjomiseen. Osaamisensa hän 
haluaa siirtää toisillekin.

Hän piirtää puhtaaksi käspaikkoja 
esittävistä kuvista malleja, joista me 
kerholaiset voimme valita mieleisem-
me, ja auttaa kädestä pitäen niiden 
toteuttamisessa. Kirjomisen lisäksi 
olemme myös päärmänneet liinamme 
reikäompeleella ja virkanneet perintei-
siä pitsejä pellavalangasta.

Vanhat käspaikat koristeltiin useim-
miten etupistokirjonnalla kotikutoi-
selle 30 – 40 senttimetrin levyiselle 
pellavapalttinalle, joka oli valkaistu 
kevätauringossa. Muitakin koristelu-
tapoja oli: esimerkiksi punapoiminta 
tai pitsipoiminta kangasta kudottaessa 
sekä revinnäinen. 

Tärkeää oli, että oikea ja nurja puoli 
olivat samanlaiset. Myöhemmin käytet-
tiin myös ristipistoja tai ketjukirjontaa, 
mutta näissä työtavoissa oli tingittävä 
koristelun molemminpuolisuudesta.

Käspaikat olivat naisten taidonnäyt-
teitä, joihin vanhemmat naiset saattoi-
vat kirjoa elämänsä ja sukunsa tarinaa 
ja nuoret haaveitaan ja unelmiaan ja 
joissa käytetyt kuviot saattoivat olla 
peräisin esikristilliseltä ajalta saakka. 
Morsian lahjoitti liinoja sulhasensa su-
kulaisille todisteena käsityötaidostaan 
ja varallisuudestaan.

Me piiriläiset olemme keskittyneet 
enimmäkseen nurjattomaan etupisto-
kirjontaan, jonka periaate – etupistoja 
ensin yhteen suuntaan ja samaa tietä 
takaisin – kuulostaa huomattavasti hel-
pommalta kuin se käytännössä on.

Työn aikana ovat tutuksi tulleet 
niin elämänpuu, kukkilinnut, riikin-
kukot, erilaiset ristit, kasviaiheet, 
nais- ja mieshahmot kuin geometriset 
kuviotkin. Kirjonta vaatii tarkkuutta ja 
kärsivällisyyttä, mutta tulos palkitsee 
tekijänsä.

Ennen vanhaan käspaikoilla (karja-
lankielen ’paikka’ = ’liina’ tai ’pyyhe’) 
oli monenlaista käyttöä: Arvokkain 
paikka oli kotona ikonin ylle asetettu-
na, mitä tarkoitusta varten mekin omia 
liinojamme valmistamme.

Kirkoissa käspaikoilla on vielä ny-
kyäänkin tärkeä tehtävänsä ja arvonsa. 
Ainakin vanhoina aikoina hautaus- ja 
muistajaismenoissa käspaikan ajateltiin 
muodostavan symbolisen liinatien tä-
män- ja tuonpuoleisen välillä.

Koristeltu käspaikka oli käytössä 
myös pyyhkeenä: pirtin oven pielessä 
vesiastian lähellä käsipyyhkeenä ja 
pidoissa syöjien polvilla pitkänä yh-
teisenä lautasliinana. 

On ollut iloista jatkaa tätä vanhaa 
käsityöperinnettä toisten piiriläisten 
kanssa Julian kodissa. Voi aivan ku-
vitella, miten pitkä ’kirjutettu’ liina 
yhdistää meidät nyt muinaisiin esiäi-
teihimme.

Käspaikkapiiriläisten tämänvuo-
tiset liinat ovat nähtävillä juhlasalin 
vitriinissä.

Katriina Leino

Käspaikka koristellaan useimmiten 
punaisella langalla.

Suurmarttyyri Marinan päivää vietetään 17. heinäkuuta. Lue 
myös juttu ikoneista s. 11. (Kuva ja juttu: Maria Takala-Roszczenko)
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto
avoinna ke klo 9-13
Relanderinkatu 5
78200 Varkaus
Puh. 040 502 1838 tai 020 6100 349
S-posti: varkaus@ort.fi
Vs. kirkkoherra Paul Hesse
Puh. 040 480 3677
Virkatodistus- ja 
sukuselvitystilaukset Kuopiosta
Puh. 0206 100 203,
S-posti: keskusrekisteri@ort.fi

Varkauden seurakunta

JUMALANPALVELUKSET
Varkaus:
Kristuksen taivaaseen astumisen muistolle pyhitetty kirkko,
Relanderinkatu 5
Kesäkuu
La 11.6. klo 18 Vigilia
Su 12.6. klo 10 Liturgia. Pyhä Kolminaisuus, helluntai. Liturgian jälkeen klo 
12.30-14.30 Kirkko-herran vaali. Vaalien päätös ääntenlaskennalla kirkossa 
noin klo 20.
La 18.6. klo 18 Vigilia
Pe 24.6. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia. Johannes Kastajan syntymä.
Su 26.6. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Ke 29.6. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Heinäkuu
Su 3.7. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Su 17.7. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Su 31.7. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Elokuu
Pe 5.8. klo 18 Vigilia
La 6.8. klo 9 Liturgia. Kristuksen kirkastuminen
Su 14.8. klo 10 Liturgia
La 20.8. klo 18 Vigilia
Su 21.8. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Ma 29.8. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia. Johannes Kastajan mestaus

Savonlinna:
Pyhien profeetta Sakariaan ja vanhurskaan Elisabetin
muistolle pyhitetty kirkko, Erkonkatu 11
 Kesäkuu
Su 12.6. klo 17 Ehtoopalvelus. Pyhä Kolminaisuus, helluntai. Polvirukouspal-
veluksen jälkeen noin klo 18.00 – 18.30 Kirkkoherran vaali. (Vaalien päätös 
ääntenlaskennalla Varkauden kirkossa noin klo 20).
Heinäkuu
La 2.7. klo 18 Vigilia. Toimittaa isä Gaius Sahlberg.
Su 3.7. klo 10 Liturgia. Toimittaa isä Gaius Sahlberg.
Su 24.7. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Elokuu
Su 14.8. klo 18 Vigilia
Ma 15.8. klo 9 Liturgia. Marian kuolonuneen nukkuminen.
Su 28.8. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia

Leppävirta: Pyhien Karjalan Valistajien muistolle
pyhitetty rukoushuone, Rinnetie 9
Kesäkuu 
Su 12.6  Huom! Kirkkoherran vaali liturgian jälkeen klo 12.30-14.30 Varkauden 
kirkossa, jossa ääntenlaskenta noin klo 20.
Su 19.6. klo 10 Liturgia
Heinäkuu
Su 10.7. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Elokuu
Su 7.8. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia

Muutoksista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä. 

Varkauden seurakunnassa järjestetään 
sunnuntaina 12.6. kirkkoherran vaali. 
Tehtävää haki neljä henkilöä, joista 
arkkipiispa Leo on asettanut ainoalle eh-
dokassijalle pastori Bogdan Grosun. Hän 
toimii tällä hetkellä Oulun seurakunnan 
kirkkoherrana. 

Muut hakijat olivat Jari Jolkkonen Vii-
nijärveltä, TM Teemu Kurki Vantaalta ja 
TM Mikko Leistola Turusta. On mahdol-
lista, että vaalissa on useampi ehdokas, 
jos 10 seurakuntalaista pyytää sellaista 
hakijoiden joukosta, ja jos piispa hy-
väksyy lisäehdokkaan viimeistään kaksi 
päivää ennen vaalia. Tämä juttu on tehty 
ennen tätä mahdollista prosessia.

Äänestys tapahtuu sunnuntaina litur-
gian ja kirkkokahvien jälkeen klo 12.30 
– 14.30 Varkauden kirkossa sekä klo 
18.00 – 18.30 Savonlinnan kirkossa. 
Vaali päättyy Varkauden kirkossa äänten 
laskentaan ja vaalin tuloksen julistami-
seen klo 20.

Haastattelimme isä Bogdan Grosua.

Miksi olet hakenut Varkauden seur-
akunnan kirkkoherran tointa?

- Perhesyistä. Vaimollani on pysyvä 
työpaikka Rantasalmella, joka on osa 
Varkauden seurakuntaa. Olemme toivo-
neet jo vuosia, että löytäisimme kumpi-
kin töitä samalta alueelta ja ettei tarvitsisi 
asua kahdella eri paikkakunnalla. Lisäksi 
meillä on pieni poika, joka tarvitsee mo-
lempien vanhempien läsnäoloa. Uskon, 
että tämä voi toteutua Varkaudessa.  

Hyvän papin piirteiksi on mainittu 
mm. henkinen kypsyys, ammattitaito, 
akateemisen ja käytännöllisen osaami-
sen tasapaino, kyky myötätuntoon ja 
kyky kanssakäymiseen seurakunta-
laisten kanssa. Jos rohkenet arvioida 
itseäsi, missä näissä olet vahvoilla ja 
mitä vielä harjoittelet.

- Kirkko on Kristuksen ruumis, joten 
sen menestys ei riipu yksittäisestä ih-
misestä. Me kirkonpalvelijat yritämme 
toteuttaa niitä ihanteita, joita Vapah-
tajamme on korostanut opetuksissaan. 
Kristus itse on täydellisen pappeuden 
esikuva ja siihen meidän tulee pyrkiä 
tehtävässämme. 

- Minun on vaikeaa puhua omista 
vahvuuksistani ja heikkouksistani, 
koska niistä pitäisi kysyä työyhteisön 
muilta jäseniltä. Muut näkevät ne ehkä 
paremmin ja tarkemmin kuin minä. Olen 
seurakuntalaisten kanssarukoilija ja teen 
parhaani, että monipuolinen seurakun-
taelämä kohtaisi Kristuksen perustaman 

Ainoalla ehdokassijalla
pastori Bogdan Grosu

Pastori Bogdan Grosu on kuuttosseurakuntalaisille tuttu Rautalammilta, jossa 
hän työskenteli ennen Oulun kauttaan. Vaimolla on kuitenkin pysyvät työpaikka 
Rantasalmella, mikä vetää isä Bogdania takaisin Savoon.

kirkon kuvan.

Mitä piirteitä kirkkoherra tarvitsee 
edellä mainittujen edellytysten lisäk-
si?

- Kirkkoherran pitää ennen kaikkea si-
säistää ajatus siitä, että hän ei ole mikään 
’kirkon herra’. Kirkkoherra on palvelija: 
hän palvelee Jumalaa ja ihmisiä. Hänen 
pitäisi auttaa hengellisiä lapsiaan saavut-
tamaan pyhyyden ja pelastuksen.

- Pappeus ei ole työ eikä virka, se on 
elämäntapa. Tämän ajatuksen tulisi olla 
kirkas kaikille kirkonpalvelijoille.

Mitä ajattelet ekumeenisesta toi-
minnasta? Varkauden seurakunnan 
alueella toimii luterilainen, katolinen, 
helluntai-, vapaa- ja adventtiseura-
kunta.

- Olen ollut mukana ekumeenisessa 
toiminnassa niin Rautalammin kuin 
Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkko-
herrana piispan siunauksella. Ekumenian 
paras puoli on mielestäni, että se tuo 
ihmiset yhteen. 

- Tietämättömyys herättää pelkoa ja 
epäluuloa. Kun ihmiset kaikesta huoli-
matta tutustuvat toisiinsa, he huomaavat 
pian, että me kaikki olemme sisaria ja 
veljiä, Jumalan lapsia. 

Mitä toimintoja haluaisit kehittää 
Varkauden seurakunnassa?

- Ensin haluaisin perehtyä tarkasti, 
mitä teillä seurakunnassa tällä hetkellä 
on. Kehitys tarkoittaa sitä, että sen hyvän, 
mitä tähän asti on tehty, annetaan kasvaa 
ja vankistua. Kokemus on kultaa, ja edel-
listen kirkkoherrojen ponnistukset ovat 
hyvä perusta jatkaa eteenpäin.

- Lisäksi meidän on muistettava, että 
seurakunta ei ole vain kirkon työntekijät, 
vaan se on Kristuksessa elävä yhteisö. 
Pappi, kirkkoherra, ei voi tehdä mitään 
ilman seurakuntalaisia.

Miten tärkeänä näet, että seurakunta 
järjestää katekumeenikerhoja ja orto-
doksia tutuksi -kursseja?

- Ortodoksi, oikeauskoinen, on kristit-
ty, jonka pitäisi tietää, mihin hän uskoo. 
Kukaan ei ole kuitenkaan syntynyt ope-
tettuna, joten yksi kirkon ja seurakunnan 
tärkeimmistä tehtävistä on opettaa Kris-
tuksen totuuksia. 

- Pappeuden kuvaan kuuluu opettaa 
ja ohjata niin ortodoksisuuden alkutai-
paleella olevia kuin jo kokeneita kirkon 
jäseniä. Ortodoksisella kirkolla on rikas 
perinne, josta kaikkien soisi tulevan 
osallisiksi. (JI)

Ilmoitus seurakunnanvaltuustovaalista 2011
Varkauden ortodoksisessa seurakunnassa

Vaalin toimittamisen aika: Varkauden ortodoksisen seurakunnan seurakunnan-
valtuuston vaali toimitetaan 6.11.2011. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuus-
toon yhdeksän (9) jäsentä. Seurakunnanvaltuusto on 25.5.2011 päättänyt, että 
seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen: Kahdella Varkauden ortodoksisen seurakunnan 
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. 
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään 
yhdeksän (9) ehdokasta. 
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta 
ja se on vähintään kahden (2) Varkauden ortodoksisen seurakunnan jäsenen 
allekirjoitettava. 
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
osoite: Relanderinkatu 5 Varkaus, viimeistään torstaina 22.9.2011 klo 17 men-
nessä.

Vaalikelpoisuus: Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksi-
sesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaa-
valtainen eikä Varkauden ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdo-
kasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta 
sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä 
ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustau-
lulle viimeistään keskiviikkona 5.10.2011. Lisäksi ilmoitus julkaistaan seurakun-
nan ilmoituslehden Solean numerossa 5/2011.

Varkaus 26.5.2011
Paul Hesse

kirkkoherran tehtävien väliaikainen hoitaja, vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Kesäretki
Pielavedelle

Varkauden tiistaiseura järjestää lauan-
taina 23.7. bussiretken Pielavedelle, 
arkkipiispa Leon tsasounalle. Lähtö ta-
pahtuu klo 7.30 kirkon pihasta. 

Ohjelmassa on klo 10 rukouspal-
velus, tsasounan esittely ja ruokailu. 
Menopaluu maksaa 22 euroa ja ruokailu 
maksetaan erikseen. 

Matka on avoin kaikille kiinnostu-
neille. Sitovat ilmoittautumiset pe 15.7. 
mennessä palveluksissa, virastoon puh. 
040 502 1838 tai puh. 040 747 5200.

Varkauden ortodoksinen seurakunta on 
saanut uudet kotisivut. Ne löytyvät osoit-
teesta www.ortvarkaus.net. Sivut esittele-
vät seurakunnan toimintaa laajasti.

Uutta ovat muun muassa tapahtumaka-
lenteri, josta päiväkohtaisesti voi nähdä, 
mitä seurakunnassa tapahtuu. Kuva-albu-

mit nostavat esiin seurakunnan kasvoja. 
Sivut on toteutettu Kotisivukoneen 

alustalla, jonka palveluja käyttää mm. 
Lieksan seurakunta. Sivujen päivityksestä 
huolehtii Tmi Ektenia.

Sivuilla on myös mahdollisuus antaa 
palautetta.

ortvarkaus.net

Varkauden kirkon praasniekkaa vietettiin helatorstaina. Isä Paul Hesse toimitti 
vedenpyhityksen Stora Enson piippujen varjossa Pirtinvirran rannassa.



5

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

Kirsi-Marian postia

Varkauden
uutispalat
Leirikoulu Valamossa. Seura-
kunnan uskonnonopetusta saavat 
peruskouluikäiset osallistuivat 
26.4. leirikouluun Valamon 
luostarissa. Mukana tapahtumassa 
olivat uskonnonopetusta antavat 
Risto Käyhkö, Riina Pirhonen ja 
Anne Tossavainen sekä kerhojen 
vetäjistä Tuija Saali. 

Tmi Ektenia avustaa. Neuvosto 
päätti huhtikuussa, että väliaikai-
nen kirkkoherran tehtävien hoitaja 
voi ostaa hallinnon, talouden, 
kiinteistöhoidon ja viestinnän 
avustavia palveluja Tmi Ektenialta 
(Jarmo Ihalainen). Se on tuottanut 
tähän mennessä seurakunnalle 
mm. laajan vuosikertomuksen ja 
uudet kotisivut.

Pyhäkköjen isännät Antero 
Kudjoi (Varkaus), Markus Park-
konen (Savonlinna) ja Marjukka 
Levy (Leppävirta) kokoontuivat 
toukokuun alussa kirkkoherran 
johdolla. Palaverissa kartoitettiin 
pyhäkköjen lähiajan korjaustarpeet 
ja muut puutteet, sekä asiat, jotka 
on huomioitava seuraavan vuoden 
talousarviossa. 

Yksi vaalialue. Valtuusto päätti 
25.5. kokouksessaan, onko marras-
kuun seurakuntavaaleissa seura-
kunnassa on vain yksi vaalialue.

Valtuusto vahvisti tilinpäätök-
sen. Se näyttää 28.648,72 euroa 
ylijäämää. Se selittyy paljolti 
saaduilla avustuksilla, vahtimes-
tarin tehtävän täyttämättä jättämi-
sellä ja tiukalla menoseurannalla. 
Seurakunnan lainat ovat noin 130 
euroa ja verotulot noin 250 euroa 
jäsentä kohti.

Luottamushenkilövalintoja. 
Valtuusto valitsi tämän vuoden 
loppuun saakka kiinteistölauta-
kunnan puheenjohtajaksi Markus 
Parkkosen eroa pyytäneen Heikki 
Anteroisen tilalle sekä Jarmo Iha-
laisen vaalilautakunnan jäseneksi 
eroa pyytäneen Arni Malmiojan 
tilalle.

Ikonimaalari Pirjo Raittila on 
mukana Warkauden Ruukissa, 
entisessä Käsi- ja taideteollisuus-
oppilaitoksessa, johon on kehkey-
tymässä luovien alojen työyhteisö. 
Yhteisö on saanut nimekseen 
Ruukin Olohuone ja se avattiin 
virallisesti 8. kesäkuuta.
Jo nyt siellä työskentelevät 
keramiikkataiteilija, muotoilija, 
kultaseppä, ikonimaalari, tai-
deterapeutti, fysioterapeutti ja 
henkilöstöpalvelu. Paikka tarjoaa 
oivallisen ympäristön luovien alo-
jen toteuttamisfoorumille. Ruukin 
Olohuone Ahlströminkatu 25:ssa 
on avoinna kesä-heinäkuussa ma-
pe klo 10-15.

Setukaisten luokse. Viron orto-
doksien sõbrad -yhdistys kertoi 
15.5. kirkkokahveilla ystävyys- ja 
avustus- ja yhteistyöstään, jota se 
tekee Viron ortodoksisen kirkon 
kanssa kaakkois-Viron alueella. 
Yhdistys järjestää praasniekkamat-
kan 18.-19.8. Obinitsaan, josta saa 
lisätietoja kirkkojen ilmoitustau-
luilta.

Kuorot aloittavat elokuun lo-
pulla. Savonlinnan kirkkokuoron 
ensimmäinen harjoitus ke 24.8. klo 
17 ja Varkauden kirkkokuoron ti 
30.8. klo 18.

JUMALANPALVELUKSET 21.5. – 28.8.2011

Iisalmi
la 21.5. klo 18.00 vigilia
28.-29.5.  Raamattusunnuntain tapahtumat Mikkelissä
la 4.6. klo 18.00 vigilia
su 5.6. klo 09.00 liturgia
la 2.7. klo 18.00 vigilia
su 3.7. klo 09.00 liturgia
la 9.7. klo 18.00 vigilia
la 16.7.klo 18.00 vigilia
su 17.7. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys Evakon pruasniekka
la 23.7. klo 18.00 vigilia
la 30.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
pe 5.8. klo 18.00 vigilia
la 6.8. klo 18.00 vigilia
su 7.8. klo 09.00 liturgia
la 20.8. klo 18.00 vigilia
su 21.8. klo 09.00 liturgia, toim isä Melkisedek

Lapinlahti
ke 1.6. klo 18.00 vigilia
to 2.6. klo 09.00 liturgia Helatorstai 
la 18.6. klo 18.00 vigilia
su 19.6. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys Kaikkien Pyhien pruasniekka
su 31.7. klo 18.00 vigilia, toim KS piispa Arseni
ma 1.8. klo 07.00 liturgia , toim Ks piispa Arseni ja P. Arsenin ristisaatto 
Lapinlahdelta Alapitkälle
la 27.8. klo 18.00 vigilia
su 28.8. klo 09.00 liturgia

Alapitkä
la 11.6. klo 18.00 vigilia
su 12.6. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys, stroitsanpäivän pruasniekka
ma 1.8. klo 17.00 ehtoopalvelus, ristisaaton päätöspalvelus
la 6.8. klo 09.00 liturgia , Kristuksen kirkastumisen juhla uudishedelmien 
siunaaminen

Salahmi
su 10.7. klo 09.00 liturgia, toim KP metropoliitta Panteleimon

Sukeva
29.6. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys Petrun pruasniekka
ma 11.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
ti 12.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
ke 13.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
to 14.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
pe 15.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
su 31.7. klo 09.00 liturgia

Sonkajärvi
su 24.7. klo 09.00 liturgia
la 13.8. klo 18.00 vigilia
su 14.8. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys, toim. KP metropoliitta Pantelei-
mon Jumalanäidin kuolonuneennukkumisen juhla + tsasounan 50-vuotisjuhla

Itäkoski
la 11.6. klo 10.00 liturgia  ja vedenpyhitys Aarne ja Rauni Väinämön tsasou-
nalla

Evakkokeskus
uudistuu

Evakkokeskus valmistui vuonna 
1989. Evakkokeskuksen rakenta-
minen oli suuri urakka Hotel Artos 

Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Evakko Oy:
lle ja Evakko Säätiölle.

Edellä mainitut yhtiöt ja säätiö ovat 
lähellä Iisalmen ortodoksista seurakun-
taa. Rakennuksen valmistumisesta on 
kulunut 22 vuotta. Kuluneet vuodet ovat 
olleet monella tapaa mielenkiintoiset ja 
voidaan sanoa, että toimintaa on ollut 
runsaasti. Talo on lunastanut sille asetetut 
tavoitteet.

Viime vuoden aikana käynnistyi 
Evakkokeskuksen tulevaisuuden suun-
nittelu. Tulevaisuuden suunnittelussa on 
nähty tärkeänä se, että toimintaa voitaisiin 
laajentaa, tasoa korottaa ja kulttuurista 
mukanaoloa lisätä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
nyt on laadittu suunnitelmat, joiden mu-
kaan Evakkokeskuksen nykyisen raken-

nuksen yhteyteen rakennetaan uusi osa, 
johon tulee noin 20 uutta korkeatasoista 
hotellihuonetta sekä juhla yms tilaa tilai-
suuksia ja kulttuuria varten.

Samassa yhteydessä vanha osa sanee-
rataan ja uudistetaan. Meillä on sellainen 
käsitys, että tulevaisuudessa pystymme 
entistä paremmin ja laadukkaammin ja 
kulttuurisemmin palvelemaan niin omia 
ihmisiämme kuin myös muita asiakkai-
tamme.

Jos monet vielä keskeneräiset ja 
valmisteltavat asiat menevät niin kuin 
olemme suunnitelleet, niin laajennettu ja 
uudistettu Evakkokeskus valmistuu noin 
kahden vuoden kuluttua. 

Kerromme suunnitelmiemme edisty-
misestä myös tämän lehden sivuilla.

Hyvää, lämmintä ja kaunista kesää 
toivottaen

isä Elias

Telefax   017-813  342
e t u n i m i . s u k u n i m i @ i n s t s t o - s a v o l a i n e n . f i

FIN 74120   I i s a l m iPapinkatu 30
Puhelin  017-8211 511

Evakkokeskus10-39

Itäkoski
11.6. Pt. Arsenin pruasniekka Honka-
kosken koulu
klo 09.00 liturgia + vedenpyhitys+ 
kirkkokahvit

Alapitkä
11.-12.6.  Stroitsanpäivän pruasniekka
la 11.6. 
klo 18.00 vigilia + tsaujutarjoilu
su 12.6. 
klo 09.00 liturgia ja vedenpyhitys + 
kirkkokahvit

Lapinlahti
18.-19.6.  Kaikkien Pyhien pruasniekka
la klo 18.00 vigilia
su 19.6. klo 09.00 liturgia ja vedenpyhi-
tys + kirkkokahvit

Sukeva
29.6. Petrun päivän pruasniekka
ke 29.6.: klo 09.00 liturgia ja vedenpyhi-
tys + kirkkokahvit

Iisalmi
16.-17.7. Evakon pruasniekka, KP ap 
Leo osallistuu pruasniekkaan, la 16.7.
klo 10.00 toritapahtuma, aamuhartaus + 
ohjelmaa+ piirakkatori Iisalmen torilla
klo 12.30 pruasniekkajuhla Iisalmen 
karjalaiset 70 vuotta juhla Nuorisotalo
klo 15.00 seminaari, tutkija-maisteri, 
Evakkokeskus
klo 18.00 vigilia Pr. Elian kirkko

klo 19.30 ”Armassus” näytelmä, Evakon 
teatteri, Evakkokeskus
su 17.7. klo 8.45 litania ja seppeleenlas-
ku Karjalaan jääneiden muistopaadella
klo 9.00 liturgia. Pr. Elian kirkko
klo 10.30 ristisaatto ja vedenpyhitys 
Paloisvirta
kl0 11.15 kirkkokahvit, Pr. Elian kirkko

Lapinlahti – Alapitkä
31.7.-1.8.   Pyhän Arsenin ristisaatto
su 31.7. klo 18.00 vigilia , toim KS 
piispa Arseni, ma 1.8. klo 7.00  liturgia, 
toim KS piispa Arseni: klo 8.15  aamu-
pala, klo 9 ristisaatto kävellen Lapinlah-
delta Alapitkälle, matkalla toimitetaan 
rukouspalveluksia, akatistoksia ja ve-
denpyhityksiä, ruokailu Mäntykankaalla 
esipaimen Arsenin residenssissä
klo 17 ehtoopalvelus Alapitkän tsasou-
nassa

Sonkajärvi
13.-14.8. Jumalanäidin kuolonuneen-
nukkumisen pruasniekka ja tsasounan 
50-vuotisjhla
la 13.8. klo 17.00 uuden kullatun ristin 
siunaaminen ja nostaminen tsaounan 
katolle
klo 18.00 vigilia + tsuajutarjoilu
su 14.8. klo 09.00 liturgia + vedenpyhi-
tys, toim KP metropoliitta Panteleimon
klo 11.00 ruokailu ja tsasounan 50-vuo-
tisjuhla evl srk-talo

Iisalmen seurakunta prusaniekkakesä 2011

ILMOITUS SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALISTA 
2011

Iisalmen ortodoksisessa seurakunnassa

Vaalin toimittamisen aika:
Iisalmen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 6.-
13.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhdeksän(9) 
jäsentä. Seurakunnanvaltuusto on 26.05.2011 päättänyt, että seurakunta muodostaa 
yhden vaalialueen/ 
Ehdokkaitten asettaminen:
Kahdella Iisalmen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa 
ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään yhdek-
sän(9) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja 
kotikunta ja se on vähintään kahden(2) Iisalmen ortodoksisen seurakunnan jäsenen 
allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite  
Kyllikinkatu 28 74100 Iisalmi, viimeistään torstaina 22.9.2011 klo 12.00 mennessä.
Vaalikelpoisuus:
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä va-
kaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Iisalmen 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokas-
luettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä 
siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus 
asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 
keskiviikkona 5.10.2011. Lisäksi  ilmoitus julkaistaan seurakunnan ilmoituslehden 
Solean numerossa 4/2011.

27.05.2011
Elias Huurinainen, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

SEURAKUNNAN KESÄLEIRI 
Järjestämme kesäkuun lopussa leirin, jol-
le ovat tervetulleita kaikki ikään katso-
matta. Ohjelmaa on niin lapsille, nuorille 
kuin aikuisillekin. Voit tulla leirille yksin 
tai kavereiden kanssa, alle kouluikäisillä 
pitää kuitenkin olla oma aikuinen muka-
na. 
Leiripaikkana on Hirsikankaan leiri-
keskus Sukevalla ja leirin ajankohta 
27.–29.6. Leirin hinta on aikuisilta 70e, 
4-18 –vuotiailta 35e, alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Alennus perheille (2 aikuista 
ja lapset). Lisätiedot Kirsi-Marialta 050 

4014798. Ilmoittautumiset seurakunnan 
kansliaan puh. 817441 tai iisalmi@ort.fi 
viimeistään 17.6.

KIITOS! Lämmin kiitos ahkerasta 
ja innostavasta talvikaudesta kaikille 

seurakunnan kuoro-, kerho- ja
näytelmätoimintaan

eri tavoin osallistuneille!
Aurinkoista kesää ja

tapaamisiin taas syksyllä!

Kirsi-Maria 
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Kuopion seurakunta

Hyvää praasniekkakesää!

lapset ja nuoret, lapset ja nuoret

isä Timo Honkaselkä

Kesän tullen seurakunnan toiminta-
piirit ja kerhot vetäytyvät kesätau-
olle. Samoin työntekijät vuorol-

laan viettävät kesälomiaan. Seurakunta ei 
kuitenkaan laita lappua luukulle kesällä-
kään.

Kesä on hyvää aikaa käydä temppe-
lijuhlien yhteydessä tutustumassa seu-
rakuntamme pyhäkköihin, joissa osassa 
palveluksia toimitetaan vain kesäisin.

Esimerkiksi Toivalan tsasounassa 

toimitetaan kesäkuusta alkaen aina temp-
pelijuhlaan 15.8. saakka vuoroviikoin 
katedraalin kanssa keskiviikkoillan eh-
toopalvelus.

Kesällä temppelijuhlia vietetään Kei-
teleellä, Nilsiässä, Tuusniemellä, Käär-
melahdessa, Toivalassa ja Luikonlahdella. 
Lisäksi Pielavedellä järjestetään 45. kerran 
perinteinen Valassin praasniekka. 

Tuusniemen kirkko viettää 50-vuotis-
juhliaan apostolien Pietarin ja Paavalin 

päivänä. Noihin juhliin järjestetään Pie-
lavedeltä Kuopion kautta kuljetus, jotta 
mahdollisimman monella olisi mahdolli-
suus osallistua juhliin.

Käärmelahden tsasounassa on käyn-
nistynyt pienimuotoinen remontti, joka on 
tarkoitus saada valmiiksi temppelijuhlaan 
(6.8.) mennessä.

Sinne on myös valmistumassa Kuopion 
ikonipiirin lahjoituksena isä Mikon läksi-
äisjuhlassa lupaamia ikoneita naispyhistä. 

Näin ollen Maaningalla on hieno kokonai-
suus, kun Pihtisalmessa on kattava koko-
elma Karjalan pyhittäjiä ja Käärmelahden 
tsasounassa naispyhiä. 

Tämän Solean sivuja täyttävät seu-
rakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset. 
Mukana on kaavake, jolla ehdokkaita voi 
asettaa. 

Aikaa ehdokkaiden asettamiseen on 
syyskuuhun saakka, mutta se ei tarkoita 
sitä, etteikö kaavaketta voisi toimittaa 

seurakunnan virastoon jo kesäkuussakin. 
Vaaleihin liittyvät asiat löytyvät myös 
seurakuntamme nettisivuilta. 

Seurakuntasihteeri Anna-Liisa Vainio-
mäki jää eläkkeelle 1.8., hänen eläkejuhlia 
vietettiin helatorstaina. Anna-Liisalle kiitos 
pitkästä työurasta seurakunnassa ja monia 
armorikkaita toiminnallisia eläkevuosia!

KERHOT 2011

Tiistaisin
Päiväkerho, aamuryhmä klo 9.00 - 11.30, nuorisotoimisto 
Päiväkerho, päiväryhmä klo 13.30 - 16.00,nuorisotoimisto

Keskiviikkoisin
Päiväkerho, aamuryhmä klo 9.00 - 11.30, nuorisotoimisto
Päiväkerhoissa leikitään, askarrellaan, piirrellään, musisoidaan, 
tehdään vierailuja ja syödään tietenkin omia eväitä. Kerhoihin 
on myös kyyditys kotoa / hoitopaikasta ja takaisin. Kuljetuk-
sia järjestetään n. 10 km säteellä mahdollisuuksien mukaan. 
Kuljetuksien vuoksi samalta suunnalta olevia lapsia pyritään 
sovittelemaan samoille kerhopäiville.
Päiväkerhomaksut ovat:
8 € / kk kuljetuksessa olevilta lapsilta
6 € / kk omalla kyydillä kulkevilta lapsilta
4 € / kk perheen muilta lapsilta
13 € / kk muiden seurakuntien jäseniltä

VENÄJÄNKIELINEN LASTENKERHO

kokoontuu keskiviikkoisin klo 17 – 18.30.
Venäjänkielisessä lasten kerhossa leikitään, lauletaan, askarrel-
laan, piirrellään, musisoidaan ja tehdään vierailuja. Päiväker-
hon ohjaajana toimii Zoja Saukkonen (0440170841). Maksu 6 
€/kk.

Torstaisin 
Iltapäiväkerho klo 14.00 - 16.00, nuorisotoimisto. Aika sovite-
taan siten, miten porukka pääsee koulusta. Kerho on tarkoitettu 
eskari- ja ala-asteikäisille. Iltapäiväkerhoon voi tulla koulusta 
tai eskarista. Kuopiossa voi sopia myös ip – kerhoon kyydityk-
sestä. Kerhosta lähtö tapahtuu omin kyydein. Kyyditystä tarvit-
seville ip – kerho maksaa 6 € / kk. Muuten kerho on ilmainen. 
Kerhoon voi tuoda mukaan omia eväitä.

LASTEN KUORO harjoittelee ja väliin leikkii torstaisin klo 
16 – 17. Kuoroa johtaa Sofia Laukkanen p. 040 195 0044

PELIT- JA LEIKIT KERHO touhuaa torstaisin klo 17.00 
- 18.30, nuorisotoimistolla 
Pelit- ja leikit - kerho on tarkoitettu 8 - 14-vuotiaille (koulu-
ikäinen sisarus voi tulla mukana). Maksuton. Sovimme yhdes-
sä ohjelmasta toimintakauden alussa.

NUORTEN PIIRI klo 17 - 18.30 
Piiri on tarkoitettu kriparin käyneille. Kokoontuu srk:n alaker-
rassa joka toinen viikko.
Kerhoja oltaisiin halukkaita perustamaan myös Kuopion 
seurakunnan reuna-alueille. Löytyisikö innokkaita ohjaajia. 
Antaisimme toimintaan tietoa ja tukea tarvittaessa, joten ihan 
yksinäistä touhun ei tarvitse olla. Myös pari nuorta voisi toimia 
ohjaajaparina. Olkaahan yhteydessä !
Kerhot toimivat toukokuun. Kesätauolta jatkuvat elokuussa 
viikolla, vk 32! Tule jakamaan kanssamme ryhmissä ja leireillä 
iloisen mukavat hetket!

Seurakunnassa tapahtuu mukavia asioita!
Tule mukaan iloisten touhuajien joukkoon yksin tai kaverin 
kanssa!

Kuopion ortodoksisen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö -
liisa.tuunainen@ort.fi, p. 0206100309 ja svetlana.lamanen@
ort.fi, p. 0206 100 315 

NAISTENPIIRI aloittaa kokoontumisensa syyskuussa. Tule 
mukaan, jos kaipaat paikkaa, missä tutustua toisiin ortodoksi-
sista asioista kiinnostuneisiin naisiin. Pidämme ovea avoimena 
ryhmään syyskuussa. Ryhmässä käsitellään väliin yhdessä va-
litsemiamme teemoja. Ryhmässä keskustellaan paljon asioista. 
Keskustelun syvyyden saavutamme vain siten, että ensin on 
syntynyt luottamus. Siksi ovet ovat ”hetken” auki syksyllä ja 
keväällä. Olemme kokeneet ryhmän latautumispaikkana, jossa 
välillä nauru raikaa ja joskus kyynelkin pyörähtää silmäkul-
masta. 
Ilmoittaudu mukaan Liisalle tai Svetlanalle.

OLEMME LOMALLA HEINÄKUUN! LEIRIEN VUOKSI 
POISSA MYÖS KESÄKUUSSA. LIISA VASTAA PUHELI-
MEEN, TEKSTIVIESTEIHIN JA SÄHKÖPOSTEIHIN MA 
JA TI KLO 10-12 VIIKOILLA: 23, 25, 26.  KRIPARILLA 
OLEMME 11 – 19.6, JOLLOIN VASTAAN PUHELIMEEN, 
JOS PYSTYN OHJELMAN TIIMOILTA.  
Mukavaa kesää!  Toivottavasti tapaamme syksyllä!

KIITOS KAIKILLE, JOTKA OSTITTE LASTEN TEKEMIÄ 
PÄÄSIÄISKORTTEJA!!!
Teitte lapset hyvin hyvin iloisiksi. He ovat jälleen innoissaan 
tehneet kortteja tietoisina siitä, että myyntituloilla hankitaan 
lasten analogi. Onneksi isä Timo kirkkoherra ja Eeva-Liisa 
diakoniatyöstä auttoivat korttien valinnassa, koska se oli tosi 
vaikeaa. Analogi on tilattu. Iloisina kiittäen kerholaiset sekä 
Liisa ja Svetlana

Kuulutus Kuopion ortodoksisen seurakunnan vaalialueista
ja valtuuston jäsenten lukumäärästä

sekä ehdokasasettelusta

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 
5.5.2011 yksimielisesti päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen 
valtuuston jäsenten vaalissa. Laki  ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 54 §.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon vuosiksi 2012-
2015 valitaan 15 eniten ääniä saanutta henkilöä. Ortodoksisen kirkon  kirkko-
järjestys  (174/2007)  81 §.

Ehdokasasettelu
Kahdella Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on 
oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti, ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään 
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuuston jäseniä. 
Laki ortodoksisesta kirkosta  (985/2006) 54 §.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja 
se on vähintään kahden (2) äänioikeutetun Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
jäsenen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio viimeistään torstaina 22.09.2011 kanslian 
aukioloaikana klo 12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaaval-
tainen.
Vaalikelpoisia seurakunnanvaltuuston luottamustoimeen eivät kuitenkaan ole  
kyseisen seurakunnan päätoimiset työntekijät. Laki ortodoksisesta kirkosta 
(985/2006) 49 §.

Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon  sekä 
ilmoituksen äänestyspaikoista, äänestysajoista, vaalitavasta ja siitä milloin 
vaalin tulos julkaistaan ja asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 
viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista ja ilmoitetaan lisäksi 
Solea lehdessä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §. 

Kuopiossa 19.05.2011
Timo Honkaselkä, khra.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

K U U L U T U S

Ehdotus Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi 
valtuuston jäsenten vaalia varten on seurakunnan jäsenten nähtävissä kirkko-
herranvirastossa, Snellmaninkatu 8, Kuopio, viraston aukioloaikoina  19.-
26.9.2011 välisenä aikana.
Äänioikeutettujen luetteloon merkitään henkilö joka on merkitty seurakunnan 
jäseneksi 31.08.2011 ja täyttää 18 vuotta viimeistään ensimmäisen vaalipäivänä 
eli 6.11.2011. Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 48 §.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi 
esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. 
Korjausvaatimusta ei voi perustaa seurakunnan jäsenyydessä 31.8.2011 jälkeen 
tapahtuneisiin muutoksiin.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti 
kirkkoherranvirastoon viimeistään äänioikeutettujen luettelon nähtävilläpito-
ajan päättymisen jälkeisenä toisena arkipäivänä kirkkoherranviraston aukiolo-
aikana  28.9.2011 klo 12.00 mennessä.

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettujen luettelon 29.9.2011 
klo 15.30.
Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kir-
kollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaisesti. 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys  (174/2007) 73 §.

Kuopiossa 19.05. 2011.
Timo Honkaselkä, khra.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

T
uusniemen ortodoksinen kirkko on seisonut paikallaan jo 
50 vuotta, sillä elokuussa 1961 arkkipiispa Paavali vihki 
temppelin rukoushuoneena. Kirkoksi temppeli muutettiin 
1992 ja vihittiin 1993 helmikuussa.
Tuusniemellä juhlitaan kirkon puolivuosisataista taivalta 
kirkon praasniekan yhteydessä 28.-29.6.2011, jolloin piispa 

Arseni toimittaa vigilian ja liturgian. Päiväjuhlaa vietetään ev.lut saurakuntasa-
lilla; ennen juhlaa on ruokailu.
Juhlaohjelmassa on muun muassa lyhyt historiikki, kuorolaulua, yksinlaulua, 
tervehdykset, vapaa sana ja piispan puheenvuoro. Vieraita toivotaan koko 
seurakunnan alueelta. Kukkien ja lahjojen asemesta voi halutessaan kartuttaa 
kirkon kaunistustiliä: 478710-231703.

Martti Kähkönen

Kuopion Kalevalan koulun oppilaiden 
taitavissa käsissä valmistui kevään ai-
kana kirkko pienoiskoossa.

Mallina kirkolle oli heidän oma 
kotikirkkonsa eli pyhän Nikolaoksen 
katedraali. Kirkkoon askarreltiin kar-
tongista kupolit, pöydät, penkkirivit ja 
piispanistuin. Itse piispa, muu papisto 
ja kirkkokansa saatiin muovailtua tai-
kataikinasta. Kirkon rakentamiseen 
osallistui 1-6 luokkalaiset. Kirkkoa voi 
käydä ihailemassa seurakuntasalilla 
kevään ajan.

Äitiyslomalta palannut Ulla-ope

Katedraali
pienoiskoossa
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Jumalanpalvelukset kesäkuun puolivälistä kirkkovuoden eli syyskuun alkuun

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan perjantain Savon 
Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 
18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Kesäkuu: Slaavinkielinen 13.6. klo 10 liturgia Pyhän Hen-
genpäivä 15.6. klo 18 akatistos, 25.6. klo 10 liturgia
Heinäkuu: 2.7. klo 17.30 panihida, Anni ja Aleksi Romonen. 
6.7. klo 18 ehtoopalvelus. 20.7. klo 18 ehtoopalvelus.
Elokuu: 3.8. klo 18 ehtoopalvelus. 5.8. klo 18 vigilia. 6.8. 
klo 10 liturgia, Kristuksen kirkastuminen. 13.8. klo 10 
liturgia, slaavinkielinen. 17.8. klo 18 panihida. 24.8. klo 
18 akatistos luomakunnalle. 31.8. klo 18 ehtoopalvelus, 
slaavinkielinen.
Syyskuu: 1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku. 7.9. klo 
18 vigilia. 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian syntymä. 10.9. klo 10 liturgia, slaavinkielinen. 13.9. 
klo 18 vigilia. 14.9. klo 18 liturgia, Kunniallisen ja eläväksi-
tekevän ristin ylentäminen.

Toivalan tsasouna
Kesäkuu: 22.6. klo 18 ehtoopalvelus
Heinäkuu: 13.7. klo 18 ehtoopalvelus. 27.7. klo 18 ehtoo-
palvelus.
Elokuu: 10.8. klo 18 ehtoopalvelus. 14.8. klo 18 vigilia. 
15.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen, temppelinjuhla.

Läntinen alue: 
Siilinjärven kirkko:
Heinäkuu: 10.7. klo 10 liturgia
Syyskuu: 7.9. klo 18 vigilia. 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Marian syntymä

Maaningan kirkko:
Heinäkuu: 10.7. klo 10 liturgia

Pielavesi:
Kesäkuu:  24.6. klo 10 liturgia.
Heinäkuu: 23.7. klo 18 ehtoopalvelus Pm. Blasios Sebas-
tealaisen ja marttyyrien Floroksen ja Lauroksen tsasouna, 
Taipaleenkylä. 24.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys, litania, 
ristisaatto Suojalaan, Valassin praasniekka
Syyskuu: 4.9. klo 10 liturgia

Keiteleen kirkko:
Kesäkuu:  11.6. klo 18 vigilia. 12.6. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Arsenin praasniekka.
Elokuu: 21.8. klo 10 liturgia
Syyskuu: 11.9. klo 10 liturgia

Syvänniemen tsasouna:
Kesäkuu: 19.6. klo 10 liturgia.
Syyskuu: 1.9. klo l0 liturgia, kirkkovuoden alku

Haatalan tsasouna:
Heinäkuu: 15.7. klo 18 ehtoopalvelus
Syyskuu: 13.9. klo 18 vigilia. 14.9. klo 10 liturgia, Kunnial-
lisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen

Käärmelahden tsasouna:
Elokuu: 5.8. klo 18 vigilia. 6.8. klo 10 vedenpyhitys ja litur-
gia, Kristuksen kirkastuminen, temppelinjuhla

Itäinen alue:
Tuusniemi:
Kesäkuu: 28.6. klo 18 vigilia. 29.6. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Pietarin ja Paavalin praasniekka.
Elokuu: 28.8. klo 10 liturgia

Luikonlahti
Heinäkuu: 17.7. klo 10 liturgia
Elokuu: 30.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelinjuhla

Juankoski:
Kesäkuu: 26.6. klo 10 liturgia.
Heinäkuu: 31.7. klo 10 liturgia

Nilsiä:
Kesäkuu: 23.6. klo 18 vigilia. 24.6. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Johannes Kastajan praasniekka.
Heinäkuu: 3.7. klo 10 liturgia
Syyskuu: 4.9. klo 10 liturgia. 13.9. klo 18 vigilia. 14.9. klo 
10 liturgia, Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentämi-
nen

Muuruvesi:
Elokuu: 14.8. klo 10 liturgia. 
Syyskuu: 11.9. klo 10 liturgia

Kuopion ortodoksinen
seurakunta

Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville sat-
tuvina ortodoksisen kirkon suurina 
juhlina klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: www.
ort.fi/kuopio. Lapsi- ja nuorisotyö-
toimisto: 0206100309, sähköposti: 
kuopio.kerhot@ort.fi. 

Papiston ja kanttorien matkapu-
helimet: 
Keskinen alue: Khra pastori Timo 
Honkaselkä 0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305. Itäinen 
alue: II pappi pastori Timo Hirvo-
nen 0206100303. II kanttori Sofia 
Laukkanen 0206100306. 
Läntinen alue: III pappi pasto-
ri Harri Peiponen 0206100304. 
III kanttori Eija Honkaselkä 
0206100307.
Muu henkilökunta:
Seurakuntasihteerin sijainen Kirsi 
Haarala 0206100310. Uskon-
nonopettaja Ulla Puhakka 050 
3307162. Lapsi-  ja nuorisotyönte-
kijä Liisa Tuunainen  0206100309. 
Lasten ja nuorten ohjaaja Svetlana 
Lamanen 0206100315. 
Vahtimestari Eero Hyvärinen 
0206100311. Vahtimestari Anna-
Liisa Koslonen 0206100312.

11.-12.6. pt. Arseni Konevitsalaisen praasniekka Keiteleel-
lä:  11.6. klo 16.30 panihida Hiekan hautausmaalla, klo 18 
vigilia,  12.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys

23.-24.6. Nilsiän kirkko: 23.6 klo 18 vigilia 24.6. klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia, Johannes Kastajan praasniekka.

28.-29.6. Tuusniemen kirkko:  28.6. klo 18 vigilia 29.6. klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, ap. Pietari ja Paavali, praasniek-
ka ja kirkon 50-vuotisjuhla. Kuljetus Pielavedeltä, Maanin-
gan, Siilinjärven ja Kuopion kautta. Aikataulu Pielavesi lin-
ja-autoasema klo 7.45, Maaninka linja-autoasema klo 8.10, 
Siilinjärvi linja-autoasema klo 8.30, Kuopio Snellmaninkatu 
8, srk-talon edestä klo 9.00. Matkan varrelta tulevat voivat 
ilmoittaa pysähdyspaikan seurakunnan virastoon 22.6.men-
nessä, puh. 0206 100 300.

23.-24.7. 45. Valassin praasniekka Pielavedellä:
23.7. klo 10 Kyykkäkisa Suojalan kentällä, klo 18 Ehtoopal-

velus KP arkkipiispa Leon tsasounassa, Taipaleenkylä.

24.7.  klo 10 Liturgia apostolien Pietarin ja Paavalin ja pap-
pismarttyyri Blasioksen kirkossa, vedenpyhitys lähdekappe-
lilla, litania ja seppeleenlasku Karjalan jääneiden vainajien 
muistomerkillä, ristisaatto Suojalaan (säävarauksella) ja 
kirkkokahvit (omakustanteiset). klo 13.30 Päiväjuhla Suoja-
lassa.

5.-6.8. Käärmelahden tsasouna: 5.8. klo 18 vigilia 6.8. klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, Kristuksen kirkastuminen, 
praasniekka.

14.-15.8. Toivalan tsasouna: 14.8. klo 18 vigilia, 15.8 klo 
10 liturgia ja vedenpyhitys, Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkuminen, praasniekka.

30.8. Luikonlahden tsasouna: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
pt. Aleksanteri Syväriläinen, praasniekka.

Kesän praasniekat
Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa 2011

Kuopion ortodoksisessa
seurakunnassa

kesäaikana
kävijöille avoinna
olevat pyhäköt:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen
katedraali  avoinna kävijöille

10.6.-12.8.2011
klo 10-13 ja 13.30-16

Pielaveden Pyhien Apostolien 
Pietarin ja Paavalin sekä

Pappismarttyyri Blasioksen  kirkko
avoinna kävijöille
10.6.-10.8.2011

klo 10-13 ja 13.30-16

Seurakunnan kirjasto
suljettu kesän ajan.

Kuopion tiistaiseuran
kokoontumiset

syyskaudella 2011

13.9.2011 klo 14 Aloitus kirkossa, 
rukoushetki, kahvit srk-salilla

27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.,
6.12., 17.12., 18.12.

Kiitos, piispa Arseni!
Kun isä Andreas Hjertberg jäi eläkkeel-
le, Kuopion seurakunnan venäjänkieli-
set eivät tienneet, mitä heitä odottaa.
Ihmiset ovat tottuneet säännöllisiin 
slaavinkielisiin palveluksiin ja mahdol-
lisuuteen käydä synnintunnustuksessa 
omalla kielellä...

Juuri silloin, muutosten aikana, joka 
osui Suuren paaston aikaan, piispa Arse-
ni on tehnyt todella tärkeän työn – hän 
on tukenut meitä kaikilla mahdollisilla 
tavoilla: ottamalla vastaan synnintun-
nustuksia, osallistumalla palveluksissa 
ja erilaisissa tapahtumissa.

Pääsiäismunien maalauskurssi oli mo-
nille lapsille ja aikuisillekin pieni avaus 
uuteen vanhaan taiteeseen ja kulttuuriin 
ja toivomme, että ensi vuonna jatkamme 
tutustumista erilaisten teknikoiden ja 
menetelmien taidemaailmaan.

Opastus venäjän kielellä ikoninäyt-
telyssä Lapinlahden museossa venäjän-
kielisille maahanmuuttajille Iisalmesta, 
Lapinlahdelta ja Kuopiosta toi paljon 
uusia tietoja ikonimaalauksesta, tekni-
koista, ikonien aiheista.

Kiitos piispa Arseni antoisasta Suuren 
paaston ajasta!

Kuopion seurakunnan
venäjänkielinen toimikunta

Hei vanhemmat,
terveisiä seurakunnan perhekerhosta! 
Aloitimme poikani Eeliksen kanssa ker-
hossa tänä keväänä. Läksimme ensin 
ihan vaan katsomaan, mitä siellä oikein 
mahtaa tapahtua ja minkälaisia ihmisiä 
siellä tapaa.

Vastaanotto oli todella ystävällinen ja 
lämmin ja uudet tuttavuudet, toiset äidit, 
ovat olleet minulle itselleni vertaistukena 
aivan ihana lisä. Päiväkerhon tiloissa on 
todella hyvät puitteet vapaaseen leikkiin 
ja innolla lapset niitä käyttävätkin.

 Oma poikani on vielä sen verran pi-
eni, että varsinaista leikkikaveria hänestä 
ei vielä saa, mutta kovasti hän näyttää 
isompien lasten seurasta nauttivan - ja 
isommat vastaavasti ”vauvan hoitamises-
ta”. ”Kyllä koira koiran tuntee” -sanonta 
pätee nähtävästi lapsiinkin!

Kevään aikana olemme tavanneet joka 
toinen viikko, viettäneet aikaa yhdessä 
ja vanhempien kesken turisseet milloin 
mistäkin. Jutustelun lomassa olemme 
nauttineet pientä purtavaa kahvi- ja teek-
upposten kera ja joskus on ollut jotain 
muutakin ohjelmaa.

Esimerkiksi ennen pääsiäistä teimme 
todella maittavaa paastonajan ruokaa 
ja toisella kerralla pidettiin lettukestit, 
kerran taas tutustuimme Me&I -vaate-
merkkiin ja toisella puhuimme kirjoista 
ja kasvatusoppaista. Synttärikakkuakin 
on luvassa, kun Eelis täyttää pian puoli 
vuotta :-)* *

Ensi syksyksi on jo yhdessä ideoitu 
vaikka mitä kivaa. Leppoisan yhdessäo-
lon ja kokemusten jakamisen lisäksi 
olemme suunnitelleet muun muassa 
museovierailuja, retkiä, ruoanlaittoa, 
leipomista, askartelua, pelailua, ulkoilua 
jne. eli ihan tavallisia kivoja juttuja taval-
lisille lapsille ja vanhemmille.

Mukaan mahtuu uusiakin perheitä, 
joten kannattaa tulla katsomaan, saa-
tatte löytää kivan uuden koko perheen 
harrastuksen! Itse olen ainakin nauttinut 
ja saanut ihania uusia ystäviä. :)* *

Nähdään seuraavassa perhekerhossa 
heti syksyllä!* *

Terveisin
Anna ja Eelis*

Kirsi Haarala on aloittanut työnsä 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan 

uutena seurakuntasihteerinä.
Seurakuntasihteeri Anna-Liisa

Vainiomäki on jäänyt lomalle ja 
hän jää eläkkeelle 1.8.2011.

Kirsi Haaralan yhteystiedot ovat:
p. 0206 100 310,

sähköposti: kirsi.haarala@ort.fi

Kuutosseurakuntapäivillä Kuopiossa yleisö sai tutustua muun muassa 
rukousnauhojen tekemiseen. (Kuva: Kirsi Haarala)

Diakoniatoimikunta antoi 23:lle 
kevään ylioppilaalle 30 euron lak-
kirahan. Ylioppilaiden tilaisuus oli 
keskiviikkona 25.5.

Piispa Arseni opasti venäjän kielellä 
ikoninäyttelyä maahanmuuttajille.
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Mikkelin seurakunta

Onko Kirkko kääntynyt 
sisäänpäin?

MIKKELIN
ORTODOKSINEN

SEURAKUNTA

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

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 203, s-posti: 
keskusrekisteri@ort.fi.

Vuosijuhlat Vaasassa ovat takana-
päin. en päässyt mukaan, mutta 
onneksi sain tietoa juhlista juhli-

joilta.
Valitettavasti uutiset olivat huonoja. 
Vuosijuhlat kohtasivat yleisökadon 

eikä yleisökatoa voi selittää Vaasan sijain-
nilla. Vuosijuhlien kävijämäärä on ollut 
jatkuvasta laskeva.

Haluan nyt kirjoituksessani kommen-
toida kirkkomme nuorisotyön muutoksia, 
nykytilaa ja haasteita. Pohdintani poh-
jautuvat työhöni Mikkelin Ortodoksisen 
seurakunnan nuorisotyön tekemisestä, 
yleisestä kirkon toiminnan seuraamisesta 
sekä yhteisöpedagogiopintoihini, joissa 
paneudutaan kansalais- ja järjestötoimin-
taan sekä nuorisotyöhön. 

Kirkkomme nuorisotyön nykytilaan 
on useita syitä. Ensimmäinen on järjes-
tötoiminnan radikaali muutos. Vuosina 
1950–1980 elettiin kansalaistoiminnan 
kulta-aikaa. Oli poliittisia nuorisojärjes-
töjä, urheiluseuroja, partiota yms.

Vanhemmat olivat aktiivisia toimijoita 
ja lasten ottaminen mukaan oli luontevaa. 
Perheet elivät harrastustoiminnan ympä-
rillä. Saatiin uusia ystäviä, työ koettiin 
tärkeäksi ja elämässä oli aktiviteetteja.

1990-luvun puolessa välissä tuli muu-
tos. Ihmisten kiinnostus vapaaehtoistyötä 
kohtaan alkoi vähentyä. Syynä muu-
tokseen voidaan pitää elintason nousua, 
stressiä työelämässä ja lamaa, joka näkyi 
järjestöjen toimintojen supistamisina.

Elintason nousun ja stressin voi aistia 
ennen kaikkea nykypäivänä. Miksi mennä 
kentälle paistamaan makkaraa tai pitää 
kerhoa, kun voin antaa rahaa tilille. Olen 
tehnyt osani.

Työelämän kiire vie mehuja myös 
vapaaehtoistyöstä. Ja se, että ihmisillä ei 
ole voimia tehdä vapaaehtoistyötä, tuo 
ongelman kirkolle.

Mistä saadaan aktiiviset kerhonpitäjät, 

kuka alkaa suunnitella sählyturnausta tai 
matkaa?

Tapahtuman tekeminen on hankalaa. 
Tulee tiedottaa, hankkia vapaaehtoiset, 
entä onko innostuneita nuoria?

Kaiken tämän joudut tekemään omalla 
vapaa-ajallasi. Kynnys tapahtuman luon-
tiin on kova ja vaativaa. Vaatii todella 
suurta paloa, että tähän työhön lähtee. Iso 
kiitos siis kaikille vapaaehtoisille jotka 
pitävät kerhoja ja leivontailtoja. 

Toinen ongelma on kirkon sanoman 
saattaminen nuorille. Yhteiskunnassamme 
media sanelee kaiken.

Mikä on pinnalla, mitä ihmiset sanovat? 
Kysynkin missä ovat kirkkomme edustajat 
mediassa?

Mitro Repo on ollut ainoa näkyvä. Se 
kertoo jo paljon tilanteestamme. Opis-
kelija toverini ja ortodoksinuoret ovat 
kysyneet minulta usein miksi meiltä ei 
ole edustajia mediassa. Kuka tuo kirkon 
kannat esiin? Valitettavasti kirkkomme on 
pahasti sisäänpäin kääntynyt. 

Jotta saisimme sanoman nuorille, 
tulee kirkon ottaa aktiivisempaa roolia 
mediassa. Nykyään isät kirjoittavat hyviä 
artikkeleita seurakuntien lehtiin, mutta se 
ei tavoita nuoria.

Nyt tarvittaisiin esimerkiksi piispoil-
tamme näkyvää kantaa tärkeisiin teemoi-
hin, kuten eriarvoisuuden lisääntymiseen, 
ympäristöön, itsekkyyden lisääntymiseen, 
yksinäisyyteen, perheväkivaltaan ja nuor-
ten ongelmiin.

Ymmärrän, että teemoista on vaikea 
puhua medialle lyhyesti, mutta nyt tarvi-
taan esilletuloa. Median kautta tavoitetaan 
nuoret ja herätetään kiinnostu, jolloin 
nuoret ottaisivat aktiivisemmin yhteyttä 
pappeihin ja kiinnostuisivat kirkon toimin-
nasta. Tiedän, että on hankala asia tuoda 
itseään esille, mutta valitettavasti tämä on 
nykyaikaa johon tulee tottua. 

Kirkkomme voi olla kuitenkin ylpeä 

kristinoppileirien tilanteesta. Kristinop-
pileiri tavoittaa vuosittain satoja nuoria 
jotka kokevat 7-10- päivää kestävän 
leirin aikana matkan ortodoksisuuteen. 
Palaute on 80-prosenttisesti positiivista ja 
positiiviset kokemukset ovat heijastuneet 
ohjaajahakuna.

Useita leirejä nähneenä voin kertoa, 
että meillä on osaavat ja ammattitaitoiset 
ohjaajat ja ryhmyrit. jotka tekevät todella 
tärkeää työtä. Kristinoppileiri on loistava 
ryhmäyttäjä. Leirillä luodaan ystävyys-
suhteita jotka voivat kestää läpi koko 
elämän. Ennen kaikkea nuori joka on 
ollut luokan ainut ortodoksi huomaa, että 
meitähän onkin monta! Kristinoppileiri 
on kaiken kaikkiaan opetuksellisesti ja 
toiminnallisesti hyvä kokonaisuus joka on 
nuorisotyön näkyvin ja paras osa. 

Valitettavasti nuorisotyötä kaivataan 
enemmän, kuin koskaan. Nuoret kohtaavat 
perheväkivaltaa, päihteet tulevat osaksi 
elämää nuorena. Nuoruus on entistä vaike-
ampaa itsensä tutkiskelua. Tässä äitikirkon 
syli ja viisaus tulisi tarpeeseen.

Kirkon kautta nuori saisi henkistä apua 
ja ennen kaikkea tukevan yhteisön, joka 
auttaisi nuorta jaksamaan. Kirkollamme 
on suuria haasteita, osallistaa vapaaehtoi-
sia ja tuoda viestiä esille.

Mutta kaikki tämä työ tulee tehdä jotta 
pidämme huolta siitä, että kirkkomme 
pysyy elinvoimaisena ja tukevana ryhmä-
nä. Kirkolla on ollut aina vaikeita aikoja. 
Tämä on yksi niistä mutta uskon ja tiedän, 
että tästä selvitään ja ennen kaikkea kas-
vetaan ja opitaan. 

Kristus nousi kuolleista! 
– Totisesti nousi!

Harri Liikala 
Mikkelin nuorisotyönvastaava 

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
Yhteisöpedagogiopiskelija

YHTEYSTIEDOT

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi

Kanttori: paikka avoinna

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko, Paavalinkatu 4
Kesäkuu
Su 12.6. klo 10 Liturgia ja ehtoopalvelus; Helluntai
Ke 22.6. klo 9 Liturgia
Pe 24.6. klo 9 Liturgia, Herran edelläkävijän
ja kastajan Johanneksen syntymä

Heinäkuu
Su 10.7. klo 10 Liturgia
Su 24.7. klo 10 Liturgia
Su 31.7. klo 10 Liturgia

Elokuu
Pe 5.8. klo 18 Vigilia
La 6.8. klo 9 Liturgia, Herramme
Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen;
liturgian jälkeen piknik seurakuntatalon pihassa
La 13.8. klo 18 Vigilia
Su 14.8. klo 10 Liturgia
Ma 15.8. klo 9 Liturgia,
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
kuolonuneen nukkuminen
La 27.8. klo 18 Vigilia
Su 28.8. klo 10 Liturgia

Syyskuu
To 1.9. klo 9 Liturgia, kirkkovuoden alku
La 10.9. klo 18 Vigilia
Su 11.9. klo 10 Liturgia

Pieksämäen kirkko, Vanha Mikkelintie 8
Heinäkuu
Su 3.7. klo 10 Liturgia
Su 17.7. klo 10 Liturgia

Elokuu 
La 20.8. kao 18 Vigilia
Su 21.8. klo 10 Liturgia
Ke 7.9. klo 18 Vigilia
To 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia

Sysmä, Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Su 19.6. klo 10 Liturgia
Su 4.9. klo 10 Liturgia

Aleksanteri Syväriläisen tsasouna
Harjunkylä, Kivimäentie 35
Ti 14.6. klo 20 Ehtoopalvelus
Ti 14.6. klo 23.00 Aamupalvelus ja liturgia

Visulahden tsasouna
Ti 28.6. klo 18 Vigilia
Ke 29.6. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan vuosijuhla

VUOSILOMA

Kirkkoherra Johannes Hätinen on vuosilomalla 15.7.- 10.8. Sijaisena toimii rovasti 
Mauri Patronen, puh. 040 595 1688.

Muista piknik!
To 6.8. klo 9 alkavan liturgian jälkeen piknik seurakuntatalon pihassa.

Jokainen tuo tullessaan omat eväänsä.

Mikkelin ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seura-
kunnanvaltuuston jäsenten vaali toimikaudelle 2012 – 2015 
seuraavasti:

Su 6.11.2011 klo 12.00 – 12.30 Mikkelin ylienkeli Mikaelin 
kirkossa, Paavalinkatu 4.

Su 6.11.2011 klo 15.00 – 15.30 Pieksämäen Neitsyt Marian 
syntymän kirkossa, Vanha Mikkelintie 18.

Su 13.11.2011 klo 12.00 – 12.30 Sysmä, Marjatta Tapiolan koti, 
Mataristonkuja 13, Sysmä

Su 13.11.2011 klo 16.00 vaali päätetään ja tulos julkaistaan 
Mikkelin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 
Paavalinkatu 4.

Äänioikeus on jokaisella 18 vuotta viimeistään 6.11.2011 täyt-
tävällä Mikkelin ortodoksisen seurakunnan jäsenellä, joka on 
merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2011.

Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 14.11.2011 klo 10.00 kirk-
koherranvirastossa. Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitus-
osoituksineen pidetään nähtävillä 30 päivän ajan seurakunnan 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 14.11.2011 lukien.

Seurakunnanvaltuusto on 28.4.2011 päättänyt, että seurakunta 
muodostaa yhden vaalialueen. Vaalissa valitaan yhdeksän (9) 
jäsentä.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Mikkelin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla 

jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. 
Esitys on tehtävä kirjallisesti, ja kussakin esityksessä voidaan 
esittää enintään yhdeksän(9) ehdokasta.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, 
kotikunta sekä hänen kirjallinen suostumuksensa, ja se on vä-
hintään kahden (2) Mikkelin ortodoksisen seurakunnan jäsenen 
allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkko-
herranvirastoon, Paavalinkatu 4, 50130 MIKKELI, viimeistään 
torstaina 22.9.2011 klo 15.00.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta 
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka 
ei ole vajaavaltainen eikä Mikkelin ortodoksisen seurakunnan 
päätoiminen työntekijä.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, 
Paavalinkatu 4, 50130 MIKKELI, 19.- 26.9, keskiviikkoisin 
klo 11.00 – 15.00 kirkkoherranviraston aukioloaikana Vaatimus 
äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti 
kirkkoherranvirastoon viimeistään keskiviikkona 28.9.2011 klo 
15.00.

Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouk-
sessaan 29.9.2011.

Mikkeli 29.4.2011
Johannes Hätinen

kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

KUULUTUS

Mikkelin Harjujärvenkylässä pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläisen muistolle pyhite-
tyllä tšasounassa vietetään tänäkin kesänä 
14.- 15. kesäkuuta kokoöistä palvelusta. 

Matka tšasounalle alkaa polkupyöräris-
tisaatossa tiistaina 14.6. klo 15 kirkon-
mäeltä (Paavalinkatu 4). Matka taitetaan 
leppoisassa retkivauhdissa halki kauniin 

kesäisen maalaismaiseman. Matkaa kertyy 
yhteen suuntaan reilut 25 km. Matkalla 
pidetään lepotaukoja ja huoltoauto kul-
kee matkassa koko ajan. Yhteisen paluun 
aikataulu sovitaan perillä.

Autolla tultaessa ajetaan Ihastjärventi-
etä kaupungista n. 24 km ja päällystetyn 
tien päätyttyä käännytään vasemmalle 

Kivimäentielle, josta opasteiden ohjaa-
mana pääsee perille.
Aloitamme iltapalalla klo 19.  Tsasounassa 
ehtoopalvelus alkaa klo 20.  Liturgia alkaa 
klo 23 ja päättyy yöllä kahden maissa. Pal-
veluksen jälkeen on varhaisaamiainen.

Tervetuloa!

Polkupyöräristisaatto ja kokoöinen palvelus Aleksanteri Syväriläisen tšasounassa
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi,
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen
p. 0206100321 tai tai  044 5937710
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12 tai sopimuksen muk.
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Jotta ihmisinä jaksaisimme

JUMALANPALVELUKSET

Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko: 
La 11.6. klo 18 Juhlavigilia, Helluntai.
Su 12.6. klo 10 Helluntain juhlaliturgia ja litania Karjalamuistomerkillä.
Rautalammin kunnan 450 vuotisjuhla.
La 25.6. klo 18 Vigilia.
La 2.7. klo 18 Vigilia.
Su 3.7. klo 10 Liturgia.
La 30.7. klo 18 Vigilia.
Su 31.7. klo 10 Liturgia.
La 13.8. klo 18 Suuri ehtoopalvelus.
La 20.8. klo 18 Suuri ehtoopalvelus.
Su 28.8. klo 10 Liturgia.
To 1.9. klo 18 Akatistos luonnon puolesta. Kirkkovuoden alku.
Ke 7.9. klo 18 Juhlavigilia, Neitsyt Marian syntymä.
To 8.9. klo 9 Liturgia (huom! aika).

Rautalampi, Puroniemen leirikappeli: 
Ti 28.6. klo 18 vigilia, Pietarin ja Paavalin päivä.
Ke 28.6. klo 10 Liturgia ja temppelijuhla.
Su 3.7. klo 9 Liturgia.
Ke 6.7. klo 9 Liturgia.
La 9.7. klo 9 Liturgia.
La 23.7. klo 18 Vigilia.
Su 24.7. klo 9 Liturgia.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko 
La 18.6. klo 18 Vigilia.
Su 19.6. klo 10 Liturgia.
La 9.7. klo 18 Vigilia.
Su 10.7.klo 10 Liturgia.
La 30.7. klo 11.00 Liturgia (huom! aika)
Pe 5.8. klo 18 Juhlavigilia, Kristuksen kirkastuminen.
La 6.8. klo 10 Liturgia ja vedenpyhitys. Temppelijuhla ja kirkkokahvit.
To 1.9. klo 9 Liturgia (huom! aika). Kirkkovuoden alku.

Tervo, pyhän profeetta Eliaan rukoushuone
Ma 13.6. klo 10 Liturgia, Pyhän Hengen päivä.
Ti 19.7. klo 18 Juhlavigilia, Profeetta Elian päivä.
Ke 20.7. klo 10 Liturgia ja vedenpyhitys. Temppelijuhla ja kirkkokahvit. Litaniat 
haudoilla. Palvelus osittain karjalan kielellä.
Su 14.8. klo 18 Suuri ehtoopalvelus. Neitsyt  Marian kuolonuneen nukkumi-
nen.
Ma 15.8. klo 10 Liturgia.
La 10.9. klo 18 Vigilia.
Su 11.9. klo 10 Liturgia.

Vesanto, pyhän Johannes Kastajan rukoushuone
To 23.6. klo 18 Juhlavigilia, Johannes Kastajan syntymä.
Pe 24.6. klo 10 Juhlaliturgia, temppelijuhla. vedenpyhitys Vesantojärven rannalla. 
Kirkkokahvit ev.lut seurakuntasalilla. Palvelus osittain karjalan kielellä.
La 16.7. klo 18 Vigilia.
Su 17.7. klo 10 Liturgia.
La 6.8. klo  18 Vigilia.
Su 7.8. klo 10 Liturgia.
La 3.9. klo 18 Vigilia.
Su 4.9. klo 10 Liturgia.

Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti 
Su 26.6. klo 10 liturgia.
Su 21.8. klo 10 liturgia.

Konnevesi, seurakuntasali
Su 14.8. klo 10 liturgia.

Vuosia sitten Puolassa käydessämme 
hämmästytti isäntäväkemme 
meidät kertomalla, että noin 90 

prosenttia kaupunkilaisista käy katolises-
sa jumalanpalveluksessa kerran viikossa. 
Se tuli todistetuksi, kun suuntasimme 
tavallisena sunnuntaina ääriään myöten 
täynnä olevaan kirkkoon.

Väki koostui pääasiallisesti nuorista ja 
keski-ikäisistä -  jotkut kuuntelivat papin 
puhetta kirkon ulkopuolella lastenvaunu-
ja heiluttaen. Kirkkoon pistäytyivät myös 
koululaiset; lapset ja nuoret koulupäivän 
jälkeen istahtamaan, vaikka palvelusta 
ei ollut.

Meillä pienehkön seurakunnan sään-
nöllisten palveluksissa kävijöiden joukko 
on myös usein pieni ja joukon keski-ikä 
on korkeahko. Toisaalta pääsiäisen ja 
joulun juhlapalveluksiin osallistuvat ovat 
pääosin nuorempaa sukupolvea.

On arvokasta, että juhla-aikaan halu-
taan kokea pyhyyden läsnäoloa ja seura-
kuntayhteyttä. Mutta missä ovat kirkkoon 
vaeltavat perheet, nuoret ja keski-ikäiset 
kirkkovuoden muina aikoina?

Ehkä ei ole kysymys pelkästään 
maallistumisesta, tutkimusten mukaan-
han neljäsosa suomalaisista rukoilee 
päivittäin ja lähes puolet jonkin verran 
harvemmin. Voisi siis päätellä, että moni 
haluaa rukoilla yksin.

Näin siitäkin huolimatta, että Kristus 
antaa selkeän  lupauksen: 

Siellä missä kaksi tai kolme on koolla 
minun nimessäni, siellä minä olen heidän 
keskellään.” (Matt 18:20)

Tuntuu enemmänkin siltä, että meillä 
suomalaisilla on normisto ja halu kuulua 
kirkkoon -  ja yhtä vahvana on normisto 
käydä siellä harvoin. Ristiriita on mie-
lestäni mielenkiintoinen.

Ehkä työkaverit vähän vilkaisevat toi-
siinsa, jos kerrot käyneesi viikonloppuna 
kirkossa. Et kai sinä vain ole uskovainen? 
Toisaalta monen työssäkäyvän aika ja 
voimat ovat rajalliset ja television ää-
reen rojahtaminen rentouttavan juoman 
kera tuntuu helpoimmalta vaihtoehdolta 
raskaan työviikon päätteeksi. 

Tai liittyykö kenties ortodoksiseen 
kirkkopalveluun kysymyksiä ja käy-
täntöjä, jotka ovat kriparileirin jälkeen 
unohtuneet tai jääneet hatarasti opituiksi? 
Onko se esteenä kirkkoon tulemiselle?

Entä me, jotka olemme aikuisina 
löytäneet ortodoksisen uskon ja liittyneet 
seurakuntaan, onko meillä tavallista 
enemmän kysyttävää? 

Minulle, aikuisena seurakuntaan lii-
tettynä, kirkkokäyttäytyminen oli aluksi 
jännittämisen paikka. Opiskelin useis-
takin lähteistä, mutta Merja Merraksen 
kirjaa Ortodoksinen elämäntapa luin ja 
opettelin tiuhaan.

Enkä väitä, että lukemisen muutta-
minen käytännöksi olisi käynyt kerral-
la. Piti lukea yhä uudestaan. Onneksi 
palvelusten antama syvä ilo ja voimien 
latautuminen voittivat arkuuden ja epä-
varmuuden tunteet. Erityisesti työssä 

ollessani ajattelin usein, miten suuri 
etuoikeus on saada kuunnella - livenä ja 
ilmaiskonserttina - sanomaan keskittyen 
paitsi kanttorin upeaa ääntä välillä myös 
kuoron tasokasta laulua.

Viikon huolet, stressit ja paineet 
sulivat vigilian harmoniaan. Television 
tarjonta ja mikkiin tarttuvien esitykset 
tuntuivat hälyääniltä.

Erityisen tärkeää juuri alkuaikoina 
on myös se, miten lämpimästi uusi seu-
rakuntalainen otetaan vastaan. Muistan, 
miten esimerkiksi kättely palvelusten 
alussa sai erityismerkityksen puhumat-
takaan Isä Timon lämpimästä persoonal-
lisuudesta ja tavasta ottaa ”vasta-alkaja” 
mukaan.

Viime talvena Isä Johanneksen aloit-

tamasta keskustelukerhosta, jossa käsi-
tellään juuri ortodoksisuuteen liittyviä 
kysymyksiä, tuli suosittu. Rakkaaseen 
ortodoksiseen kirkkoon liittyy rikas pe-
rinne. Siitä riittää ammentamista. 

Ihminen on utelias, on usko, mutta 
myös halu tietää. Tiedon puutteen ei soisi 
olevan kirkko-ujouden aiheuttajana.  Ja 
olisihan hienoa, jos seurakuntamme ja 
kotikirkkomme voisi mahdollisimman 
monelle tulla läheiseksi, sen palvelukset 
ja pyhyys osaksi arkielämää, sellaiseksi 
aidon ilon, rakkauden ja voiman lähteek-
si, miksi se on tarkoitettu - todelliseksi 
stressilääkkeeksi. Jotta ihmisinä jaksai-
simme.

Mirja Mäkinen

Seurakunnanvaltuuston vaalit
Rautalammin seurakunnassa 2011

Rautalammin ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seu-
rakunnanvaltuuston vaalit toimikaudeksi 2012-2015 alkaen 
marraskuun 6. päivänä 2011.
Kuulutus vaalien pitopaikoista ja ajoista julkaistaan seurakunnan 
ja sen pyhäköiden ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä.
Nyt on aika valmistautua ehdokkaiden asettamiseen seurakun-
tavaaleihin!
Kahdella Rautalammin ortodoksisen seurakunnaan äänioikeu-
tetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanval-
tuustoon.
Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 6.11.2011 18 vuotta 
täyttävät seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan 
jäseniksi viimeistään 31.8.2011.
Äänioikeutettujen luettelo asetetaan nähtäville kirkkoherranvi-
rastoon ajalle 19-26.9.2011.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on tehtävä 
kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään keskiviikkona 
28.9.2011 klo 12.00 mennessä.
Vaalilautakunta vahvistaa luettelon 29.9.2011.
Seurakunnanvaltuusto on 17.2.2011 päättänyt, että seurakunta 

muodostaa yhden vaalialueen. Vaalissa valitaan yhdeksän (9) 
jäsentä valtuustoon vuosiksi 2012-2015.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja esityksessä on oltava ehdokkaiden 
täydelliset nimet, syntymäajat, kotikunta sekä heidän kirjallinen 
suostumuksensa ja ehdottajien allekirjoitukset.
Esityslistat on palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 
torstaina 22.9.2011 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Rautalammin ortodoksinen seurakunta,
Nikolaoksentie 1

77700 Rautalampi.
                                                     
                                

Rautalammilla 20.5.2011
kirkkoherra Johannes Parviainen

SUOSTUMUS EHDOKKAAKSI
- LOMAKE LÖYTYY

TÄSTÄ LEHDESTÄ S. 12

KUULUTUS
Tervetuloa kaikki seurakuntalaiset ja kesäasukkaat

seurakuntamme kesäisiin temppelijuhliin!

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN PRAASNIEKKA VESANNOLLA
Torstaina 23.6 klo 18.00 Juhlavigilia
Perjantaina 24.6 klo 10.00 Juhlaliturgia ja vedenpyhitys Vesantojärven rannalla. 
Palvelus toimitetaan osittain karjalankielellä. Ruokailu ja praasniekkajuhla 
luterilaisella seurakuntasalilla palveluksien jälkeen.

PYHÄN PROFEETTA ELIAN PRAASNIEKKA TERVOSSA
Tiistaina 19.7 klo 18.00 Juhlavigilia.
Keskiviikkona 20.7 klo 10.00 Juhlaliturgia ja vedenpyhitys. Litaniat haudoilla 
ja kirkkokahvit. Palvelus toimitetaan osittain karjalan kielellä.
Tervetuloa!

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN PRAASNIEKKA SUONENJOELLA
Perjantaina 5.8 klo 18.00 Juhlavigilia
Lauantaina 6.8 klo 10.00 Juhlaliturgia ja vedenpyhitys. Litaniat haudoilla ja 
kirkkokahvit.  Palvelus toimitetaan osittain karjalan kielellä.  
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Kirkkoherranvirasto on avoinna ke-
säaikaan, 1.6. – 31.8. maanantaisin. 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-12.
Kristuksen ylösnousemisen kirkko, 
Jyväskylä, Tiekirkko 2011
Kirkkomme on avoinna 13.6. -12.8. 
ma-pe klo 11-17. Poikkeuksena ju-
hannusaattona pe 24.6. kirkko on 
suljettuna.

Jyväskylän seurakunta

Jumalanpalvelukset kesäkuu - elokuu

JYVÄSKYLÄ
Säännölliset jumalanpalvelukset; keskiviikkoisin klo 18 ehtoopalvelus, lauantaisin 
klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Ke 1.6. klo 9 liturgia, pääsiäisajan päättäjäisjuhla, klo 18 vigilia. To 2.6. klo 10 
liturgia, helatorstai. La 4.6. klo 18 vigilia. Su 5.6. klo 10 liturgia. Ke 8.6. klo 18 
ehtoopalvelus. La 11.6. klo 18 vigilia. Su 12.6. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus, 
Helluntai. Ma 13.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä. Ke 15.6. klo 18 ehtoopalve-
lus.La 18.6. klo 18 vigilia. Su 19.6. klo 10 liturgia. Ke 22.6. klo 18 ehtoopalvelus. 
La 25.6. klo 18 vigilia. Su 26.6. klo 10 liturgia. Ke 29.6. klo 18 ehtoopalvelus. La 
2.7. klo 18 vigilia. Su 3.7. klo 10 liturgia. Ke 6.7. klo 18 ehtoopalvelus. La 9.7. 
klo 18 vigilia. Su 10.7. klo 10 liturgia. Ke 13.7. klo 18 ehtoopalvelus. La 16.7. 
klo 18 vigilia. Su 17.7. klo 10 liturgia. Ke 20.7. klo 18 ehtoopalvelus. La 23.7. 
klo 18 vigilia. Su 24.7. klo 10 liturgia. Ke 27.7. klo 18 ehtoopalvelus. La 30.7. 
klo 18 vigilia. Su 31.7. klo 10 liturgia. Ke 3.8. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 5.8. klo 
18 vigilia. La 6.8. klo 9 liturgia, klo 18 vigilia. Su 7.8. klo 10 liturgia. Ke 10.8. 
klo 18 ehtoopalvelus. La 13.8. klo 18 vigilia. Su 14.8. klo 10 liturgia. Ke 17.8. 
klo 18 ehtoopalvelus. La 20.8. klo 18 vigilia. Su 21.8. klo 10 liturgia.  Ke 24.8. 
klo 18 ehtoopalvelus. La 27.8. klo 18 vigilia. Su 28.8. klo 10 liturgia. Ke 31.8. 
klo 18 ehtoopalvelus. To 1.9. klo 9 liturgia, kirkkovuoden alku.

KARSTULA
La 2.7. klo 9 liturgia. La 13.8. klo 9 liturgia.
SAARIJÄRVI
La 11.6. klo 18 vigilia. Su 12.6. klo 10 liturgia. La 30.7. klo 9 liturgia. La 27.8. 
klo 9 liturgia.
SUOLAHTI
La 18.6. klo 9 liturgia. Su 14.8. klo 10 liturgia, Karjalaisten juhla.
ÄÄNEKOSKI
La 11.6. klo 9 liturgia. Su 14.8. klo 18 vigilia. Ma 15.8. klo 9 vedenpyhitys ja 
liturgia.
LIEVESTUORE
La 4.6. klo 9 liturgia. La 16.7. klo 9 liturgia. La 20.8. klo 9 liturgia.
VIITASAARI
La 9.7. klo 9 liturgia. Pe 5.8. klo 18 vigilia. La 6.8. klo 9 vedenpyhitys ja litur-
gia.
MUURAME, hautausmaan siunauskappeli
Su 5.6. klo 10 liturgia.
KEURUU, pieni srk.sali
Su 19.6. klo 9 liturgia.
LAUKAA, siunauskappeli.
Su 7.8. klo 10 liturgia

PYHAKANGAS, LEIRIKESKUS
La 11.6. klo 18 vigilia (Helluntai)
Su 12.6. klo 9 liturgia (Helluntai)
Su 19.6. klo 9 liturgia (leirin päätös)
To 23.6. klo 9 liturgia (lastenleirin päätösliturgia)
Su 3.7. klo 9 liturgia
Su 10.7. klo 9 liturgia (leirinpäätös)

Kesää ja valintoja
Lämpimän pääsiäisen jälkeen olemme 

saaneet elää lämmintä toukokuuta. Valoa 
ja lämpöä on riittänyt kaikille. Muutama 
kukonaskel ja olemme taas kesässä.

Kesä tuo muutoksia myös viraston au-
kioloaikoihin. Virasto on tulevana kesänä 
avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
torstaisin klo 9 – 12.

Maanantai on ollut viraston vilkkain 
päivä toimitusten sopimisen suhteen ja 
muutos on tehty paremman ja nopeamman 
palvelun turvaamiseksi.

Syksyllä marraskuussa pidämme seu-
rakuntavaalit. Vaaleissa valitaan uusi 
valtuusto.

Hallintomme on päättänyt, että seura-
kunta jaetaan kahteen vaalialueeseen. En-
simmäisen alueen muodostavat Jyväskylä 

ja Muurame. Alueelta valitaan kahdeksan 
valtuutettua.

Toisen alueen muodostaa seurakunnan 
muu alue ja sieltä valitaan väkimäärän 
suhteessa neljä valtuutettua.

Hallinto on halunnut turvata myös 
maakunnan äänen valtuustossa.

Edessä oleva kesä on hyvää aikaa 
miettiä hyviä ehdokkaita valtuuston vaa-
liin. Valtuusto päättää niin talouden kuin 
toiminnankin suuntaviivoista. 

Uusi valtuusto valitsee neuvoston, 
toimikunnat ja isännöitsijät.  Varovasti 
laskien me tarvitsemme lähes 50 toimijaa 
seurakunnan hallintoon.

Se on suuri määrä jäseniä lautakuntiin 
ja toimikuntiin tekemään tärkeää perus-
työtä hallinnon osana.

Sinulla on osaamista ja erityistaitoja 
ja toivottavasti myös rohkeutta tuoda ne 
esille. Tekijöitä, visionäärejä ja sitoutu-
via toimijoita kaivataan. Anna kuulua 
itsestäsi!

Kesä, leirit ja lomat syövät väistämättä 
myös jumalanpalvelustarjontaa. Kesäjak-
soon olemme kuitenkin saaneet sovitettua 
toimituksia kaikille paikkakunnille. 

Praasniekat sattuvat kesäkaudella Saa-
rijärvelle, Viitasaarelle ja Äänekoskelle. 
Temppelin vuosijuhla on tärkeä tapahtuma 
ja niihin me toivotamme seurakuntalaiset 
tervetulleiksi.

Tapaamisiin

isä Timo

Ortodoksinen lukupiiri
Seuraava tapaaminen on syyskuussa 2011. Lukupiiri jatkaa syksyllä tavalli-
seen tapaan. Tarkempi aikataulu varmistuu loppukesällä.  Syksyn tapaamisen 
kirjana käsittelemme kokonaisuudessaan ”Rakkauden haavoittama. Vanhus 
Porfyrios Kausokalivialaisen elämä ja opetukset” (Pyhän Kosmas Aitolialaisen 
Veljestö 2010).
Liity lukupiirin sähköpostilistalle lähettämällä viesti Marialle, takalam@
gmail.com!

Katekumeenikurssi
Ortodoksisen kirkon jäsenyydestä ja siihen valmistavasta katekumeenikurs-
sista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä virastoon syyskuun alkuun mennessä, 
puhelin 0206 100 380 tai jyvaskyla@ort.fi

Ortodoksiakurssi
Ortodoksiakurssi jatkaa syksyllä tavalliseen tapaan.

Ääneseudun tiistaiseura
13.9. klo 18 aloitamme syksyn toiminnan Äänekosken tsasounalla
11.10. klo 18 kokoonnumme Suolahdessa Malisella

Jyväskylän tiistaiseura
Liity Jyväskylän tiistaiseuran sähköpostilistalle!  Saat tietoa tiistaiseuran toi-
minnasta ja tapahtumista lähettämällä viestin osoitteeseen jyvastiistaiseura@
gmail.com.

Православный приход
г. Ювяскюля

Божественная Литургия на 
церковно-славянском, русском

и финском языках
в Воскресенской церкви

(Rajakatu 39) в воскресенье 19.06. 
и 21.8. в 10:00 ч.

Возможность на исповедь, 
молебен, панихиду по условию

со священником,
о. Александром Рощенко

тел. 0206 100 383
Добро пожаловать!

Pyhiinvaellusmatka
uuteen Valamoon

11.9.2011, päiväretki

Päivän ohjelma
klo 6 Jyväskylästä lähtö kirkon pihas-
ta linja-autolla
klo 8.15 Valamossa vedenpyhitys,
klo 9 III hetki ja liturgia
noin klo 11 ruokailu Trapesassa
ruokailun jälkeen muuta ohjelmaa
Paluumatkalla lyhyt vierailu Lintulan 
luostarissa

Matkan hinta on noin 40 euroa. Sisäl-
tää päivän ohjelman, ruokailut ja kul-
jetukset. Ilmoittautumiset virastoon 
31.8. mennessä p 0206 100 380.

KIRKKOHERRANVIRASTO
on avoinna kesäaikaan, 1.6. – 31.8. 

maanantaisin, keskiviikkoisin
ja torstaisin klo 9-12.

KRISTUKSEN 
YLÖSNOUSEMISEN KIRKKO

 Jyväskylä
Tiekirkko 2011

Kirkkomme on avoinna
13.6. -12.8. ma-pe klo 11-17.

Poikkeuksena juhannusaattona
pe 24.6. kirkko on suljettuna.

Haluatko osallistua?

Seurakuntasi tarjoaa monia mahdol-
lisuuksia osallistumiseen. Taitojesi, 
elämäntilanteesi ja halusi mukaan 
voit osallistua säännöllisesti tai epä-
säännöllisemmin.
Tarjolla on touhuamista lasten ja 
nuorten parissa, kokkaamista ja eri-
laisia järjestelyhommia, askartelua ja 
esiintymisiä, yhdessäoloa, laulamis-
ta, keskustelua. Ota yhteyttä, etsitään 
sinulle sopiva tapa osallistua! Puhelin 
virasto 0206 100380

Lasten pääsiäisenä oli kirkossa ennätyksellinen määrä lapsia - suklaamunia jaettiin 
lapsille noin 50 kpl! Lapset lauloivat innokkaasti ja kaikki halukkaat pääsivät soitta-
maan kirkon kelloja palveluksen ja herkullisen lounaan jälkeen. Kokkimme Nikolai 
yllätti lapset valmistamalla ihkaoikeita ranskanperunoita.

Ennätysmäärä lapsia
Lapset lauloivat innokkaasti lasten pääsiäispalveluksessa.Sunnuntaikerho siirtyy kesätauolle, 

mutta lapsille löytyy leluja,
pelejä ja luettavaa Vanhan salin

eteisessä olevasta kaapista.

Tervetuloa lapset ja nuoret
palveluksiin,

ottakaahan vanhempanne mukaan!

Jyväskylän “Nuortenillat” saivat vuoden kerho 
-palkinnon Ortodoksisen Nuorten Liitosta liiton 
vuosijuhlassa Vaasassa.

Tämä on hieno palkinto ja kunnianosoitus seu-
rakuntamme nuorille, jotka ovat aktiivisesti osallis-
tuneet sekä jumalanpalveluselämään että muuhun 
seurakuntatoimintaan. 

Samaan tapaan haluamme jatkaa tulevaisuudes-
sakin ja laajentaa nuorisotyötä entisestään. Toivon 
mukaan ensi syksystä lähtien alkaa varhaisnuorten 
kerho taas pyöriä ja saamme kirkkoon nuorempaa-
kin väkeä.

On hienoa nähdä nuoria, jotka järjestävät 
omatoimisesti tapahtumia ikäisilleen seurakunnan 
suojissa!

Suuri ilon aihe on myös seurakunnassa käynnis-
tynyt perhekerhotoiminta. Kaikki tällainen toiminta 
vahvistaa seurakuntaa kaikenikäisten yhteisönä.

Vielä kerran kiitoksia kaikille aktiivisille nuoril-
le! Hyvää kesää ja tapaamisiin kirkossa kesän aika-
nakin, ja viimeistään elokuussa kerhojen alkaessa!

isä Aleksander

Jyväskylässä ONL:n vuoden kerho

ONL:n Vuoden kerho -palkinto on hieno kunnianosoitus Jyväskylän or-
todoksisen seurakunnan nuorille.
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ILMOITUS SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALISTA 2011

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toi-
mitetaan 6.- 9.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa seurakunnanvaltuustoon 
valitaan kaksitoista (12) jäsentä.

Seurakunta on jaettu kahteen (2) vaalialueeseen. Ensimmäiseen vaa-
lialueeseen kuuluvat Jyväskylän ja Muuramen kunnat ja alueelta valitaan 
kahdeksan (8) jäsentä seurakunnanvaltuustoon.

Toiseen vaalialueeseen kuuluvat muut seurakunnan alueen kunnat; 
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, 
Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari 
ja Äänekoski. 

Toiselta vaalialueelta valitaan neljä (4) jäsentä seurakunnanvaltuus-
toon.

Kahdella Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä 
on oikeus asettaa ehdokkaita vaalialueellaan seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää en-
intään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä eli 
ensimmäisellä vaalialueella enintään kahdeksan (8) ja toisella vaalialueella 
enintään neljä (4) jäsentä. 

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja koti-
kunta ja se on vähintään kahden (2) Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan 
jäsenen allekirjoitettava. (Kaavake toisaalla tässä lehdessä.)

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvi-
rastoon, Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä, viimeistään torstaina 22.9.2011 
klo 15.00 mennessä. 

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuustonvaalissa on ortodoksisesta kristil-
lisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen 
eikä Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella 
ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, 
vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. 

Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkko-
herranvirastossa ilmoitustaululle viimeistään 5.10.2011. Ilmoitus julkaistaan 
seurakunnan Solea-lehden numerossa 3 ja 4/2011.

Jyväskylässä 22. päivänä toukokuuta 2011
Timo Mäkirinta, khra

vaalilautakunnan puheenjohtaja

Anastasis-kuoron kevätkauden 
päättäjäisissä luennoi kanttori Min-
na Jokinen pro gradu -tutkielmansa 
pohjalta aiheesta laulajana ortodok-
sisessa kirkossa. Laulajan tehtävä 
on haasteellinen ja tärkeä.

Se vaatii lauluosaamisen, si-
toutumisen ja innon lisäksi nöyrää 
asennetta ja nimenomaisesti or-
todoksisen kirkkomusiikin tunte-
musta.

Perusosaamista voidaan hank-
kia laulutuntien kautta, asenne 
on sisäistä halua, ortodoksisen 
kirkkomusiikin osaamista voi 
opiskella esimerkiksi Valamossa 
järjestettävillä kursseilla sekä teke-
mällä - laulamalla aktiivisesti sekä 
palveluksissa että harjoituksissa.

Minna Jokinen totesi kanttorin 
kannalta ongelmallisiksi kaksi 
laulajaryhmää, ne, jotka eivät 
käy harjoituksissa mutta tulevat 
kirkkoon laulamaan, sekä ne, jotka 
osallistuvat harjoituksiin mutta 
eivät laula kirkossa.

Toki elämäntilanteet tulee 
huomioida, mutta lähtökohtana 
kuorolaulussa on harjoituksissa 

käyminen ja kirkossa laulaminen. 
Minna Jokinen totesi edelleen 
ajankohtaiseksi kanttorien lisäkou-
luttamisen. 

Seurakunnan panostaminen 
kanttorin osaamiseen laulutuntien, 
äänenmuodostuksen ja musiikkipe-
dagogiikan (kuoronjohtamisessa 
tarvittava osaaminen) kurssitta-
misen muodossa koituu jokaisen 
seurakuntalaisen ja papiston iloksi 
ja hyödyksi.

Kanttorin oman laulukunnon yl-
läpito ja kehittäminen on työkyvyn 
ylläpitoa, kuorojohto-osaaminen 
taas koituu kuoron onneksi ja 
samalla taitava kanttori välittää 
laulutunneilla saamiaan oppeja 
kuorolaisille. Kaikki hyötyvät!

Työssä jaksaminen ja työkyvyn 
ylläpito ovat nykyaikaa. Työnanta-
jan etu on hyvinvoiva työntekijä. 
Kanttorien hyvinvointia edistävät 
työnantajan tarjoama koulutus 
laulamisessa ja musiikkipedago-
giikassa.

Ristinkumartamisen sunnuntaina Raija 
Kannisen ryhmien 41 ikonimaalaria 
Jämsästä, Jyväskylästä, Äänekoskelta ja 
Rautalammilta teki matkan Lapinlahden 
ikoninäyttelyyn.

Matka alkoi aamuvarhaisella Jämsästä 
ja jatkui Jyväskylän kautta Suonenjoelle 
Kristuksen kirkastumiselle pyhitettyyn 
kirkkoon. Siellä osallistuimme karja-
lankieliseen liturgiaan. Tutustuimme 
kauniiseen Rautalammin maalareiden 
tekemään ikonostaasiin.

Kirkkokahvitkin olisi meille tarjot-
tu, mutta olimme varanneet ruokailun 
Suonenjoelle. Hyvän aterian jälkeen 
matka jatkui Lapinlahden taidemuseoon, 
Kirkkautta kohti, Pyhien ihmisten ja 
pääsiäiskauden ikonien 35-vuotisjuhla-
näyttelyyn.

Lapinlahden taidemuseossa oli 
noin130 Suomen ikonimaalareiden 
maalaamaa ikonia. Lisäksi näytteillä oli 
joitakin esineitä kirkkomuseosta. Ikonit 
olivat kauniisti esillä ja näyttelyopas, 
joka ehdottomasti kannattaa ostaa omak-

Sunnuntaina 22.5. järjestettiin Jyväsky-
lässä pienimuotoinen ikonitapahtuma. 
Seurakuntalaisille tarjoutui mahdollisuus 
tuoda ikoneitaan asiantuntijan tarkastel-
tavaksi.

Ikonimaalari Jyrki Pouta tunnisti 
ikoneissa kuvattuja henkilöitä, kertoi 
ikonityyppien taustasta ja antoi arvionsa 
paikalle tuotujen ikonien iästä.  Tarjolla 
oli myös synaksarion-kirjallisuutta, 
josta löytyi lisätietoja pyhien elämän-
vaiheista.

Arvioitavana olleista ikoneista pal-
jastui mielenkiintoisia yksityiskohtia.  
Erityisen vaikutuksen teki suurmarttyyri 
Georgios Voittajan ikoni, jonka tummu-
neen riisan alta paljastui hyvin säilynyt 
maalattu kuva pyhästä hevosineen ja 
lohikäärmeineen.

Ikonit ovat yleistyneet Suomessa 
myös ortodoksisten kotien ulkopuolella 
ja niitä hankitaan usein ulkomaanmat-
koilla. 

Moni ikonin omistaja voi olla epätie-
toinen ikonissa kuvatusta henkilöstä tai 
tapahtumasta, erityisesti jos ikonin tekstit 
ovat vieraskielisiä. Ikonin aiheeseen 
tutustuminen on tärkeää.  Se voi myös 
luoda läheisen suhteen ikonin pyhän ja 
sen omistajan välille, mikä tukee ihmisen 
hengellistä elämää. 

Erilaiset ikonitapahtumat ovatkin 
hyvin tervetulleita ja niihin toivotaan 
runsaasti osallistujia! Seuraava ikonien 
arviointitapahtuma on suunnitteilla ke-
vättalvelle 2012.  Se sopisi hyvin suuren 
paaston ensimmäiselle eli Ortodoksisuu-
den sunnuntaille, jolloin kirkko viettää 
pyhien ikonien juhlaa.

Teksti ja kuva: Maria Takala-Roszczenko

Tutustu kotisi ikoneihin

Ikonin omistaja voi olla epätietoinen ikonissaan kuvatusta henkilöstä tai tapah-
tumasta.

Laulajan tärkeä tehtävä

Kanttorien hyvinvointia edistävät tarjoma koulutus 
laulamisessa ja musiikkipedagogiikassa.

Ikonimaalarit Savon reissulla

si, oli hyvin tehty.
Yhdellä kertaahan näyttelyä ei voi 

sulattaa. Mahdollisuuksien mukaan siellä 
täytyy käydä uudelleen. Lapinlahdelta 
matkamme jatkui kohti Säviää, korkeasti 
pyhitetyn arkkipiispa Leon kotitsasou-
naan. Arkkipiispa Leo oli vastassa ja 
saimme tutustua pappismarttyyri Bla-
siokselle pyhitettyyn tsasounaan. Arkki-
piispa kertoi tsasounan rakennusvaiheista 
ja ikoneista mielenkiintoisesti. Saimme 

tutustua vielä kodin ikoneihin.
Lauloimme Sinulle oi Jumalansyn-

nyttäjän ja siunausten saattelemina 
lähdimme kotimatkalle. Päivä oli pit-
kä, mutta erittäin antoisa. Suuri kiitos 
Raijalle järjestelyistä ja siitä, että hän 
jaksaa niin innostuneesti ja taitavasti 
ohjata meitä tässä vaikeassa, mutta niin 
ihanassa työssä.

Kokemuksia muistiin kirjasi Säde

R e i s s u p ä i -
vä oli pitkä, 
mutta erit-
täin antoisa.
(Kuva Pirjo 
Laitinen)

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON
VAALISTA

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimi-
tetaan 6.- 9.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa seurakunnanvaltuustoon va-
litaan kaksitoista (12) jäsentä. Seurakunta on jaettu kahteen (2) vaalialu-
eeseen. Ensimmäiseen vaalialueeseen kuuluvat Jyväskylän ja Muuramen 
kunnat ja alueelta valitaan kahdeksan (8) jäsentä seurakunnanvaltuustoon. 
Toiseen vaalialueeseen kuuluvat muut seurakunnan alueen kunnat; 
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, 
Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari 
ja Äänekoski. Toiselta vaalialueelta valitaan neljä (4) jäsentä seurakun-
nanvaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Rajakatu 
39, 40200 Jyväskylä, 19.-26.9.2011 välisenä aikana. Vaatimus äänioi-
keutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon 
viimeistään keskiviikkona 28.9.2011 klo 15.00 mennessä. Vaalilautakunta 
vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 29.9.2011.

Jyväskylässä 22.päivänä toukokuuta 2011
Timo Mäkirinta, khra

vaalilautakunnan puheenjohtaja

Ensimmäinen kuutosseurakuntien 
yhteinen toimintapäivä oli Kuopi-
ossa 7.5.2011. Kuutosseurakuntien 
toimintapäivä alkoi yhteisellä litur-
gialla ja huipentui lounaan jälkeen 
kulttuuriin.

Musiikkipitoisen näytelmän jäl-
keen konsertoivat kuutosseurakun-
tien kuorot kanttoriensa johdolla.

Musiikkipitoisen näytelmän 
päiville toi Iisalmen ortodok-
sisen seurakunnan Evakkoteatteri. 
Näytelmän teemana oli monikult-
tuurinen rakkaus. Siinä karjalaisiso-
vanhempien lapsenlapsi tuo taloon 
kroatialaisen miniän.

Erityisenä herkkupalana oli 
gruusialainen ja gruusiaksi laulettu 
pääsiäistropari. Anastasis-kuoro 
lauloi sekä suomeksi että kirk-

Kuutosseurakuntien
yhteisestä päivästä perinne

Kuutosseurakuntien tapahtuma Kuo-
piossa huipentui kuorokavalkadiin.

koslaaviksi. 
Vuonna 2012 kuutosseurakuntien toi-

mintapäivä järjestetään Jyväskylässä. Ta-
pahtuman suunnittelu on jo käynnistynyt 
ja ideoita otetaan vastaan. Ota yhteys isä 
Timo Mäkirintaan tapahtumaideoistasi.

Teksti ja kuva: Riitta Penttinen



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo
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alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net. Paino: Kiuruveden 
Sanomalehti Oy: Kisapaino, 
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tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700, Fax (017) 
770 7770
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Radio ja tv

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
Tämän lehden kesäteemakuvat ovat 
varkautelaisen Jarmo Ihalaisen.

Toimituskunta:

Kuutosseurakuntien 
tiedotusvastaava:
Isä Johannes Hätinen, Mikkeli
p. 0206 100 351
johannes.hatinen@ort.fi

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

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

Johannes Parviainen, Rautalampi
p. 020 6100 321
johannes.parviainen@ort.fi

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

Harri Peiponen, Kuopio
p. 020 6100  304
harri.peiponen@ort.fi

Paul Hesse, Varkaus
p. 040 480 3677, varkaus@ort.fi

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
4/2011 on seurakuntalaisilla viimeistään 
pe 2.9.2011. Sen aineistopäivä on pe 
12.8.2011. Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta klikataan 
ensin kirkko palvelee ja sen jälkeen 
seurakunnat. Yhteystiedot löytyvät 
myös Soleasta seurakunnan sivuilta. 
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./ppm. 
Tilaus: 10 euroa/vuosi. Lehti tulee 
seurakunnan jäsenille maksutta ja se 
on luettavissa internetissä osoitteessa 
www.ortodoksi.net
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309

EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN
SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALIIN 2011

Me allekirjoittaneet _______________ ortodoksisen seurakunnan jäsenet ehdo-
tamme vuoden 2011 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi 
vaalialueeltamme seuraavia tuntemiamme henkilöitä.

Ehdokkaan nimi  Syntymäkunta            Kotikunta

Päivämäärä:________/_______2011

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

________________________________ ___________________________

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään keskiviikkona 21.9.2011 klo 
15.00 mennessä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82§.

Ehdokkaiden suostumus:

Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi _____________ ortodoksisen seurakun-
nanvaltuuston vaalissa valittaessa seurakunnanvaltuuston jäseniä toimikaudelle 
2012 – 2015.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus

_________________________________________________________________

Leikkaa talteen....

Suomen ortodoksisten Opettajien Liitto, SOOLi ry viettää 60-vuotisjuhliaan 
1.10.2011 liiton kotikaupungissa, Kuopiossa. 

Juhlan yhteydessä julkaistaan Opettaliiton perinteinen Tarhurit-kirja.
Tilaisuuden yhteyteen järjestetään myös 60-vuotisvalokuvanäyttely.

SOOLin 60-vuotisjuhlasta lisätietoja: Puheenjohtaja Sirpa Okulov, p. 0500 946 601

Kesä 2011 Valamo tai Solovetsk
Viimeiset paikat ale   - 10%

Pyhiinvaellusmatka Valamoon 2011
Aika: 26.-28.7. 
Reitti: Iisalmi – Kuopio – Joensuu – Sortavala
Hinta : 340 eur  uusi hinta 306 e 
Hinta sis. bussikuljetus, majoitus 2 – 3 hh, Valamossa täysihoito, ryhmäviisumi, 
laivakuljetukset,  opastukset Valamossa

Pyhiinvaellusmatka Solevetskiin 2011
Aika: 19.-21.7. 
Reitti: Kuopio – Iisalmi – Kajaani – Kostamus – Kem
Hinta: 340 eur   uusi hinta 306 e      
 Hinta sis. bussikuljetus, majoitus 2 -3 hh, Solovetskissa täysihoito,  laivakuljetuk-
set. opastukset matkalla ja Solovetskissa
ilmoittautuminen: viimeistään 27.6.2011 mennessä puh  017 816441 (klo 9 – 14) 
e-mail iisalmi@ort.fi

Viimeiset paikat myydään – 10% alennuksella ! 

Jakaranda puhkeaa
kukkaan.

Runoja Keniasta.
 
Seurakuntalehtori Eija Ipatti on 
julkaissut runokirjan Jakaranda 
puhkeaa kukkaan. Runoja Keni-
asta. Eija Ipatti toimi Ortodoksi-
nen Lähetys ry:n lähetystyönte-
kijänä Keniassa vuosina 1978-79 
ja 1980-82. Vuosiin Afrikassa 
mahtui juhlaa ja arkista työtä, 
kirpunpuremia, luonnon kau-
neutta, uusia ystäviä ja suurta 
siunausta.
Runokirjan tuotto käytetään 
kirkon lähetystyön tukemiseen. 
Kirjan hinta on 15 € / kpl.
Tilaukset: Ortodoksinen Lähe-
tys ry, PL 703, 00101 Helsinki
puh. 044 590 7000
ortodoksinen.lahetys@ort.fi
www.kirkkotoimii.fi/missio

Televisioitavat liturgiat
12.6. Pyhän Kolminaisuuden 
päivän liturgia klo 11 –12, Turku, 
Pyhän Marttyyri Aleksandran 
kirkko
17.7. Viidennen helluntainjäl-
keisen sunnuntain liturgia klo 11–
12, Heinävesi, Lintulan luostarin 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko 
31.7. Seitsemännen helluntain-
jälkeisen sunnuntain liturgia klo 
11–12, Kirkkonummi, Jumalan-
synnyttäjän Suojeluksen kirkko 
Jorvaksessa
   
Radioitavat ortodoksiset 
aamuhartaudet, joka kolmas 
lauantai YLE Radio 1 klo 6.15 
ja 7.50
18.6. Kirkkoherra Iivo Suvanto, 
Joensuu
16.7. Kirkkoherra Timo Honka-
selkä, Kuopio
6.8. Pastori Heikki Honkamäki, 
Tampere
27.8. Projektipäällikkö Riina 
Nguyen, Helsinki
17.9.Arkkimandriitta Sergei, 
Valamon luostari

Radioitavat ortodoksiset 
iltahartaudet lähetetään joka 
kuukauden kolmas tiistai Yle 
Radio 1-kanavalla kello 18.50                    
21.6. Rehtori Sirpa Koriala, 
Heinävesi
19.7. Pastori Veli-Matti Antikai-
nen, Valamon luostari 
16.8. Lähetyssihteeri Aino Neno-
la, Helsinki 
20.9. Pastori Sergius Colliander, 
Valamon luostari 


