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I i s a l m i
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

4. vuosikerta N:o 5  - Lokakuu 2005
Ortodoksinen
seurakuntalehti

Kala- ja muuta onnea Lemmenjoella
Ilari Postari oli onnellinen kalamies kuutosseurakuntien Lemmenjoen vaelluksella.

Kuutosseurakunnat
järjestivät kolmatta kertaa
kesävaelluksen Lappiin.
Vaellus suuntautui
Lemmenjoelle ja kesti
viikon heinäkuun lopulla.

Vaeltajan oli helppo
lumoutua Lemmenjoesta.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Onnea isälle!
Hyvät

ystävät!

ARKKIPIISPA LEO
Piispojen  paimenmatkoja

Marraskuun toinen viikon
vaihde on omistettu isille.
Vaimot, lapset ja lapsen-

lapset pohtivat  mahdollisuutta
muistaa tavalla tai toisella. Osa tyy-
tyy laittamaan valmiiksi mietityn
postikortin.

Oli miten tahansa – isämme ovat
myös oman päivänsä ansainneet.
On pohdittu millaisia ominaisuuk-
sia me isillemme antaisimme. Aina-
kin seuraavat asiat ovat usein mu-
kana; isä on ahkera, itsepäinen,
kovan ulkokuoren alla herkkä ja
haavoittuvainen, usein epävarma,
isänmaallinen ja maanpuolustus-
henkinen.

Listaa voisi jatkaa kai loputto-
miin, mutta isä on aina ainutlaatui-
nen ja omalla tavallaan rakastetta-
va.

Isänpäivän perinteisiin ei taida
kuulua mitaleiden jakoa tai suuria
juhlia. Vaikka tasa-arvosta puhu-
taan paljon, eivät käsityksemme
isistä kasvattajina ole juurikaan
muuttuneet.

Isän rooliksi jää perheessä liian-
kin usein se tavallinen rankaisijan
ja tuomarin osa. Äiti on se joka an-
taa lapsilleen hellyyttä, rakkautta ja
luo kodin ilmapiirin. Kaikki me tie-
dämme, että lapsemme kuitenkin
tarvitsevat niin äidin kuin isänkin
mallin. Syrjäänvetäytyvä, etäinen ja
omiin kiireisiinsä tai harrastuksiin-
sa piiloutuva isä on monelle liian-
kin tuttu.

Kyllä isänpäivänäkin voisi ruko-
ushetkenkin toimittaa.

Raamatunkohdaksi en ottaisi
kymmentä spitaalitautia sairasta-
vaa miestä vaan kertomuksen
Sakkeuksesta. Se kertoo pienestä
miehestä, jolla oli kuitenkin suuri ja

muutokseen valmis sydän.
Sakkeuksella on suuri joukko

inhimillisiä ominaisuuksia. Hän oli
rohkea ja lapsellinen samanaikai-
sesti. Toisten puheista välittämät-
tä hän nousee puuhun nähdäkseen
Jeesuksen. Sakkeus asetti asiat ker-
ralla oikeaan tärkeysjärjestykseen
ja sai lahjaksi voiman muutokseen.

Kukapa meistä isistä ei olisi poh-
tinut omaa riittämättömyyttään,
vääriä ratkaisuja elämässä tai vää-
riä syitä olla poissa meitä tarvitse-
vien luota. Moni on kaivannut tar-
vittavaa voimaa muutokseen, mut-
ta jäänyt yksin epävarmana seiso-
maan ”väkijoukon” taakse.

Omaan muutokseemme tarvitaan
kunnon annos rehellistä uskoa ja
lujaa luottamusta. Tämän lisäksi
tarvitaan meille vaikeaa pienuuden
tunnetta. Kaikki me tiedämme, ett-
eivät suuret ja viisaat kaipaa muu-
tosta, mutta me pienet ja epävar-
mat kylläkin.

Maailmassa on liikaa väärän-
laista uskoa jatkuvaan jaksamiseen
ja oikeassa olemiseen. Jumala us-
kaltaa tänäänkin tulla kotiimme siu-
naamaan meidän arkisen
aherruksen. Meillä on tuo pienen
ja epävarman kutsujan tehtävä.

Meidän pitää uskaltaa Sakkeuk-
sen tavoin avata ovia Jumalalle ja
samalla nähdä, ettei meidän tarvit-
se kaikkea osata tai kaikkea tietää.
Myös meillä isillä on oikeus olla
joskus väärässä ja tehdä virheitä.

Teille kaikille isille tahdon
toivottaa hyvää isänpäivää ja

monia armorikkaita vuosia
arvokkaassa isän roolissa!

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

Arkkipiispa Leo
19.–22.10. Istanbul, EU-
konsultaatio, 24.10. Tampere,
Rotary-klubi
25.10. Kuopio, Kirkon esimiesten
palkkakoulutuspäivä
26.–27.10. Iisalmi, Suomen ekumee-
nisen neuvoston syyskokous
28.–29.10. Kuopio, Karjalan hiippa-
kunnan ja SOOL:n koulutuspäivät
31.10. Karjaa, esitelmä, 31.10.–6.11.
Kuopio, seurakunnantarkastus
2.11. Iisalmi, I valvontapiirin papis-
ton ja kanttoreiden kokous
5.11. Maaninka, kirkoksi vihkimi-
nen, 8.11. Kuopio, kirkollis-hallituk-
sen ja piispainkokouksen istunnot
9.11. Helsinki, 10.11. Kuopio, Kar-
jalan hiippakuntasäätiön hallituk-
sen kokous
11.11. Kuopio, Kansallisen hoito-
työn seminaari, 15.–16.11. Joensuu,
Kirkko 850 vuotta -seminaari
16.–20.11. Lieksa, seurakunnan tar-
kastus, 21.11. Helsinki, Radio
YLE1:n suora kyselytunti klo 16:10–
17:30
23.11. Kuopio, ONL:n johdon ta-
paaminen Ekumeenisen rukous-
viikon suunnittelukokous, 26.11.
Pielavesi, joulunavaus, Nilsiä,
Tahkon ekumeenisen kappelin vih-
kiminen
29.11. Helsinki, kestävän kehityk-
sen toimikunta, 30.11. Tampere,
Ekumeeninen kirkkojuhla, Helsinki,
Karjala-seminaari
1.12. Joensuu, maakuntakirjan jul-
kistaminen, Kuopio, Leväsen pal-
velukeskuksen ekumeeninen vihki-
minen
2.12. Lintula, 6.12. Helsinki, itsenäi-

syyspäivän juhlallisuudet, 7.12.
Helsinki, Ortaidin hallituksen ko-
kous, 10.12. Kuopio, hyvänteke-
väisyyskonsertti
12.12. Siilinjärvi, hiippakunnan
kanttoreiden tapaaminen, 13.–14.12.
Pohjois-Karjalan rajavartio-
laitoksen vieraana
15.12. Turku, ekumeeninen joulu-
rauhanjulistus, 16.–17.12. Joensuu,
jouluhartauden televisionauhoitus
22.12. Kuopio, katekumeenikerho
Joensuun piispa Arseni 
15.-16.10.  Turku, vigilia ja liturgia,
Valamon ystävien kokous, luento 
18.10.  Helsinki, Psalttarin käännös-
toimikunnan kokous
22.10.  Imatra, vigilia ja
seurakuntailta, 23.10. -
 Lappeenranta, liturgia ja papiksi
vihkiminen, tilaisuus maahanmuut-
tajille 2.11.  Iisalmi, liturgia ja I
valvontapiirin papiston kokous
3.11.  Helsinki, Psalttarin käännös-
toimikunnan kokous 5.-6.11. -
 Ilomantsi, ehtoo-, aamupalvelus ja
liturgia 7.-8.11.  Suolahti, vigilia ja li-
turgia, 10.-14.11.  Pietari, vierailu
Pietarin hiippakunnassa 16.11. -
 Helsinki, Psalttarin käännös-
toimikunnan kokous19.-20.11 -
 Lieksa, seurakunnan tarkastus,
29.11.  Helsinki, Psalttarin käännös-
toimikunnan kokous2.-4.12. -
 Valamo, Julkaisutoiminnan työ-
seminaari, vigilia ja liturgia 7.12. -
 Helsinki, Psalttarin käännös-
toimikunnan kokous, 17.-18.12. -
 Juuka,  vigilia ja liturgia
 
Muutokset mahdollisia

Suomessa oli lämmin, kaunis ja joka
tavalla suotuisa kesä. Poikkeuksel-
lisen aurinkoinen ja hyvä on ollut
myös syksy. Kun olemme tämän ko-
keneet, olemme varmasti siitä myös
kiittäneet hiljaisessa mielessämme.

Olemme kiittäneet Jumalaa tästä
maasta, jota eivät koettele todelliset
hirmumyrskyt, maanvyöryt, tuho-
tulvat, tsunamit, tulivuoret, maanjä-
ristykset. Viestejä tuhoista olemme
kuulleet ja nähneet monelta maail-
man kolkalta. Olemme ehkä muista-
neet rukouksessa ihmisiä, jotka kär-
sivät luonnon tuomien koette-
lemusten keskellä.

Olemme huolestuneet ilmaston
muutoksesta ja ihmisen aiheutta-
masta vaikutuksesta siihen. Olemme
myös huolestuneita siitä henkisen,
uskonnollisen, taloudellisen ja po-
liittisen ilmaston muutoksesta, jon-
ka seurauksena on raju kansainväli-
nen terrorismi. Se on muutosta ihmi-
sessä.

Näemme väkivaltaa keskuudes-
samme, perheissä, kaduilla. Kiusaa-
minen ja häirintä kouluissa ja työ-
paikoilla on jo väkivallan ilmentymä.
Se on pahoinvoinnin ilmentymä.
Pelko on kauhistuttava seuralainen.
Eivät sitä kestä lapset eivätkä van-
hukset, eivät naiset eivätkä miehet.

Emme saa sulkea silmiämme siltä,
mitä tapahtuu. Vääryyden sivuutta-
minen vaikenemalla ei ole kristityn
arvolle sopivaa. Emme tahdo olla
osoittelevia, kuitenkin velvolli-suut-
emme on vaikuttaa. Kaikki väärä ei
ole vain tuolla jossakin kaukana, se
on myös täällä ja tänään. Huomen-
na voi olla jo paljon pahempaa, jos

olemme välinpitämättömiä.
Orjuus ei ole vain mennyttä

maailmaa. Se on nyt ehkä suurem-
paa kuin milloinkaan. Se on vaan
toisenlaista. Se on myös suurta
kaupankäyntiä, se on salakuljetus-
ta kauppatavaralla.

Ihmiset etsivät parempaa maa-
ilmaa. He pakenevat kurjuuttaan,
mutta joutuvat usein toisenlai-
seen kurjuuteen. Avuttomuus
mahdottomuuden edessä on tu-
hoava toivottomuus.

Ihmisiä myydään orjiksi ja ih-
miset antavat itsensä orjiksi. Syi-
den ja seurauksien lait ovat moni-
mutkaisia, mutta myös himot ja
halut ja huumeet ja alkoholi vie-
vät mennessään.

Hoitavaa lähimmäisyyttä, hoi-
vaavaa rakkautta, myötäelävää
ohjausta, fyysistä ja henkistä kä-
sivartta, päättäväisesti ojennettua
ja ystävällisesti tarttuvaa kättä et-
sitään. Olkoon seurakunnassa
kaikkea tätä tarjolla. Sitä tarvitaan
työpöytien molemmin puolin, työn
tekijöiden ja työn antajien tahol-
ta, sanoisinko että soleoiden ja
analogien molemmin puolin.

Me teemme työtä yhdessä, me
olemme yhtä. Yhdessä rakennam-
me kirkkoamme ja maailmaa. Mei-
dän tulee keskustella ja puhua,
puhua ja keskustella, etsiä yhdes-
sä oikeaa. Väärään varomme
suuntautumasta. Meillä on yhtei-
nen suunta, kuulemme saman kut-
sun.

Olen iloinen hiippakuntamme
seurakuntien lisääntyvästä yh-
teistyöstä. Niin kuin yhteiskun-

tamme kunnallishallinto etsii tule-
vaisuuttaan, niin etsimme mekin
seurakunnissamme. Ja me löydäm-
me. Yhtenä avauksena tulevaisuu-
teen aloitamme jo tänä syksynä
seurakuntiemme edustajina
hiippakuntamme elämän vahvista-
misen hiippakuntaneuvostossa.
Siunaten

Kristus on keskellämme!
Valamon kansanopisto järjestää ope-
tusministeriön tuella 14.10.-15.12.
2005 välisenä aikana viikon mittai-
sia samansisältöisiä venäläisille
maahanmuuttajille suunnattuja kurs-
seja. Koulutuksen tarkoituksena on
antaa perustiedot ortodoksisesta
uskosta ja kulttuurista sekä pereh-
dyttää osallistujat suomalaisen or-
todoksisen kirkkomme elämään.
Kurssit on tarkoitettu sellaisille ve-
näläisille maahanmuuttajille, jotka
ovat kiinnostuneet tutustumaan or-

todoksisuuteen, syventämään
osaamistaan ja joille seurakunta-
yhteisö on ehkä jo tullutkin jol-
lain tavalle tutuksi. Kurssin tavoi-
te on lisätä elävää yhteyttä omaan,
ortodoksiseen seurakunta-
yhteisöön.
Opetus lähtee perusteista ja se ta-
pahtuu venäjän kielellä. Opettaji-
na toimivat TM Vladimir Sokratilin
ja TM isä Aleksandr Roszczenko.
Kurssit ovat osallistujille
maksuttomia, minkä vuoksi
toivon, että tämä mahdollisuus

hyödynnettäisiin jokaisessa sellai-
sessa seurakunnassa, jonka arjessa
venäläiset maahanmuuttajat näky-
vät. Kaikilla kurssille lähtevillä ei
mahdollisesti ole varoja matkoista
koituviin menoihin, joten pyydän
Teitä seurakunnas-sanne osoitta-
maan myötämielisyyttä ja apua täs-
sä asiassa.
Valoisia syksyn päiviä toivottaen
ja siunaten

Kuopiossa 23.9.2005
JOENSUUN PIISPA ARSENI

Koulutusta venäjäksi Valamossa

Ekaluokkalaiset siunattiin
Kuopion ortodoksisessa kirkossa
lukuvuoden aluksi.
Kuten kuvasta näkyy seurakunta
on kansainvälistynyt.
Seurakunnan lapsista noin
10 - 15 prosenttia on
maahanmuuttajataustaisia.
(kuva Sirpa Okulov)
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Suomen Sotaveteraaniliitto
ry palkitsi arkkipiispa Leon
ansiomitalilla tunnustuksena
ja kiitoksena merkittävästä
toiminnasta sotaveteraanit-
yön päämäärien hyväksi.

Kiitospuheessaan Arkki-
piispa Leo korosti liiton te-
kevän ansiokasta työtä so-
tiemme veteraanien keskuu-
dessa.

Hän ilmaisi ilonsa siitä,
että suomalainen yhteiskun-
ta on oppinut kunnioitta-
maan ja arvostamaan sitä työ-
tä, jota järjestö tekee
sotaveteraanijoukon kes-
kuudessa.

Työ on erityisen tärkeää
ja monet tarvitseva apua ja
tukea myös siksi, että sota-
veteraanien keski-ikä on jo 84
vuotta.

Arkkipiispa
Leolle
ansiomitali

Internetissä osoitteessa
www.ortodoksi.net on avat-
tu suomenkielisen ortodok-
sisen kirjallisuuden luettelo.

Ortodoksisessa nettibib-
liografiassa luetteloidaan jat-
kossa mahdollisuuksien mu-
kaan kaikki suomenkielellä
julkaistu ortodoksinen kirjal-
lisuus vuodesta 1920 alkaen
eli Suomen ortodoksisen
kirkkokunnan itsenäisyyden
alusta alkaen.

Tällä hetkellä luettelossa
on jo yli 600 teosta, joista
sinne on merkitty kirjoittaja
tai toimittaja, teoksen nimi,
nimen täydennys, paino-
vuosi, julkaisija, ISBN-nume-
ro ja joitain lisätietoja.
Luetteloon laitetaan niin or-
todoksinen kirkollinen, us-
konnollinen kirjallisuus kuin
myös selvästi ortodoksinen
romaani- ja runokirjallisuus.

Luettelosta puuttuvat
toistaiseksi ortodoksiset
aikakausilehdet tai aikakausi-
kirjat sekä eri järjestöjen vuo-
sikirjat. Myös erilaiset ruko-
uskirjat ja mahdollisuuksien
mukaan myös nuottikir-jat
laitetaan luetteloon.

Luetteloa julkaisee yksi-
tyisten henkilöiden ylläpitä-
mä Ortodoksi.net/Pyykkö-
Net sivuillaan ja sitä täyden-
netään koko ajan. Luettelon
täydentämiseen voivat
osallistua Internetissä kaikki
ko. luettelon käyttäjät.

Luettelo löytyy osoittees-
ta:

http://www.ortodoksi.net/
ortodoksinen_kirjallisuus/
ortodoksinen_kirjallisuus.htm

Kirja hukassa?
Sukella nettiin!Ortodoksisten Pappien liitto viet-

tää tänä vuonna 80-vuotisjuhla-
vuottaan. Yhtenä ohjelmana vuo-
den sisällä oli papiston matka Sor-
tavalaan syyskuun lopussa. Mat-
kaan lähdettiin Joensuusta apos-
toli Johannes Teologin päivän li-
turgian jälkeen.

Sortavalassa ei varmaan kovin
usein ennen sotiakaan ole ollut niin
runsasta ortodoksipappien jouk-
koa kun oli nyt. Meitä oli noin kai-
ken kaikkiaan 40 henkeä. Joukossa
oli papiston vaimoja ja muutama
maallikko.

Saavuimme kaupunkiin illan
suussa ja menimme heti kirkkoon,
jossa oli menossa ristinjuhlan
vigilia. Siinä saimme heti tuntuman
siihen, kuinka kalenterin ero näkyy
juhlien vietossa. Meillähän juhlas-
ta oli jo kulunut 13 päivää.

Kirkko oli täynnä kaikenikäistä
kirkkokansaa. Ei siis voi sanoa, että
vain vanhukset käyvät kirkossa siel-
lä.

Kuoro lauloi hyvin ja laulajat
olivat nuoria hyvä-äänisiä naisia ja
miehiä. Uusi kuoronjohtaja on saa-
nut paljon aikaan muutamassa vuo-
dessa.

Illallisella saimme vieraaksemme
sekä paikallisen papiston että kuo-
ron. Saimme kuulla muutaman kau-
niin kansanlaulun ja pari hyvää esi-
tystä myös suomenkielisinä.

Illan ohjelmassa oli yhden Sor-
tavalan seminaarissa oppinsa saa-
neen isän, isä Toivo Palviaisen
haastattelu virtuaalisesti toteutet-
tuna. Hän kertoi ajasta, jolloin Ilo-
mantsin poika aloitti opiskelunsa
Sortavalassa ennen sodan sytty-
mistä. Sortavalan pappisseminaarin
opiskelijoitahan ei enää monta mei-
dän joukossamme olekaan.

Aamulla liturgiassa kirkko oli
miltei täynnä väkeä, myös nuoria
ihmisiä. Se jopa ihmetytti minua, sil-
lä olihan arkiaamu. Olivatko ihmi-

set vapaalla vai muuten poissa töis-
tä? Se ei minulle selvinnyt.

Palveluksen jälkeen arkkipiispa
Leo kertoi kirkkokansalle, miksi kir-
kossa oli niin paljon suomalaista
papistoa paikalla.

Varmaankin osalle ihmisistä jäi
epäselväksi miksi suomalaiset oli-
vat 80 vuotta sitten tulleet perus-
tamaan Sortavalaan Ortodoksisten
Pappien Liittoa. Paikallinen väestö-
hän ei tunne historiaa kovinkaan
hyvin. Heillehän Sortavala on aina
ollut venäläinen kaupunki.

Kävimme suomalaisten sotilai-
den sankarihaudalla toimittamassa
litanian. Hautausmaa on nyt siis-
tissä kunnossa ja siellähän on jo
pitkään ollut jyhkeä kiviristi muisto-
merkkinä.

Vaikuttavaa oli päästä kirkko-
kunnan entisen päärakennuksen
juhlasaliin, missä saimme kuulla
tutkija Juha Riikosen esitelmän
Suomen ortodoksisen kirkon his-

maalla, jossa toimitimme litanian
rovasti Sergei Okulovin ja hänen
perheenjäseniensä haudalla.

Matka oli mieleenpainuva koke-
mus. Saimme myös nähdä seminaa-
rin käytössä olleen apostoli Johan-
nes Teologin kirkon, joka tänä päi-
vänä on kastekirkko.

Tuntui hyvältä huomata kuinka
Sortavalassa kirkot olivat nyt koh-
tuullisen hyvässä kunnossa ja
palveluksissa oli paljon ihmisiä. Elä-
mä rajan takana on siis hiljalleen
kirkonkin piirissä elpynyt ja voimis-
tunut. Taloudellinen tilanne on
myös kohentunut jonkin verran
kun kirkot on saatu kuntoon.

Työtä toki on edelleenkin mutta
eihän työ koskaan lopu vaan se
vaatii aina meitä ihmisiä kaikkialla
tekijöiksi ja asioitten hoitajiksi.

ISÄ MIKKO KÄRKI

toriallisista vaiheista.
Sali vaikutti jotenkin pienemmäl-

tä mitä vanhoista valokuvista olin
päätellyt. Syykin selvisi, kun sain
kuulla, että salin peräosasta oli otet-
tu kahden huoneen verran tilaa
nykyisen lasten taidekoulun opet-
tajille ja henkilökunnalle.

Päivän mittaan vierailimme vielä
Riekkalan saaren kirkossa, jonne
taivalsimme jalan kauniissa aurin-
gonpaisteessa. Kirkko on nykyisin
Valamon luostarin hallinnassa ja
käytössä. Kirkko on meille tuttu
vanhoista seurakunnan leimoista,
joissa juuri tämä kirkko oli ollut
mallina.

Sortavalassa myös julkistettiin
lounaan yhteydessä Pappien Liiton
johtokunnan toimesta nimetty vuo-
den ortodoksipappi. Tämän kun-
niamaininnan sai nyt Kajaanin kirk-
koherra isä Pentti Hakkarainen.

Kotimatkalla pysähdyimme vie-
lä Sortavalan vanhalla hautaus-

Suomalaispapit sankoin
joukoin Sortavalassa

Ortodoksisen Pappien Liiton väen Sortavalan-vierailuun kuului myös käynti sankarihaudoilla.

Sortavalassa ei varmaankaan usein ole ollut niin runsasta ortodoksipappien joukkoa kuin oli nyt.
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Iisalmen seurakunta

IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi

p. (017) 817 441, (017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941, iisalmi@ort.fi

Virasto avoinna ma, ti, to, pe
klo 9-12.

Liturgioiden aloituksen
kellonaika muuttuu

Seurakunnassamme on käyty
varsin vilkasta keskustelua
siitä, mihin kelloaikaan

liturgiapalvelukset pitäisi aloittaa.
Nykyinen käytäntö on ollut se,

että sunnuntai aamuisin liturgia on
aloitettu kello 10 ja arkiaamuina kel-
lo 9. Tämä käytäntö on vallinnut jo
vuosikymmenien ajan. Useimmissa
niin ortodoksisissa kuin myös lu-
terilaisissa seurakunnissa näyttää
olevan sama käytäntö.

Viime aikoina seurakuntalaiset
ovat tahtoneet kertoa, että he ha-
luaisivat mieluummin tulla liturgia-
palvelukseen aikaisemmin. Kello 9
aamulla on pidetty sopivampana ja
parhaana ajankohtana.

Perusteluna on useinmiten ollut
se, että ihmiset heräävät yleensä
varhain myös sunnuntaiaamuisin ja
että siksi on turhan pitkä aika odot-

taa palveluksen alkamista. Kysees-
sä on inhimillinen näkökulma.

Kreikkalaisen perinteen orto-
doksisissa maissa aamuisin toimi-
tetaan aamupalvelus ja liturgia.
Tällöin palvelukset alkavat yleen-
sä kello 7 tai kello 8. Edeltävänä il-
tana toimitetaan ehtoopalvelus.

Slaavilainen perinne pääsääntöi-
sesti tuntee vigilian ja liturgian eril-
lisinä palveluksina. Vigilia palveluk-
seen on yhdistetty ehtoopalvelus
ja aamupalvelus ja se toimitetaan
liturgiaa edeltävänä iltana. Tämän
perinteen mukaan olemme mekin
täällä Suomessa toimittaneet palve-
luksia.

Voimme havaita, että vaikka pal-
velukset sinällään ovat kaikkialla
ortodoksisissa  maissa saman-
sisältöisiä, niin niiden yhdessä tai
erikseen toimittamisessa on eroja

kuin myös siinä mihin kelloaikaan
niitä toimitetaan. Tämä tietäen se
keskustelu, jota seurakunnas-
samme on käyty siitä, mihin aikaan
liturgia tulisi aloittaa sunnuntai-
aamuna, ei ole sinällään mitään
erityisyydestä poikkeamista. Se,
aloitetaanko liturgiapalvelus kello
9 tai kello10 ei muuta mitään kirk-
komme perinteen kannalta.

Näin ollen olemme päättäneet,
että aloitamme niin arkiaamuisin
kuin myös sunnuntaiaamuisin litur-
gian kello 9. Toivon, että tämä muu-
tos ei anna kenellekään aihetta ”se-
littää” itselleen tai toisille asiaa niin,
että tämän johdosta en tule liturgia-
palvelukseen.

Tervetuloa liturgiaan kello 9,
seurakuntalaisten toivomuksesta.

ISÄ ELIAS

JUMALANPALVELUKSET

Iisalmi, Pr. Elian kirkko
La 22.10. klo 18 vigilia
Ke 2.11. klo 9 liturgia
Pe 4.11. klo 18 vigilia
La 5.11. klo 18 vigilia
Su 6.11. klo 9 liturgia
La 12.11. klo 18 vigilia
La 19.11. klo 18  vigilia
Ma 21.11. klo 9.30 liturgia,
koululaispalvelus
La 3.12. klo 18 vigilia
Ma 5.12. klo 18 vigilia
Ti 6.12. klo 9 liturgia
La 10.12. klo 18 vigilia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien
kirkko
La 29.10. klo 18 vigilia
Su 30.10. klo 9 liturgia, palv. jäl-
keen kirkkokahvit alasalissa
La 26.11. klo 18 vigilia
Su 27.11. klo 9 liturgia

Alapitkä, Pyhän Kolminai-
suuden tsasouna
La 5.11. klo 9 liturgia

Sonkajärvi, Jumalanäidin
kuolonuneen nukkumisen
tsasouna
Su 20.11. klo 9 liturgia

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paava-
lin tsasouna
Su 23.10. klo 9 liturgia
Su 4.12. klo 9 liturgia

Salahmi, Pyhän Nikolaoksen
tsasouna
Su 13.11. klo 9 liturgia
Su 11.12. klo 9 liturgia
IISALMEN
TIISTAISEURA
Ti 25.10.  klo 13 Irjan kodissa,
Ti 1.11. klo 11.30 Evakko-
keskuksessa, vieraana Haata-
lan tiistaiseuralaiset.
Tiistaiseura kokoontuu joka
toinen tiistai klo 13, paikka il-
moitetaan lähempänä kirkolli-
sissa ilmoituksissa.
LAPINLAHDEN
TIISTAISEURA
Lapinlahden tiistaiseura ko-
koontuu joka toinen tiistai kir-
kon alasalissa, seuraava ko-
koontuminen ti 18.10.
Tiistaiseuran kirkkokahvit su
30.10. liturgian jälkeen ala-
salissa.

ALAPITKÄN
TIISTAISEURA
Ke 19.10. klo 18 Kokotilla

SONKAJÄRVEN
TIISTAISEURA
Ke 9.11.  klo 18  Saarisella

HUOMIO Iisalmen seurakun-
nan kouluikäiset lapset ja nuo-
ret!
Jälleen on aika tavata takuu-
varman ja suuren suosion saa-
neessa

Lasten ja nuorten
viikonlopussa

10.-11.12.2005.

Merkkaahan aika kalenteriisi ja
ilmoittaudu mukaan viikonlo-
pun viettoon. Ohjelma soljuu
jo perinteeksi muodostuneella
tavalla mukavan yhdessäolon
ja tekemisen merkeissä. Tapah-
tuma alkaa lauantaina klo 12 ja
päättyy seurakunnan yhtei-
seen puurojuhlaan sunnuntai-
iltana.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
virastoon perjantaihin
18.11.2005 mennessä puheli-
mitse 017-816 441 tai sähkö-
postitse iisalmi@ort.fi.

Viime keväänä Iisalmen ortodoksi-
sen seurakunnan kanttoriksi tullut
Tarja Vainio mietti mielessään, mi-
ten ortodoksinuoret läheltä ja kau-
kaa voisivat tutustua toisiinsa ja
miten heidät samalla saisi mukaan
seurakunnan toimintaan.

Tänä vuonna Pokrova – Neitsyt
Marian suojelusjuhla – sattui so-
pivasti viikonlopuksi. Tuostapa
Tarja-kanttori saikin ajatuksen, että
seurakunta voisi järjestää nuorille
ikimuistoisen Nuorten Pokrova –
viikonlopun.

Iisalmeen saapui viikonloppua
viettämään noin 40 nuorta, iältään
15-25 vuotta, Joensuusta, Kuopi-
osta, Nurmeksesta, Varkaudesta,
Rautalammilta, Oulusta sekä lukui-
sa joukko oman seurakunnan nuo-
ria.

Kaukaisimmat vieraat olivat
zimbabwelainen pappismunkki, isä
Nektarios, ja pietarilainen teologi-
an opiskelija Alexei. He molemmat
ovat vaihto-opiskelijoina Joensuun
teologian laitoksella.

Tarja-kanttori yhdessä talkoo-
laisten kanssa oli järjestänyt nuo-
rille paljon erilaista ohjelmaa,
jumalanpalveluselämää unohta-
matta.

Ennen kuin nuoret perjantai-il-
tapäivällä saivat kunnolla tavaran-
sa purettua hotelli Artoksen huo-
neisiin, oli ehtoopalveluksen ja
vedenpyhityksen aika. Seuraavana
olikin sitten majapaikkojen ja nuor-
ten käyttäminen yhteistilojen
siunaaminen isä Eliaksen johdolla.
Tämän jälkeen matkalaiset saivat
nauttia Evakkonaisten maittavaa
ruokaa kaikkine herkkuineen.

Perjantai-illan aikana tutustuttiin
toisiin erilaisin leikein ja pelein.
Myöhemmin illalla, iltapalan jäl-
keen, zimbabwelainen pappismunk-
ki, isä Nektarios, ruokki nuoria
hengenravinnolla puhuessaan heil-
le paastosta ja sen merkityksestä.

Hän muistutti, ettei paasto ole
ainoastaan kieltäytymistä tietyistä
ruoka-aineista, vaan ennen kaikkea
paasto on rukousta, hiljentymistä
ja liiasta luopumista.

Pietarilainen teologian opiskeli-
ja Alexei valotti puolestaan nuoril-
le Neitsyt Marian suojelusjuhlan –
Pokrovan – juhlan taustoja ja his-
toriaa. Puolenyön tietämissä, nuo-
risojoukko kokoontui profeetta
Elian kirkkoon aamupalvelukseen

SUOMEN
EKUMEENISEN
NEUVOSTON

Syyskokous Iisalmessa
26.-27.10.2005

Keskiviikko 26.10.
klo 13.00–16.00 kokous, Pr.
Elian kirkko, Evakkokeskus
suuri sali
• rukouspalvelus työhön ryh-
dyttäessä , Pr. Elian kirkko
• kirkon esittely
• syyskokouksen avaus, Suuri
sali,  SEN:n puheenjohtaja Ark-
kipiispa Jukka Paarma
kokousasioiden käsittely
esityslistan mukaan
klo 18.00 ekumeeninen juma-
lanpalvelus, Kustaa Aadolfin
kirkko: toimittajina rovasti Arno
Toivanen (lut) ja rovasti  isä
Elias Huurinainen (ort) puhe :
arkkipiispa Jukka Paarma (lut)
arkkipiispa Leo (ort) ja piispa
Wille Riekkinen (lut)
musiikkiesitykset
kirkkokahvit kirkossa

Torstai 27.10.
klo 08.30 aamurukous, Pr Elian
kirkko
klo 09.30 Kirkko Suomessa 850
vuotta. Mitä se meille merkit-
see ? Tarkastelussa erityisesti
sodan jälkeinen aika 1940-lu-
vulta tähän päivään Ev.lut
seurakuntatalo Pyydetyt pu-
heenvuorot ja yleiskeskustelu
• Ortodoksiset evakot Ylä-Sa-
vossa Metropoliitta Pantelei-
mon • Det finlandssvenska
kyrkolivet i växelverkan mellan
luthersk kyrka och frikyrkan
Piispa Erik Vikström
• Helluntailaisuuden kehitys
liikkeestä kirkkokunnaksi
Seurakuntaneuvos Valtter Luo-
to
klo 12.00 kokouksen päätös

JOULUMYYJÄISET
la 3.12. klo 11-15

Iisalmessa
pr. Elian kirkon

alasalissa.
Myytävänä

karjalanpiirakoita,
pyörösiä, ym.

leivonnaisia ja
käsitöitä.

Tervetuloa!

sekä akatistokseen Jumalansyn-
nyttäjälle.

Jumalanpalveluksen ajankohta
oli useammalle nuorelle uusi ja
outo, mutta varmasti ikimuistoinen
tapa viettää perjantai-iltaa yhdes-
sä samanhenkisen porukan kans-
sa.

Yhdessä vanhempien kuorolais-
ten kanssa nuoret lauloivat antifo-
nisesti Tarja- ja Antti-kanttorien
johdolla kaikki palvelukset. Kirkos-
sa aisti aidon, hartaan ja yhteen-
kuuluvuuden tunteen.

Monille mukana olleille tuli miel-
lyttävänä yllätyksenä päästä näke-
mään mirhallavoitelun sakramentti
”livenä”. Palvelus päättyi liturgiaan
kello kolmen tietämillä. Ennen kuin
uni tuli silmään, oli vielä ruokailu
kirkon alasalissa.

Sää oli todella upea ja aurinkoi-
nen koko viikonlopun ajan.
Talkoolaisten lauantaiksi laatimat
kaupunkirastit tutustuttivat
pokrovalaiset Iisalmen historiaan,
sen merkkihenkilöihin sekä kaunii-
seen kaupunkimaisemaan.

Ruumiinkulttuurin harrastami-
sen ja ruokailun jälkeen olikin
vigilian vuoro.

Runsaslukuinen kirkkokansa sai
jälleen nauttia antifonisesta kirkko-
laulusta, joka soi kauniisti ja tun-
teella kauniissa profeetta Elian kir-

kossa. Palveluksessa aisti aitoa
lämpöä ja rakkautta, joka välittyi
nuorista ohjaajineen kaikille palve-
lukseen osallistujille.

Myöhemmin illalla nuoret ko-
koontuivat Nuorisotalolle viettä-
mään iltaa karaoken, näyttelemisen
sekä muun hauskan ohjelman tii-
moilta. Meno oli mahtavaa, jopa
niin mukaansatempaavaa, että kau-
kaisimmat vieraamme, jotka olivat
jo päättäneet luovuttaa hotelli-
huoneensa, luopuivat ajatuksesta,
koska eivät malttaneet lähteä vielä
kuitenkaan pois.

Liturgiaan valmistavien
rukousten jälkeen puolenyön mais-
sa, oli hiljentymisen aika. Sunnun-
taiaamuna vielä kerran Nuorten
Pokrovaan osallistuneet nuoret
kokoontuivat yhteiseen jumalan-
palvelukseen Alapitkän kauniiseen
tsasounaan saaden mukaansa hen-
gen-ravintoa, joka ruokkii matkalai-
sia arkielämän kiireessä.

Sitten olikin lounaan ja loppu-
leikin aika. Jäähyväiset olivat hai-
keat, mutta lupaus talvisesta
viikonlopusta saman porukan kes-
ken antaa lohtua suureen ikävään.

Hengenravintoa Pokrovasta

LEA KOMULAINEN

ORTODOKSISEN

USKONNON OPETTAJA

Iisalmelaisten
vieraaksi
saapui noin
40 nuorta.
Kaukaisin
Pokrova-
vieras oli
zimbabve-
lainen isä
Nektarios.
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Jyväskylän seurakunta
Sairastava omainen

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

Tänä syksynä olemme täällä
Rajakadulla pohtineet  sitä,
kuinka entistä paremmin  tul-

la toinen toistemme palvelijoiksi.
Aivan  erityisesti olemme huolis-

samme  sairastavien vanhusten ja
yksinäisten puolesta. Toivomme
että he eivät jäisi sairasvuoteella
maatessa tai yksin eläessään vaille
kaipaamansa hengellistä tukea ja
apua.

Haluamme jatkossa tavoittaa jo-
kaisen apua ja seuraa kaipaavan
seurakuntalaisen. Tämä työ ei ole
ainoastaan työntekijöiden vastuul-
la vaan kirkko kutsuu meitä jokais-
ta tähän työhön.

Eräs aikamme uusmarttyyreista,
äiti  Maria Skobtsova,  eli lähimmäi-
siä varten ja antoi hengellistä ope-
tusta.

Äiti Maria:  “Viimeisellä tuomi-
olla meiltä ei kysytä, onnistuim-
meko askeettisissa harjoituksissa,
vaan ruokimmeko nälkäiset, vaa-
tetimmeko alastomat, kävimmekö
katsomassa sairaita ja vangittuja.

Tätä meiltä kysytään. Jokaisesta
köyhästä, nälkäisestä ja vangi-
tusta Vapahtaja sanoo: Minä olin
nälkäinen ja janoinen. Minä oli
sairas ja vankilassa”.

Kuulemme uutisista että monet
vanhukset tuntevat itsensä  kovin
yksinäisiksi  eivätkä omat ortodok-
siset vanhuksemme luonnollisesti-
kaan tee tässä poikkeusta.

Monet heistä ovat Karjalan
evakkoja ja usein perheidensä ai-
noita ortodokseja. Kynnys soittaa
vieraaseen kirkkoon voi näillä omai-
silla olla varsin korkea, mutta se on
ainoa keino kuinka voimme tavoit-
taa sairastavia.

Sairaalat ja hoitokodit eivät
potilastietosuojaan nojaten enää
luovuta tietoja potilaista ja niinpä
lähiomaiset ovat tässä avainase-
massa.

Tästä syksystä lähtien yritäm-
me tavoittaa sairasvuoteissa ma-
kaavat ortodoksit, jotka tämän avun
piiriin haluavat tulla.

Haluamme toteuttaa tätä lähim-

mäisen palvelemisen työtä, sitä
työtä, johon evankeliumi meidät
kutsuu. Tähän laupeuden työhön
pyydämme mukaan omia seurakun-
talaisia

Papiston tehtävänä on  tuoda
sairastaville ehtoollista ja toi-
mittavaa palveluksia sairasvuoteen
äärellä tai vaikka ottaa vastaan
synnintunnustuksia.

Maallikot voivat puolestaan toi-
mia ystävänä, myötäkulkijana ja
kuulevana korvana.

Tervetuloa mukaan tähän ystä-
väpalveluun! Toivomme nyt
yhtey-denottoja sekä sairastavien
omaisilta että vapaaehtoistyöhön
halua-vilta. Yhteyttä voi ottaa seu-
rakunnan suoraan papeille tai seu-
rakunnan kansliaan.

(Matteus 24:45):Silloin hän vas-
taa heille: ‘Totisesti: kaiken, minkä
te olette jättäneet tekemättä yhdel-
le näistä vähäisimmistä, sen te olet-
te jättäneet tekemättä minulle.´

ISÄ MATTI

JUMALANPALVELUKSET
Ylösnousemuksen kirkko,
Rajakatu 39, Jyväskylä
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin vigilia klo 18,
sunnuntaisin liturgia klo 10 ja
keskiviikkoisin ehtoopalvelus
klo 17.30. Palvelukset muina
aikoina ja juhlina: Pe 21.10. klo
18  parastaasi (vainajien muis-
telu). La 22.10. klo 9 liturgia
(vainajien muistelu). Pe 4.11. klo
18 juhlavigilia (Karjalan va-
listajat). La 5.11. klo 9.30 litania
Karjalaan jääneiden muistoki-
vellä vanhalla hautausmaalla,
klo 10 juhlaliturgia, kirkkokahvit
juhlasalissa. Su 6.11. klo 10 li-
turgia kirkkoslaavin ja suomen
kielellä. La 12.11. klo 9 englan-
ninkielinen liturgia. Su 20.11. klo
18 juhlavigilia ( Neitsyt Marian
temppeliinkäynti). La 3.12. klo 9
liturgia kirkkoslaavin ja suomen
kielellä. Ma 5.12. klo 18 juhla-
vigilia (pyhä Nikolaos). Ti 6.12.
klo 10 juhlaliturgia (itsenäisyys-
päivä ja pyhä Nikolaos). La
24.12. klo 16 suuri ehtoonjälkei-
nen palvelus (Kristuksen syn-
tymä).

Karstulan tsasouna
La 24.12. klo 10 liturgia
(Kristuksen syntymän aatto)

Saarijärven tsasouna
La 12.11. klo 9 liturgia. Su
11.12. klo 10 liturgia. La 24.12.
klo 13 suuri ehtoopalvelus
(Kristuksen syntymä)

Suolahden tsasouna
Ma 7.11. klo 18 ehtoopalvelus
ja litania Karjalaan jääneiden
muistokivellä, toimittaa piispa
Arseni ja papisto, klo 19.15
praasniekkajuhla ev.lut. srk-
talolla. Ti 8.11. klo 9 veden-
pyhitys ja juhlaliturgia, toimittaa
piispa Arseni ja papisto. Su
18.12. klo 10 liturgia. La 24.12.
klo 14 suuri ehtoopalvelus
(Kristuksen syntymä).

Viitasaaren tsasouna
Su 20.11. klo 10 liturgia ja
karjalaisten juhla ev.lut. srk-
talolla. La 24.12. klo 9.30 liturgia
(Kristuksen syntymän aatto).

Äänekosken tsasouna
Su 13.11. klo 10 liturgia. La
17.12. klo 9 liturgia. La 24.12.
klo 12 suuri ehtoopalvelus
(Kristuksen syntymä).

Lievestuoreen rukoushuone
Su 6.11. klo 10 liturgia. Ma 26.12.
klo 10 juhlaliturgia (II
joulupäivä).

PALVELUSLISTA JATKUU
SIVUN OIKEASSA LAIDASSA
JUMALANPALVELUSLISTA
JATKUU....

Muualla
Ti 25.10. klo 19 Pihtiputaan
tiistaiseura Göta Jonnisella
Muurasjärvellä. Ti 29.11. klo
10 liturgia Pihtiputaalla
Valorinteen kerhohuoneessa.
Koululaiset mukaan!

Koronis-kuoro laulaa
vigiliassa ja liturgiassa
kirkossa 10.-11.12.

Linja-autokuljetus Jyväskylän
Ylösnousemuksen kirkolta
Suolahden praasniekkaan ma
7.11.klo 17.00. Matkan hinta
10 •. Ilmoittautuminen
virastoon p. 014-332 92 00.

JYVÄSKYLÄN
TIISTAISEURA

Tiistaina 25.10. klo 18 toimitta-
ja, kirjailija Aino Suhola esitel-
möi aiheesta “Että minä meni-
sin ja eläisin”.
Maanantaina 7.11. osallistumme
Mikaelin praasniekkaan Suo-
lahdessa, kuljetus kirkon
pihasta klo 17.
Ti 22.11. klo 18 isä Matti puhuu
avioliiton teologiasta.
Ti 13.12. klo 18 isä Arton esitel-
mä. Tilaisuudet teetarjoiluineen
ovat seurakunnan juhlasalissa
ja niihin ovat kaikki tervetullei-
ta.

JYVÄSKYLÄN
SEUDUN

SUOJÄRVELÄISET
To 20.10. tarinailta vanhassa
salissa klo 18, katsotaan doku-
menttielokuva Karjalan orto-
doksievakoista.
La 5.11. Karjalan valistajien
praasniekka kirkolla.
La 10.12. pikkujoulut, aika ja
paikka ilmoitetaan myöhemmin
erikseen. Lämpimästi tervetuloa
mukaan toimintaamme!

PUUHAKAS
PERHEPÄIVÄ

sunnuntaina 30.10.
Liturgia kirkossa klo

10 jonka jälkeen
ruokailu juhlasalissa.

Uusi lastenkuoro
laulaa ja nuoret

esiintyvät.
Esitysten jälkeen

pajoja,
joissa perheet
yhdessä voivat
askarrella eri
materiaaleista.

Lämpimästi tervetuloa!

Järj. nuorisotyötoimikunta

Jyväskylässä on pitkän tauon jäl-
keen alkanut kouluikäisille tarkoi-
tettu nuorten kuoro, joka on nimel-
tään Asteeris. Nimi tulee kreikan
kielestä sanasta ja tarkoittaa tähteä.

Kuorossa on tällä hetkellä viisi
innokasta ja taitavaa laulajaa. Kuo-

ro laulaa etupäässä kirkko- ja hen-
gellisiä lauluja.

Asteeriskuorolaiset laulavat
muun muassa joulukuussa
radioitavassa liturgiassa, Nikolaos-
juhlassa ja perhetapahtumassa 30.
lokakuuta.

Joukkoon mahtuu lisää kirkko-
laulusta kiinnostuneita nuoria. Har-
joittelemme keskiviikkoisin klo
16.30 seurakunnan juhlasalissa.
Kuoroa vetää kanttori Marja-Lee-
na Kugler. Tervetuloa uudet laula-
jat!

Asteeris-kuoro toivoo mukaan lisää laulajia.

Tule mukaan kuoroon,
pääset radioon!

Lokakuisena keskiviikkoiltana
seurakunnan
luottamushenkilöitä kokoontui
omaan foorumiinsa pohtimaan
seurakunnallisen
luottamushenkilön roolia ja
panosta. Keskustelu oli
runsasta. Todettiin, että
luottamushenkilöt pitäisi saada
tiiviimmin osallistumaan  koko
seurakuntaelämään, ei vain
luottamustoimen hoitoon.

JYVÄSKYLÄN
ILMOITUKSIA
LISÄÄ
SIVULLA 12
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Männistön ja Linnanpellon koulu-
jen maahanmuuttaja oppilaat sai-
vat kutsun arkkipiispa Leon kotiin.

Lasten ja uskonnonopettajien
lisäksi vierailuun osallistuivat kou-
lujen rehtorit sekä koulujen suo-
men kielen opettaja, koska kirkon
ja koulun välinen yhteistyö koe-
taan tärkeäksi.

Vierailu on konkreettisesti väri-
käs. Lapsia oli Venäjältä, Virosta,
Ukrainasta, Venäjän-Karjalasta,
Eritreasta ja Sudanista.

Suurin osa heistä tapasi kirkon
päämiehen ensimmäistä kertaa.
Arkkipiispan kotiin meno jännitti
hieman. Koululaiset saivat saman
kohtelun kuin kaikki vieraat arkki-
piispan talossa. Mehu tarjottiin
kuohuviinilaseista. Ei mitään
paperimuki-meininkiä!

On etuoikeutettua olla ortodoksi
maahanmuuttaja Kuopiossa. Kuka
tahansa ei saakaan kutsua arkki-
piispan asuntoon. Lapset ymmär-
sivät sen ja pohtivat jo etukäteen
millaisissa vaatteissa olisi sopivaa
lähteä kylään.

”Jos farkuissa on reikiä”, ne ei-
vät ole hyvät, totesi Ivan Happo-
nen.

Kielimuurin vuoksi arkkipiispan
kysymykset ja kertomukset taisivat
jäädä hieman hämäriksi joillekin.
Syksyllä koulunsa aloittaneet lap-
set eivät osaa kuin muutaman sa-
nan suomea. Osa maahanmuuttaja
oppilaista pystyy jo opiskelemaan
yleisopetuksessa yläkoulun puo-

Arkkipiispan kotona
kävi harvinaisia vieraita

lella.
Silmät pyörivät kuitenkin vilk-

kaasti ja lapsi-vieraat keräsivät elä-
myksiä myös katselemalla.

Lasten korvat poimivat arkkipiis-
pan kerronnasta erilaisia asioita kuin
meidän aikuisten. Monet muistivat
jälkeenpäin, että arkkipiispalla on
Mersu-merkkinen auto.

Eräät nauroivat piispan sienen
kuivatushommia. Keittiöön synty-
neen kuumuuden vuoksi paloauto
oli tullut pihalle todistamaan että sie-
net olivat rutikuivia.

Kaikille oli jäänyt mieleen elämyk-
sellisesti arkkipiispan virka-asunto.
Jokainen haastattelemani lapsi sa-
noi, että se oli hieno ja siisti. Vierai-
lun lopuksi lapset saivat tutustua
vielä arkkipiispan kotikirkkoon.

Maahanmuuttajat ja
kirkko
Syyskuun Kseniapiirissä
luennoinut piispa Arseni kertoi kirk-
kokunnan tämän hetkisestä
maahanmuuttajiin kohdistuvista
suunnitelmista, joita hän oli esitel-
lyt piispainkokouksessa. Työn koor-
dinointi on tarpeellista.

Valtaosa Suomeen muuttaneista
ortodokseista tulee entisen Neuvos-
toliiton alueelta. Tulijoiden uskon-
nollinen tietous on puutteellista.
Useat maahanmuuttajat orientoi-
tuvat kirkkoon vasta uudessa koti-
maassaan.

Tiedon saanti omalla kielellä
olisi tarpeellista. Sitä varten on
suunnitteilla liturgia-kirja, johon
tulee tekstitys kolmella kielellä:
suomeksi, venäjäksi ja slaaviksi.

Perusopetusta tarvittaisiin kai-
kille maahanmuuttajille. Vain ani
harvassa maassa on kattava us-
konnonopetus peruskoulussa,
siksi maahanmuuttajille pitää laa-
tia oma koulutusohjelma. Valamos-
sa toteutetaan syksyllä maahan-
muuttajille tarkoitettu kurssi, jota
tukee Opetusministeriö.

Piispa muistutti, etteivät ulko-
maalaiset ole ainaisia maahan-
muuttajia. Sitä ennen heille on jaet-
tava tietoa uskonnosta sekä Suo-
men ortodoksisen kirkon käytän-
teistä. Olemme muun muassa maa-
ilman ainoa vähemmistökirkko, jol-
la on näin kattavat valtiolliset oi-
keudet.

Hallinnonuudistuksen myötä
hiippakuntien rooli korostuu.
Hiippakuntiin pitää saada koulu-
tettuja vastuuhenkilöitä maahan-
muuttajien tarpeita ajatellen.

Ortodoksisen kirkon väkiluku
on kasvanut tasaisesti. Kuopion
seurakunnan oppilasmäärä on
myös kasvanut toisin kuin
oppilasmäärät yleensä. Oma arvio-
ni on, että maahanmuuttajia on
tällä hetkellä noin 15 prosenttia
oppilaista.

SIRPA OKULOV

Arkkipiispa Leon vieraiden joukossa oli lapsia enäjältä, Virosta, Ukrainasta, Venäjän-Karjalasta,
Eritreasta ja Sudanista.

Ylösnousemuksen kirkko Jyväsky-
lässä sai uuden kirkonkellon. Van-
han, paljon palvelleen, Karjalasta
peräisin olevan kirkonkellon
murruttua tilalle valettiin uusi kel-
lo.

Vanha kello museoitiin ja taitei-
lija Heikki Pentikäinen teki tarkan
toiston alkuperäisestä kellosta.

Kello valettiin piipronssista, jota
kautta aikojen on käytetty pohjoi-
sissa kirkonkelloissa. Valu toteutet-
tiin yhteistyössä mestari Erkki Liuk-

kosen kanssa, kaikkia vanhoja pe-
rinteitä noudattaen. Uusi kello on jo
tehtävässään julistamassa palveluk-
sista.

Tällä hetkellä Pentikäinen valmis-

taa pronssista tsasounakello-
sarjaa, joka valetaan taidekä-
sityönä. Kelloja saa myös yk-
sittäiskappaleina omien tekstien ja
kirkollisten kuvien mukaan.

Jyväskylän
kirkkoon uusi
kirkonkello

Petri Iltola
kokeilee
kelloja.

Patriarkka Bartolomeos on kehottanut viettämään syyskuun
ensimmäistä päivää luonnonsuojelun päivänä.
Sitä vietetään kirkkokunnassamme eri tavoin. Siilinjärvellä isä
Jyrki toimitti eläinten siunaamisen.
Tiia Savolaisen rotukissat olisivat leikkineet mielellään papin
vihmimen kanssa. Siunaamisessa muistutettiin, kuinka kaikista
elollisista olennoista on pidettävä huolta. (kuva. Sirpa Okulov)

Ain´ laulain´työtäs tee

Antti Räsänen tuuraa Kuopiossa lapsi- ja nuorisotyöntekijä Piritta
Jetsua.

Kuopion seurakunnassa aloitti lap-
si- ja nuorisotyöntekijän sijaisena
Antti Räsänen.

Antti on koulutukseltaan kant-
tori. Hänellä on takanaan
erityispedagogiikan opintoja ja hän
on työskennellyt erityisluokan-
opettajana pääkaupunkiseudulla.

Laulaminen itse asiassa teki
Antista ortodoksin. Helsingin työ-
vuotena muuan kaveri houkutteli
hänet kuorokeikoille – sitä tietä
Antista tuli Uspenskin katedraalin
innokas kuorolainen.

Eikä aikaakaan, kun hän huoma-
si vaihtaneensa kokonaan opinto-

jensa suuntaa kanttoriksi.
Vapaa-aikanaan Antti tekee kant-

torin keikkoja sekä harrastaa am-
muntaa. Ammunnassa hän on kil-
paillut jopa MM-tasolla.

Seurakunnan lapsi- ja nuoriso-
työntekijä Piritta Jetsu lähti myös
täydentämään lukujaan. Opinto-
vapaallaan hän opiskelee Tampe-
reen yliopiostossa sosiaalialaa.

- On hyvä tulla jatkamaan Piritan
arvokasta työtä seurakunnassa.
Päiväkerhossa jatkamme edeltä-
jiemme linjoilla ja nuorisopuolelle
pyrimme vakiinnuttamaan nuoriso-
kuoron.

Rautalampilainen Veera Mäkirinta
sai viime keväänä ortodoksisen
kirkollishallituksen stipendin me-
nestyksestä ylioppilaskirjoitusten
reaalikokeessa.

Veera valitsi reaalissa ortodok-
sisen uskonnon kysymykset sen
vuoksi, että uskontoa hänen ei tar-
vinnut erityisesti päntätä.

- Itse asiassa kysymys Pyhän
Kolminaisuuden ikonista oli sellai-
nen, että sitä käsitellään varmasti
ehkä jossain uskonnon syven-
tävillä kursseilla, Veera sanoo.

Rautalammin lukiossa ei ollut
mahdollista käydä ortodoksisen
uskonnon syventäviä kursseja,
mutta Veera tiesi ikonivastauksen
muuten. Ennen kirjoituksia hän kävi
seurakuntien järjestämillä abien
preppauskursseilla.

Tällä hetkellä Veera opiskelee
Rovaniemellä Lapin yliopistossa
kansainvälisiä suhteita.

Globaaleihin kysymyksiin hän in-
nostui Uruguayn vaihto-oppilas-
vuotenaan.

Veeran ikuisti Emma Mäkinen.

Stipendiaatti lähti Lappiin
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Luopumisen pitkä oppimäärä
Mikkeliläiset haastattelivat isä Vik-
tor Maksimovskia maahanmuutta-
jien perheleirillä. Leiristä enemmän
Mikkelin seurakunnan sivulla. Haas-
tattelun on suomentanut Aleksan-
dra Skopets.

Isä Viktor, kertokaa Teidän tä-
män päivän toiminnastanne Suo-
men ortodoksisessa kirkossa.

- Olen palvellut Suomen ortodok-
sisessa kirkossa jo kaksi vuotta.
Suomeen minut kutsui Helsingin
metropoliitta Ambrosius Suomen
ortodoksisen kirkon kirkolliskoko-
uksen päätöksellä. Vuonna 2000 Kir-
kolliskokouksessa päätettiin avata
papin toimi nimenomaan
venäjänkielisiä maahanmuuttajia ja
Suomessa väliaikaisesti asuvia ve-
näläisiä varten.

- Toimintani alusta asti olen kes-
kittynyt opetukseen ja auttanut ih-
misiä heidän kirkollistumi-sessaan.
Täytyy sanoa, että enemmistö ve-
näläisistä -  vaikka olisivat kastettuja
ja nimellisesti ortodokseja - eivät
tunne omaa uskontoa eivätkä käy-
tännössä elä kirkollista elämää.

- Seurakuntien ja venäläisten yh-
teisöjen sekä seurojen kutsusta
aloimme järjestää avoimia tapaami-
sia. Nyt säännöllisiä venäjänkie-li-
siä tapaamisia järjestetään yhdek-
sässä eri kaupungissa. Tapaamiset
on omistettu ortodoksikristillisen
uskon ja elämän perusteille.

- Mikkelin seurakunta järjesti
kolmepäiväisen leirin ja kutsui sin-
ne maahanmuuttajia, mikä oli
maahanmuuttajille hyvä mahdolli-
suus tutustua kirkkoon. Leririllä me
rukoilimme, keskustelimme ja seu-
rustelimme. Toivon, että tapaaminen
voi olla alkua yhteiselle taipale-
ellemme Kirkossa.

- Olemme jo sopineet, että tapaa-
misia jatketaan. Näin emme menetä
sitä kanssakäymisen iloa, jonka
olemme täällä saaneet. Tarkoitukse-
na on myös saada enemmän tietoa
yhteisestä uskostam-me.

- Toinen tärkeä asia on osallistu-
minen jumalanpalveluksiin. On sel-
vä että jumalanpalveluksissa pitäisi
käyttää kaikille ymmärrettävää kiel-
tä. Kirkkoherrojen siunauksesta lu-
emme jotkut rukoukset ja Pyhiä kir-
joituksia kirkkoslaaviksi sekä venä-
jäksi. Tähän meillä on nyt enemmän
mahdollisuuksisa diakonivihki-
miseni jälkeen.

- Nyt valmistaudun ottamaan
vastaan palvelemista pappina.
Rukoilen, että Herra antaisi minulle
armon ja voimaa kantamaan tätä
ristiä.

- Ei saisi jättää myöskään missio-
työtä ja mahdollisuuksien mukaan
pitäisi laajentaa sitä, sekä
valistumisen ja katekumeeni-
opetuksellisen toimintaa. Tärkeätä
on entistä enemmän huolehtia myös
sielun hoidosta.

Mitä venäjänkieleiset odottavat
Suomen ortodoksisesta kirkosta?

- Ennen kaikkea minusta näyttää,
ettei tarvitse jakaa Jumalan kansaa
jonkun ulkonaisen periaatteen mu-
kaan. Jakamisella ei ole mitään teke-
mistä uskon, ”hengen ja totuuden”
kanssa. Meidän pitää olla yhtenäi-
nen kirkko, yhtenäinen elävä Kris-
tuksen Ruumis.

- Venäjänkielisten seurakunnan
jäsenten pitäisi löytää Suomen or-
todoksisessa kirkossa avoimuutta ja
olla samalla tavalla avoimia, näyttää
luottamusta paikallisperi-nteitä koh-
taan, jotka voivat erota joissakin
asioissa siitä, mitä tiesimme ennes-
tään, mutta jotka joka tapauksessa
ovat samalla tavalla ortodoksisia.

- Tämä vaatii tiettyä hengellistä
hienotunteisuutta, yhteistä kirkollis-

ta ja pastoraalista vastuuta Suo-
men ortodoksisen kirkon puoles-
ta sekä Suomessa olevien Venä-
jän ortodoksisen kirkon edustaji-
en puolesta.

HANNU PYYKKÖNEN

Isä Viktor huolehtii
maahanmuuttajista

Puutarhassa riitti töitä ennen talven tuloa.
Lehtien haravointi, kasvien alasleikkaus –
kaikki oli valmistautumista talveen.

Puiden todellinen muoto paljastui. Niiden vä-
listä lampi näkyi selkeämmin. Kylmä sininen toi
mieleen pohjoisemmat seudut.

Syystyöt olivat  luopumista kesän koreudesta.
Eräs jakso siinä jatkuvassa  koulussa, jossa suori-
tetaan luopumisen  pitkää oppimäärää. Ehkä toi-
nen nimi kurssille on ihmisen ELÄMÄ.

Luulen, että naisilla kurssi alkaa aikaisemmin.
Yhdeksän kuukauden jälkeen tulee ensimmäinen
ero, imetyksen loppu on toinen. Lapsen kasvami-
sen tarkoitus on muuttua itsenäiseksi persoonal-
lisuudeksi vanhempiensa tukemana. Vanhemman
osa on auttaa kasvamisessa ja lopulta päästää irti.
Rakkaus ei  saa  koskaan loppua.

Luopumisen oppimäärän osasuorituksia kertyy
esimerkiksi  kun lapsi lähtee kotoa, tärkeitä ihmis-
suhteita katkeaa,  tulee muutto muualle. Tai työ ja
sen mukanaan tuoma arvostus muuttuu, ehkä hä-
viää kokonaan. Tulojen vähetessä on monista
asioista tingittävä.

Suoritusten pistemäärä nousee koko ajan. Sai-
raus on luopumista terveen ihmisen jaksamisesta,
ehkä kivuttomasta olostakin. Yksinäisyys tulee

yhä useammalle liian hyväksi tuttavaksi.
Ikääntyminen tuo mukanaan lopullisen luopu-

misen. Tätä on kiusallista ajatella, kun kulkee
elämänkaarensa alppiniityillä.

Vaunuissa tuhiseva vauva on hellyttävää kat-
seltavaa. Hellymmekö samalla lailla nähdessämme
pyörätuoliin nukahtaneen vanhuksen, jonka huu-
lilta kuuluu hiljainen kuorsaus? Vaikka molemmil-
la seisoo vieressä hellä hoitaja ja unikin on sama,
viaton vapautus arjen paineesta.

Vielä kiusallisempaa on muistaa, että kuolema
on kaikkien meidän kohtalona. Luopuminen täs-
tä ainutkertaisesta elämästä, sen kaikenlaisesta
koreudesta. Kasvu jää kesken, vihreys kuolee ja
kukat lakastuvat.  Syksyn muuttuminen talveksi,
lumi käärinliinana kaiken yllä, pimeys, kylmän kos-
ketus- nämähän ovat tuttuja vertauskuvia. Sopii
vuodenaikaan. Kirkasvalolamppu ei korvaa au-
rinkoa.

.....
Puutarhassa riitti töitä ennen talven tuloa.

Mutta se on samalla valmistelua uutta kevättä
varten.  Kun tehtävänsä tehneet lehdet putoa-
vat, oksista paljastuvat jo odottavat silmut.

LEENA ORRO

Kiitosrukoushetki
Pyhän Nikolaoksen

katedraalissa
torstaina 17.11.2005 klo 17

TERVETULOA!

Hutun
Jarmo
täyttää
50
vuotta

H  A  P  A  N  K  A  A  L  I  A
Konevitsan tapaan

valkosipulilla tai ilman
saatavana Kuopion

srk:n joulumyyjäisistä
la 10.12. klo 12 alk.

tai tilauksesta
5 e/kg

Tilaa Paulon Mirjalta
p. 040 590 7679

tai Sareksen Ilonalta
p. 044 290 9726

ilona.sares@kuopio.fi
Kaalin tuotolla Konevitsan

luostari hankkii
jumalanpalveluspukuja tai

kirkkotekstiilejä

LINKKIVINKKI!
www.ortodoksi.net
monenlaista tietoa
ortodoksisuudesta

Ortodoksit ovat uurastaneet kol-
men vuoden ajan Maaningalla.

Pihtisalmessa sijaitsevaa Karja-
lan Valistajien tsasounaa on re-
montoitu sisältä ja ulkoa. Pihamaa-
takin on kaunistettu. Rakennus-
urakka on saamassa päätepis-

Maaningan
tsasouna
kirkoksi

teensä 5. marraskuuta. Temppeli
vihitään silloin kirkoksi.

Kello 9 alkavan liturgian toimit-
taa arkkipiispa Leo. Kirkkolaulusta
vastaa Pielaveden Brihat ja kirkko-
kuoro.

Juhla jatkuu Maaningan
kunnantalolla ruokailulla ja pääjuh-
lalla. Pääjuhlassa juhlapuheen pi-
tää rovasti Olavi Matsi ja terveh-
dyspuheen Isä Mikko. Ohjelmassa
on runonlausuntaa ja soittoa.

Asutko yksin ja haluaisit joskus
kaverin kirkkoon, mutta sinulla ei
ole avustajaa kirkkoreissulle?

Kuopion seurakunnan diakonia-
toimikunnan aktiivit voivat hakea
kirkkoon yksinäisiä vanhuksia tai
muita sellaisia, joilla on vaikeuksia
liikkua kodin ulkopuolella.

Lisäksi he voivat vaikkapa muu-
ten vain piipahtaa kotikäynnille ja
tuoda terveisiä seurakunnasta lai-
toksissa asuville vanhuksille.

- Järjestämme lisäksi erilaisia ret-
kiä ja jos jollain on käytännön vai-
keuksia päästä kodin ulkopuolelle,
voimme tulla ihan kotoa asti retkel-
le hakemaan, diakoniatoimikunnan
sihteeri Päivi Miettinen sanoo.

Kirkossakäyntikaverien organi-
sointi on osa diakoniatoimikunnan
vanhustyötä. Toimikunnan tem-
pauksiin on kuulunut muun muas-
sa viimekeväinen vanhusten
hemmottelupäivä.

Soita Päiville p. 044 5692939.

Kaveri kirkkoon
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Kuopion seurakuntaJUMALANPALVELUKSIA
JA TIISTAISEUROJA:

Mahdolliset muutokset
torstain Savon Sanomissa ja
seurakunnan nettisivulla.

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaok-
sen katedraali:
Säännölliset palvelukset ka-
tedraalissa ovat lauantaisin
klo 18 vigilia ja
sunnuntaisin klo 10 liturgia.
2.11 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus. 4.11 klo 18
akatistos. 6.11 klo 10 liturgia,
joka toimitetaan osittain
slaavinkielisenä, seurakun-
nan kokous, seurakunnan
tarkastuksen päätös. 9.11 klo
18 ehtoopalvelus. 13.11 klo
10 liturgia, Vuorelan tiistai-
seura 20v. 16.11 klo 18 Jee-
sus-rukouspalvelus. 20.11
klo 18 vigilia. 21.11 klo 9 li-
turgia, Neitsyt Marian temp-
peliin tuominen. 23.11 klo 18
ehtoopalvelus. 27.11 klo 10
liturgia, laulaa Veljeskuoro.
30.11 klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus. 2.12 klo 17
panihida, arkkipiispa Paava-
li. 5.12 klo 18 vigilia. 6.12 klo
9 vedenpyhitys ja liturgia,
temppelin juhla, p.
Nikolaoksen päivä, itsenäi-
syyspäivä. 7.12 klo 18
ehtoopalvelus. 21.12 klo 18
ehtoopalvelus. 24.12 klo 17
suuri ehtoopalvelus. 25.12
klo 10 aamupalvelus ja litur-
gia, Kristuksen syntymä-
juhla. 28.12 klo 18
ehtoopalvelus. 31.12 klo 22
uuden vuoden rukoushetki.
Toivalan tsasouna:
24.12 klo 15 suuri ehtoopal-
velus.
Vehmersalmi: 15.12. klo 10
liturgia Lahja ja Matti Rissa-
sen kotona.
Läntinen alue:
Petrun kirkko, Pielavesi:
(Milloin tiistaiseura kokoon-
tuu Pielavedellä, ehtoopal-
velukset ovat kokoontumis-
paikassa). 1.11 klo 18
ehtoopalvelus, Ristintupa.
4.11 klo 11.30 rukoushetki,
seurakunnan tarkastus.
15.11 klo 18 ehtoopalvelus,
joulupaaston alku. 19.11 klo
18 vigilia. 20.11 klo 10 litur-
gia. 29.11 klo 18 ehtoopal-
velus.10.12 klo 18 vigilia.
11.12 klo 10 liturgia. 13.12 klo
18 ehtoopalvelus. 24.12 klo
15 ehtoopalvelus. 25.12 klo
8 aamupalvelus ja liturgia,
Kristuksen syntymäjuhla.
31.12 klo 23.30 rukoushetki.
Siilinjärven kirkko:
5.11 klo 18 vigilia. 6.11 klo 10
liturgia. 20.11 klo 18 vigilia.
21.11 klo 10 liturgia, Neitsyt
Marian temppeliin tuominen.
23.11 klo 18 ehtoopalvelus.
3.12 klo 18 vigilia. 4.12 klo 10
liturgia. 6.12 klo 10 liturgia,
p. Nikolaoksen päivä, itse-
näisyyspäivä. 7.12 klo 18
ehtoopalvelus. 24.12 klo
13.30 suuri ehtoopalvelus.
25.12 klo 8 aamupalvelus ja
liturgia, Kristuksen
syntymäjuhla. 31.12 klo 22
rukoushetki.
Arsenin kirkko, Keitele:
(Milloin tiistaiseura kokoon-
tuu Keiteleellä, ehtoopalve-
lukset ovat kokoontumis-
paikassa). 8.11 klo 18
ehtoopalvelus. 22.11 klo 18
ehtoopalvelus. 26.11 klo 18
vigilia. 27.11 klo 10 liturgia.
17.12 klo 18 vigilia. 18.12 klo
10 liturgia. 24.12 klo 13 suuri
ehtoopalvelus.
PALVELUSLISTA JATKUU
SIVUN OIK. LAIDASSA...

JATKOA JUMALANPAL-
VELUSLISTALLE:

Pihtisalmen kirkko,
Maaninka:
4.11 .klo 17 akatistos Sergeille
ja Hermanille, seurakunnan
tarkastus. 5.11 klo 9 kirkon vih-
kiminen ja liturgia, toimittaa KP
arkkipiispa Leo. 12.11 klo 18
vigilia. 13.11 klo 10 liturgia.
30.11 klo 18 ehtoopalvelus.
5.12 klo 18 vigilia, p. Nikolaos
Ihmeidentekijän juhla. 24.12
klo 17 suuri ehtoopalvelus.
26.12 klo 10 liturgia.
Käärmelahden tsasouna,
Maaninka:
9.11. klo 18 ehtoopalvelus.

Haatalan tsasouna,
Maaninka:
15.11 klo 10 aamupalvelus.
13.12 klo 10 aamupalvelus.

Itäinen alue:
 Juankosken kirkko:
21.11 klo 10 liturgia, Neitsyt
Marian temppeliin tuominen.
17.12 klo 17 vigilia. 18.12 klo
10 liturgia. 24.12 klo 14 suuri
ehtoopalvelus. 31.12 klo 17
uuden vuoden rukoushetki.
Nilsiän kirkko:
5.11 klo 17 vigilia. 6.11 klo 10
liturgia. 26.11 klo 17 vigilia.
27.11 klo 10 liturgia. 24.12 klo
12 suuri ehtoopalvelus.
Tuusniemen kirkko:
12.11 klo 17 vigilia. 13.11 klo
10 liturgia. 3.12 klo 17 vigilia.
4.12 klo 10 liturgia. 24.12 klo
12 suuri ehtoopalvelus.
Muuruveden tsasouna:
20.11 klo 10 liturgia. 6.12 klo
10 hetkipalvelus. 25.12 klo 10
aamupalvelus ja liturgia.
Luikonlahden tsasouna:
11.12 klo 10 hetkipalvelus.
26.12 klo 10 liturgia.
Keskustalon kirkko, Karja-
lankatu 1, Kuopio
2.11 klo 7 liturgia. 16.11 klo 7
liturgia. 30.11 klo 7 liturgia.
14.12 klo 7 liturgia. 24.12 klo
23 aamupalvelus ja liturgia.

KUOPION
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuo-
pio. Virasto: puhelin 017-
2882300,
avoinna ma–pe klo 09–12 tai
arkipäiville sattuvina ortodok-
sisen kirkon suurina juhlina
klo 13-15.
Fax: 017-2882311. Sähköposti:
kuopio@ort.fi.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto:
017-2882303.
Khra rovasti Mikko Kärki:
0500-574443.
Huom. uudet yhteystiedot: Isä
Timo Honkaselkä: 050-
4119842. Kanttori Eija
Honkaselkä: 050-4119845.
Kanslisti Jaana Kuismin:
045-1364366.

Syksy on vauhdittanut seura
kunnalliset toiminnot jo hy
vään vauhtiin. Kuopiokin on

saanut uuden papin ja kanttorin
läntisen alueen työtä hoitamaan.

Isä Timo ja Eija Honkaselkä ovat
aloittaneet lokakuun alusta tehtä-
viensä hoitamisen. Toivotamme
heidät perheineen tervetulleiksi
seurakunnan työyhteisöön ja ih-
misten pariin täällä.

Pyhäkkökeskeisyyden ajatuk-
sen sisäistäminen on alkanut seu-
rakunnan temppeleiden ympärillä.
Siinä meillä on vielä paljon pohdit-
tavaa ja löydettävänä monia uusia
ja hyviä ideoita totutettaviksi. Jo-
kainen pyhäkkötiimi on varmasti
omalla laillaan erilainen ja kokonai-
suutta rikastuttava.

Myöhemmin on varmasti
jaettavissa kunkin hyviä toiminnal-
lisia ajatuksia muille ja näin saam-
me laajemmin käyttöömme sitä hy-
vää mitä meissä ihmisiissä on. Sa-
malla myös temppeleittemme ympä-
rillä tapahtuva elämä vahvistuu ja
toivottavasti saamme mukaan
myös uusia ihmisiä.

Kuopiossa ovat alkaneet tors-

Seurakunta toimii
tain päiväkahvit. Ne eivät vielä ole
saaneet kovin suurta joukkoa
kokoontumaan seurakuntasalille.
Tämä toiminta olisi mielestäni mu-
kava kohtaamispaikka arkisen vii-
kon keskellä. Siinä olisi hyvä mah-
dollisuus tutustua myös maahan-
muuttajiin ja heidän perheisiinsä jos
vaan meitä seurakuntalaisia paikalle
tulisi.

Samalla olisi mahdollisuus tava-
ta seurakunnan työntekijöitä ja kes-
kustella ajankohtaisista asioista tai
mistä tahansa maailmanmenoon liit-
tyvistä asioista. Tulkaa ihmiset pai-
kalle.

Solea on jo vakiinnuttanut paik-
kansa kuutosten seurakunnallisena
tiedotuskanavana. Sen käyttöä
meidän olisi kuitenkin mahdollista
vielä tehostaa ja lisätä.

Soleahan palvelee seurakunnan
jokaista pienryhmää ihan samalla
lailla kun vaikkapa viraston tiedot-
tamista. Tässä lehdessä olisi nyt
voinut ilmoittaa kaikesta sellaises-
ta toimintaan liittyvästä mikä tapah-
tuu ennen joulua. Tuo aikaperspek-
tiivi vaatii meiltä vielä oppimista.
Solea kun ei voi olla viikkolehti.

Kaikki tiedottamisen arvoinen kan-
nattaa kuitenkin omaan lehteen
saada näkyviin ja laajempaan tie-
toisuuteen.

Meillä on seurakunnan tarkas-
tus 31.10.-6.11.2005. Tarkastuksen
suorittaa arkkipiispa Leo tarkastus-
seurueensa kanssa.

Tarkastuksen ohjelmaan kuuluu
myös Pihtasalmen Karjalanvalis-
tajien kirkon vihkiminen 5.11.
Pihtisalmella on toteutettu perus-
korjaus, jossa tsasuona on nyt saa-
nut uusia ratkaisuja, joiden myötä
myös kirkoksi vihkiminen on näh-
ty mahdolliseksi. Tilaisuus alkaa
aamulla kello 9 ja vihkimisjuhlaa
vietämme kunnantalolla liturgian
jälkeen.

Seurakuntamme saa näin kauniin
uudistetun pyhäkön rukoilijoiden
käyttöön. Uutena kirkon isäntänä
aloittaa työnsä Heikki Mensonen.

Pitkäaikainen isäntä Lauri Mo-
nonen jää nyt eläkkeelle. Kiitämme
häntä hyvin hoidetusta työstä ja
toivotamme rauhallisia päiviä elä-
mään.

ISÄ MIKKO

TIISTAISEURAT
 JA KERHOT

Keskinen alue:
Kuopion tiistaiseura: 1.11.
piirakkatalkoot; 15.11. vieraana
PSHV:n toiminnanjohtaja Jaana
Pössi; 29.11. vieraana isä Timo ja
Eija Honkaselkä; 6.12. kirkkokahvit;
9.12. piirakkatalkoot myyjäisiä var-
ten; 10.12. myyjäiset; 13.12. vieraa-
na isä Mikko Kärki.
Vehmersalmen kerho: 26.10. retki
Kuopioon (rukoushetki ja katedraa-
lin esittely klo 11, kahvit).

Läntinen alue:
Haatala: 25.10 retki Iisalmen
evakkokeskukseen, lähtö klo 9, lisä-
tiedot Pirkko Nurmi p. 044-2577774,
muut kokoontumiset klo 10: 15.11.
aamupalvelus ja kirkkokahvit
Haatalan tsasouna; 29.11. paikka
ilm. myöhemmin; 13.12. aamu-
palvelus ja kirkkokahvit, joulun
valmistusjuhla Haatalan tsasouna.
Keiteleen tiistaiseura: 22.11. paik-
ka ilmoitetaan myöhemmin; 4.12.
klo 18 Helena ja Heikki Suomalalla,
joululauluilta.
Käärmelahden tiistaiseura: 24.11.
klo 18 Aune ja Pertti Hyttisellä; jou-
lukuun kokoontuminen ilmoitetaan
myöhemmin.
Pielaveden tiistaiseura:
kokoontumiset klo 18: 1.11, 15.11,
29.11, 13.12; paikka ilmoitetaan
myöhemmin Pielavesi-Keitele-leh-
dessä.
Siilinjärven tiistaiseura: 27.10. klo
8 läntisen alueen tiistaiseurojen
yhteiset piirakkatalkoot Siilinjärven
srk-salilla Pihtisalmen kirkon hy-
väksi, myynti ennakkotilausten
perusteella, tilaukset 25.10. men-
nessä Esteri p. 044-3622495 tai Rai-
ja 050-3364910; muut
kokoontumiset klo 13: 1.11, 15.11,
29.11; 7.12 klo 8 piirakkatalkoot
myyjäisiä varten; 8.12. klo 12 myy-
jäiset; 13.12.

Itäinen alue:
Juankoski klo 13: 8.11., 22.11,
13.12; Kaavi klo 13: 2.11, 16.11,
30.11, 14.12; Tuusniemi klo 18:
10.11, 24.11, 8.12; Västinniemi klo
18: 3.11, 17.11, 1.12; Nilsiä klo 13:
3.11, 17.11, 1.12, 15.12; Juankosken,
Kaavin, Västinniemen ja
Tuusniemen tiistaiseurojen yhtei-
nen joulujuhla 20.12 klo 18.

KANSLIA
MUISTUTTAA

Kaikki varaukset sekä papiston ja
kanttoreitten että kaikkien tilojen
osalta tulee hoitaa kanslian kautta,
puhelin 017-2882 300, avoinna ma-
pe klo 9-12.

Kuopion ortodoksinen seura-
kunta hoitaa virkatodistukset ja
sukuselvitykset myös Lieksan,
Mikkelin, Rautalammin ja entisen
Pielaveden ort. seurakuntien osal-
ta. Virkatodistukset toimitetaan
kahden viikon kuluessa ja kiireiset
tilaukset toimitetaan mahdollisuuk-
sien mukaan. Tilauksiin on syytä
varata riittävästi toimitusaikaa mah-
dollisten ruuhkien takia.

Seurakunnan kirjastonhoitaja
tiedottaa, että kirjastoon on tullut
paljon uutuuksia lainattavaksi ja
samalla toivoo tarkistamaan kirja-
hyllyt mahdollisten palauttamatta
jääneiden kirjojen varalta, kirjoilla
on paljon kysyntää.

KATEKUMEENIKERHO
27.10. Sakramentit.
10.11. Pyhä Kolminaisuus - vieraa-
na teol.lis. Pekka Metso Joensuun
yliopiston teologian laitokselta.
24.11. Paasto ja luostarilaitos.
08.12. Ikonit - vieraana KS piispa
Arseni.
22.12. Joulun sanoma.
Kerho kokoontuu seurakuntasalilla
klo 18 vetäjänä isä Timo Hirvonen.
Syyskauden tavoitteena on luoda
kokonaiskuva Ortodoksisen Kir-
kon elämästä.
Vuoden vaihduttua perehdytään
aiheisiin tarkemmin. Luvassa on
myös lisää korkeatasoisia vieraita.
Kaikki ortodoksisesta kirkosta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita ker-
hoon.
Lisätiedot isä Timo Hirvoselta e-
mail: timo.hirvonen@suomi24.fi ja
kirkkoherranvirastosta.

Diakoniatoimikunta järjestää
VIRKISTYSPÄIVÄN

12.11.05
Panganrannan lomakodissa
Tutustuminen Pielaveden
kirkkoon, ruokailu, jonka

yhteydessä pientä ohjelmaa.
Ilmoittautuminen seurakunnan

kansliaan 4.11. mennessä.
Retken hinta 5 e.

KIRKKOKAHVIT
6.11. Lähetystoimikunta, seurakun-
nan tarkastus, kahvit seurakunnan
kokouksen jälkeen.
13.11. Vuorelan tiistaiseura, tiistai-
seuran 20v juhla.
20.11. Ikonipiiri.
27.11. Veljeskuoro.
4.12. Venäjänkielisten toimikunta.
6.12. Kuopion tiistaiseura.
11.12. Lapsi- ja nuorisotyö, kerho-
jen puurojuhla.
18.12. Diakoniatoimikunta.

TORSTAIKAHVIT
Olemme aloittaneet Kuopiossa
kirkkoherra, isä Mikko Kärjen
ehdotuksesta

SEURAKUNTAKAHVIT
TORSTAISIN klo 12 – 15.

KP piispa Arseni on antanut
hankkeelle siunauksensa.
Kahvitilaisuus on käytännön
ksenia-työtä, jolla pyrimme kan-
sainvälisyyteen, eri kulttuurien
vuorovaikutukseen, ekume-
niaan. Tarkoituksena on yhdes-
sä leipoa ja kattaa kahvipöytä,
touhuta yhdessä.

Tarkoitus on toimia muiden srk-
kerhojen ja – toimikuntien apu-
na ja tukena esim. tarvittaessa
leipomalla niiden kahvitarjoiluja
varten. Voimme olla myös
lapsenvahteina, jotta äidit pää-
sevät rauhassa asioil-leen kau-
pungille.
Talon kerhohuone on käytös-
sämme klo 13 alkaen. Kirjastos-
ta saamme kirjoja ja lehtiä luet-
tavaksi ja on ehkä mahdollista
tilata maahan-muuttajille venä-
läinen lehti.

Toimintaa voimme ideoida yh-
dessä; nyt on jo tullut esiin
perinneruokapäivä, käsitöiden
ja korttien teko, diakoniatoimi ja
kriisityö, kirkon koristelu.

Tule mukaan ja tuo ystävä-
sikin, mitään sitoutumispakkoa

ei ole.

Tapaamisiin
Natalia Korte ja Tarja Tapiola

KUOPION
ILMOITUKSET
JATKUVAT S. 12
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Mikkelin seurakunta

MIKKELIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Paavalinkatu 4, 50130 Mikkeli
Puh./Fax (015) 213 352
Sähköposti: mikkeli@ort.fi

Virasto avoinna ti-to
klo 10-13.
Virkatodistus- ja
sukuselvitysasioissa
palvelee Kuopion
ortodoksisen seurakunnan
kanslia, p. (017) 2882 300

JUMALANPAL VELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4, 50130 MIKKE-
LI
MARRASKUU
Ke  2.11. klo 18 Ehtoopalvelus
La  5.11. klo 18 Vigilia
Su 6.11. klo 10 Liturgia
Ti   8.11. klo 9 Liturgia, Ylienkeli
Mikaelin juhla
Ke  9.11. klo 18 Ehtoopalvelus
La  12.1.1..klo 18 Vigilia
Su 13.11. klo 10 Liturgia ja 12.30
seurakuntavaltuuston kokous
Ke 16.11. klo 18 Ehtoopalvelus
Su  20.11..klo 18 Vigilia
Ma 21.1.1.klo 9 Liturgia, N. Ma-
rian temppeliintuomisen juhla
Ke  23.11.klo 18 Ehtoopalvelus
La  26.11.kJo 18 Vigilia
Ke  3011. klo 18 Ehtoopalvelus
JOULUKUU
Ma  5.12. klo 18 Vigilia
Ti 6.12. klo 10 Liturgia, Pyhän
Nikolaoksen muisto- ja Suo-
men itsenäisyyden juhla
La  10.12. klo 18 Vigilia
Su  11.12. klo 10 Liturgia
Ke 14.12. klo 18 Ehtoopalvelus
To  15.12.k1o 19 Seurakunnan
kuorojen joulun sävelhartaus
La 17.12.k1o 18 Vigilia
Ke 21.12.klo 18 Ehtoopalvelus
Pe  23.12.klo 18 Kuninkaalliset
hetket
La 24.12.klo 16 Jouluaaton
ehtoopalvelus
Su  25.12.klo 8 Joulun aamu-
palvelus ja liturgia
Ke  28.12.klo 18 Ehtoopalvelus
La 31.12.klo 18 Uudenvuoden
rukouspalvelus (radioidaan)
Su 1.1. klo 10 Liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
MARRASKUU
La  5.11. klo 10 Liturgia, Karja-
lan valistajien juhla
La 19.11.klo 18 Vigilia
Su 20.11. klo 10 Liturgia
JOULUKUU
La 3.12. klo 18 Vigilia
Su 4.12. klo 10 Liturgia
La 24.12.klo 14 Jouluaaton
ehtoopalvelus
Ma 26.12. klo 10 Liturgia, II
ioulupäivä

JUMALANPALVELUKSET
JATKUVAT
SIVUN OIKEASSA
LAIDASSA...

JUMALANPALVELUSTEN
JATKOA....

KANGASNIEMI
Su 27.11. klo 10 Liturgia, evl.
seurakuntatalon toisen kerrok-
sen toimitushuone

SYSMÄ
Su 18.12. klo 10 Liturgia,
Osuuspankin alakerran
kokoushuone
Suomenkielinen keskustelu-
ryhmä torstaisin Mikkelin
o r t . s e u r a k u n t a s a l i s s a .
Paavalink. 4,
 klo 17. Keskusteluryhmän ve-
täjänä on Tiina Ojamo.
Venäjänkielinen seurakunta-
koulu la 5.1.1. klo 16
ort.seurakuntasalissa
Paavalinkatu 4 ja la 10.12. klo
18 ort.kirkossa. Seurakunta-
koulua pitää isä Viktor
Maksimovski Lahdesta.

JOULUN
SANOMAA
SÄVELIN

SEURAKUNNAN
KUOROJEN

SÄVELHARTAUS
MIKKELIN-

ORTODOKSISESSA
KIRKOSSA

TO 15.12.2005
KLO 19

TERVETULOA!

VENÄJÄNKIELINEN
SEURAKUNTAKOULU
Tämän vuoden aikana on
kirkkokunnassamme pyritty eri-
koisesti huomioimaan muista
kulttuureista keskuuteemme
tulleita. Niinpä yhteistyö-
seurakuntien, ns. kuutosten
diakoniatoimikunnat järjestivät
“maahanmuuttajien leiri” Pyhä-
kankaalla.
Mikkelin diakoniatoimikunta
puolestaan järjesti seurakunta-
leirin Riuttalanhovissa ja nyt
seurakunnassamme uutena
toimintamuotona ovat Suo-
menkielinen keskusteluryhmä
maahanmuuttajille sekä venä-
jänkielinen seurakuntakoulu.
Suomenkielen keskusteluryh-
mä kokoontuu torstaisin
klo 17 ort.seurakuntasalissa
Tiina Ojamon ohjauksessa
Venäjänkielinen seurakunta-
koulu kokoontuu kerran kuu-
kaudessa  ort. seurakuntasalis-
sa. Ensimmäisen kerran se ko-
koontui la 8.l0. ja seuraavan
kerran la 5.11. klo 16, ja la 10.12.
klo 18
TERVETULOA YHDESSÄ
KESKUSTELEMAAN JA OP-
PIMAAN.

I. PH

Seurakunnassamme eletään
uteliaan odotuksen aikaa.
Lähes yhdeksän vuotta

seurakuntamme hengellisenä isänä
toiminut, kunnioitettu, rakastettu ja
pidetty isä Markku Toivanen siir-
tyi maatuska Annikin kanssa elo-
kuun lopussa Tampereelle.

Toivotamme heille kaikkea hyvää

uusissa tehtävissä.
Vapautuneeseen virkaan oli

kaksi hakijaa. Syyskuun neljänte-
nä päivänä, isä Timo Mäkirinnan
johdolla suoritetussa vaalissa vir-
kaan tuli valituksi isä Johannes
Hätinen Vaasasta.

Koska mitään yllättävää ei vaa-
1in johdosta ole ilmaantunut,

saamme isä Johanneksen seura-
kuntaamme jo marraskuun alusta
alkaen. Toivotamme hänet sydämel-
lisesti tervetulleeksi seurakuntaam-
me.

ISÄ PEKKA HIRVONEN

Uuden isän odotuksessa

Viikonvaihteessa 9. – 11.9.2005
Mikkelin ortodoksinen seurakunta
järjesti seurakuntaleirin seurakun-
talaisilleen sekä Mikkelin seudulla
asuville venäläisille maahanmuut-
tajille.

Mikkelin Riuttalanhoviin ko-
koontui lähes 50 aktiivista leiri-
läistä, heistä noin neljännes maa-
hamme muuttaneita venäläisiä. Ti-
laisuudessa olivat mukana myös
KS Joensuun piispa Arseni sekä
lahtelainen diakoni, isä Viktor
Maksimovskiy sekä seurakunnan
puolesta kanttori-diakoni, isä Pek-
ka Hirvonen.

Ohjelmassa oli mukavan yhdes-
säolon ja yhteisten palvelusten li-
säksi esitelmiä ja keskusteluja mm.
aiheista ’Vähemmistönä enemmis-
tön keskellä’, ’Mitä odotat seura-
kunnalta?’ sekä ’Pyhyys ja pyhit-
tyminen’.

Hyväksi sekä leiriläisten että jär-
jestäjien mielestä koettiin se, että
mukana oli maahanmuuttajien lisäk-
si myös seurakuntalaisia ja osallis-
tujien ikäjakauma lapsista vaareihin
ja mummoihin saakka.

Kielten erilaisuus ei menoa hai-
tannut ja monikielinen puheen-
sorina täytti paikat ja tarvittaessa
asiat tulkattiin, jos siihen oli aihet-
ta.

Piispa Arseni toi puheenvuo-
roissaan esille kirkkomme aseman
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Vaikka olemme jäsenmäärältään
vähäinen joukko enemmistön kes-
kellä, olemme vaikut-tavuudeltaan
ja merkitykseltämme suuri kirkko
myös Suomessa.

Kirkkomme näkyvyys yhteis-
kunnassamme on suuri ja myöntei-
nen.

Kuitenkin omassa kirkossamme-
kin on vähemmistöjä, etenkin kie-
lelliset ryhmät. Suomalaisten ja
ruotsalaisten joukkoon on viime
vuosina tullut runsaasti muun mu-
assa venäläisiä, kreikkalaisia, roma-
nialaisia ja serbejä, joita meidän tu-
lisi käytettävissä olevin keinoin
myös palvella, totesi piispa Arseni.

Suomen ortodoksinen kirkko on
ikään kuin sateenvarjo, jonka alle
kaikki kyllä hyvin mahtuvat.

Piispa Arsenin toive oli, että
maahanmuuttajat kotoutuisivat
mahdollisimman hyvin Suomeen ja
samalla kaikki muistaisivat, että

maassamme on vallalla tietynlai-
nen kirkollinen järjestys, jota ei ole
tarkoituksenmukaista muuttaa jo-
kaisen eri ryhmän mielen mukaisek-
si.

Suomessa ei ole käytössä juli-
aanista kalenteria eikä palveluk-
sissamme yleisesti käytetä kirkko-
slaavia. Tarvittaessa voidaan toki
palveluksia pitää slaavin ja venäjän
kielellä ja näin palvella myös näitä
ryhmiä siinä, missä kreikkalaisia tai
romanialaisia tai muitakin kieli-
ryhmiä.

Mikkelin seurakunnassa asuvia
venäläisiä palvelee isä Viktor
Maksimovski kerran kuukaudessa,
kun hän tulee Lahdesta palvele-
maan Mikkeliin ja toimittamaan
kirkkoslaavin ja venäjänkielellä ju-
malanpalveluksia.

Piispa Arseni ihmetteli viimeai-
kaisia Venäjän kirkon valtapyrki-
myksiä Suomessa. Esimerkkinä
hän toi esille myös se nurinkuri-
sen tilanteen, jossa Venäjän kirkko
ensin myönnettyään autokefalian
Amerikan ortodoksiselle kirkolle,
on samaan aikaan perustamassa
omia seurakuntiaan samalle alueel-
le. Tämä on täysin käsittämätön ti-
lanne piispa Arsenin mielestä, kun
ei kunnioiteta edes omaa aiempaa
päätöstä, toiselle kirkolle annettua
autokefaliaa.

Piispa huomautti myös, että
muualtakin kuin Venäjältä tulevat
maahanmuuttajat tulee ottaa huo-
mioon seurakunnissa. Muun mu-
assa Kuopiossa on kiitettävästi
otettu heti yhteys seudulle muutta-
neisiin ortodokseihin ja näin
madallettu kynnystä tulla kirkkoon
ja rekisteröityä kirkon jäseneksi.

Piispa Arseni kaavaili maahan-
muuttajatyöhön kolmipor-
taisuutta, jossa ensimmäisessä
vaiheessa pyritään tehokkaaseen
viestin viemiseen muuttajalle. Täs-
sä olisivat apuna jo aikaisemmin
muuttaneet seurakunnassa toimi-
vat avainhenkilöt, joiden henkilö-
kohtaisten yhteyksien ja suhteit-
ten avulla saadaan kontaktit muut-
tajiin ja koottua ihmiset kirkon pii-
riin ja toimintaan.

Toisessa vaiheessa pitäisi aloit-
taa tehokas ja tarkoituksenmukai-
nen opetustyö, jossa huomioidaan
sekä kielen opetus että eritoten
uskonnon opetus. Tähän toimin-

taan pitää liittyä mahdollisuus esim.
slaavinkielisiin palveluksiin ja
sielunhoitoon omalla äidinkielellä.

Kolmannessa vaiheessa niille,
jotka ovat valmiita kotoutumaan ja
hyväksymään Suomen ortodoksi-
sen kirkon kirkollisen järjestyksen,
tarjotaan kirkon jäsenyyttä. Tämän
jälkeen he eivät enää olisikaan kir-
kollisessa mielessä maahanmuutta-
jia, vaan täysivaltaisia kirkon jäse-
niä, jotka osallistuvat mahdollisuuk-
siensa mukaan kaikkeen seurakun-
nan toimintaan.

Kirkkokunnan tavoite ei ole
hankkia maahanmuuttajatyöhön
pelkästään maahanmuuttajia, vaan
työhön on löydettävä ja koulutet-
tava myös suomalaisia ko. kieltä
osaavia ihmisiä.

Heille suomalainen yhteiskunta
ja sen lainalaisuudet ovat tuttuja
eivätkä heitä ei rasita vanhan koti-
maan järjestelmien mahdollisesti
mukanaan tuomat ongelmat ja vai-
keudet.

Aikaisemmin maahan muutta-
neissa ja täällä koulunsa käyneissä
nuorissa onkin kirkolla potentiaali-
nen ryhmä, josta aktiivisesti pitää
löytää oikeita henkilöitä opiskele-
maan teologiaa ja aikanaan palve-
lemaan kirkkoa työntekijöinä.

Uutena ajatuksena kaikkien mie-
tittäväksi isä Arseni esittikin, että
nykyisessä, aikaisemmasta harvaan
asutusta yhteiskunnasta paljon
muuttuneessa järjestelmässä, ryh-
tyisimme pohtimaan matkapappien
toimenkuvan radikaalia muuttamis-
ta palvelemaan esim. eri maahan-
muuttajaryhmiä.

Mikkelin seurakunnan edustajat
isä Pekka Hirvosen johdolla olivat
iloisia seurakuntaleirin saamasta
suosiosta ja lupasivat pohtia jatkoa
tälle toiminnalle. Leirin tavoitteiksi
asetetut tiedon jakaminen seura-
kunnasta, ortodoksisuudesta ja
seurakunnan tarjoamista palveluis-
ta sekä ihmisten tutustuttaminen,
seurakuntaan liittymisen helpotta-
minen ja rekisteröitymisen edes-
auttaminen toteutuivat hyvin leiril-
lä.

HANNU PYYKKÖNEN

Matkapapeille uusi toimenkuva

Riuttalanhovin
perheleirillä
tuli kavereita.
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Rautalammin seurakunta

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

Hiljaa kai hyvä tulee?

JUMALANPALVELUKSET

RAUTALAMPI, pyhän
Nikolaoksen kirkko: Pe
21.10.klo 18 parastaasi. La
22.10.klo 18 vigilia. Su
23.10.klo 10  liturgia ja litania
Karjalaan jääneiden paadella.
La 29.10. klo 18 vigilia. Pe
4.11.klo 18 vigilia. La 5.11. klo
18 vigilia. Su 6.11.klo 10 litur-
gia. La 12.11. klo 18 vigilia. La
19.11.klo 18 vigilia. Su
20.11.klo 18 vigilia. Ma
21.11.klo 9 liturgia, koululais-
palvelus. La 3.12.klo 17
rukoushetki. Ma 5.12. klo 18
vigilia. Ti 6.12. klo 10 liturgia
ja itsenäisyyspäivän rukous-
hetki. La 17.12. klo 18 vigilia.
La 24.12. klo 15 suuri
ehtoopalvelus. Su 25.12. klo 9
aamupalvelus ja liturgia, Kris-
tuksen syntymä.

SUONENJOKI, Kristuksen
kirkastumisen tsasouna: La
26.11.klo 18 vigilia. Su
27.11.klo 10 liturgia. La 24.12.
klo 13 suuri ehtoopalvelus.
Ma 26.12.klo 10 liturgia.

SYVÄNNIEMI, pyhän yli-
enkeli Mikaelin tsasouna:Ma
7.11. klo 18 vigilia. Ti 8.11.klo
10 vedenpyhitys ja liturgia,
Mihailan päivy. Su 18.12. klo
10 liturgia.

TERVO, pyhän profeetta Eli-
aan tsasouna:La 22.10.klo 10
liturgia, Dimitrin lauantai. Su
13.11. klo 10 liturgia.

VESANTO, pyhän Johannes
kastajan tsasouna:La 5.11. klo
10 liturgia, Karjalan valistajien
juhla. Su 11.12. klo 10 liturgia.

KONNEVESI, srk.talon ryhmä-
tila: Su 4.12. klo 10 liturgia.

HANKASALMI, Aseman
srk.koti: Su 30.10. klo 10 litur-
gia. Su 20.11.klo 10 liturgia.

Viime kesänä sain tehdä
empiiristä tutkimusta
liikennekäyttäytymisestä

niin Karjalassa kuin Ruotsissakin.
Uudet asiat idässä opetteluttavat
ja harjaannus tuo lännessä var-
muutta.

Siinä missä Karjalan kapeat ja
mutkaiset tiet ajellaan pelottavalla
vauhdilla, läntisessä naapurissa
mennään olosuhteisiin nähden ver-
kalleen ja toiset huomioon ottaen.

Tässäkin asiassa näyttäsi siltä,
että me suomalaiset olemme kult-
tuurien todellisessa välimaastossa.
Meille on toki yritetty opettaa koh-
teliasta ja sujuvaa liikennekäyt-
tätymistä, mutta hitaasti oppi peril-
le menee.

Yksi asia on ainakin oppimatta.
Seurakuntamme alueella kolmes-
sakin paikassa joudumme ajamaan
hautaussaatossa kylillä ja maanteil-
lä.

Jotain käsittämättömän itsekäs-

tä ja ajattelematonta meissä asuu.
Harvoin me enää saamme vietyä
saattoa läpi niin, etteikö se katkea
tai joku kiirehdi autojen väliin.

Autokoulussa vielä kai opete-
taan kunnioittamaan ja huomioi-
maan tämä erityinen kulkue. Kiire,
omista oikeuksista kiinnipitäminen
ja muutenkin itsekäs  ajokulttuurim-
me näkyy liian usein.

Matka kirkosta tai tsasounasta
on ainutkertainen hetki. Siihen ei-
vät kuulu valojen läpsyttelyt, tor-
ven soittelut tai nyrkin puistamiset.
Muutaman minuutin hiljentyminen
ei kenellekään pahaa tekisi.

Kirkkomme hautauspalvelus on
kaunis ja ihmistä hoitava toimitus.
Me hyvästelemme vainajamme kir-
kossa ja lähdemme siirtämään
omaistamme haudan lepoon. Hau-
taussaatto on toimituksen välitön
jatke, osa samaa pyhää toimitusta.

Haudalla me vielä kuulemme
saattolaulut ja litanian rukoukset.

Saatto tarvitsee oman pyhyytensä
ja arvokkuutensa. Pieni viivästyk-
sen hetki kiireessämme voisi olla
aika ajatella kuoleman mahdolli-
suutta. Se tekisi kiireiselle vaelta-
jallekin hyvää!

Helppoa olisi sanoa, että ne
nuoret ja kiireiset kuljettajat ovat
pahimpia.

Lähes kolme vuosikymmentä
hautaussaatoissa matkanneena
uskallan sanoa, että välinpitämät-
tömyyttä ja typeryyttä riittää kaik-
kiin ikäluokkiin sukupuoleen katso-
matta.

Tottahan on, ettemme me muu-
tenkaan enää osaa kuolemaan luon-
tevasti suhtautua. Jos kuolleeseen
on vaikeaa suhtautua, voisi yrittää
ajatella vaikka saattoväkeä ja hei-
dän suruaan. Niin ja se kiireisinkin
kulkija tarvitsee joskus sen hiljai-
sen saattonsa.

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

TIISTAISEUROJA
Suonenjoen Tiistaiseura: Ti
18.10. klo 13.00 tsasounan ala-
salissa ja edelleen joka toinen
tiistai.
Vesannon Tiistaiseura: Pe
21.10. klo 12.00 tsasounalla
Rautalammin Tiistaiseura : Ti
25.10. klo 13.00 ja edelleen joka
toinen tiistai.
Karttulan Kerahmo : To 27.10.
klo 18.30 Syvänniemen
tsasounalla.
Rautalammin Ikonipiiri: Ti 25.10.
klo 17.30 srk.salissa

NIKOLAOS-KUORO
Nikolaos-kuoro kokoontuu kes-
kiviikkoisin Syvänniemen
tsasounalla klo 18.00. Jos olet
kiinnostunut kuorolaulusta,
niin ota yhteyttä kanttori Oiliin
0500 – 909 198.

NAISTENPIIRI
Ti 1.11.klo ja 13.12. 18.00 seura-
kuntasalissa. Tervetuloa !

PERHEPÄIVÄ
 RAUTALAMMILLA !
Su 6.11. vietämme perhepäivää
Rautalammilla. Aloitamme
liturgialla kirkossa klo 10.00 ja
jatkamme päivää yhteisellä lou-
naalla srk.salissa. Lastenkai-
tsijat ovat paikalla kerhotilassa
!Tilaisuus on maksuton!

KYLPYLÄREISSU
 FONTANELLAAN !
Joka syksyinen kylpylämatka
järjestetään pe 18.11. Lähdem-
me klo 16.30 Rautalammin
Matkahuollosta  ja klo 16.50
Suonenjoen Matka-
keskuksesta. Myös matkalta
pääsee kyytiin!
Ilmoittautumiset virastoon 2882
380, Helenalle 040-5685840 tai
isä Timolle 0500-371 057.

Suonenjoen Karjala-Seura ry vietti näkyvästi 60-vuotisjuhlaansa Suonenjoella 2.10. Juhla alkoi
liturgialla jonka toimitti KP arkkipiispa Leo. Päiväjuhla oli rakennettu näytelmämuotoon ja  moni
katsoja löysi palan omaan historiaansa. Kirkkokunnan tervehdyksen juhlaan toi arkkipiispa Leo.

Lauantaina elokuun 6. päivänä vie-
tettiin Suonenjoella tsasounan
temppelijuhlaa. Liturgian ja hedel-
miensiunauksen toimitti isä Pekka
Jyrkinen kanttori Viktor Jetsun
avustamana. Tapahtumaan liittyi
myös Salme ja Väinö Jyrkisen 55-
vuotishääpäivän vietto (5.8.). Juh-
laa vietettiin alasalissa yhdessä
seurakuntaväen kanssa. Monia
vuosia molemmille!

Kuvassa ovat Salme ja Väinö
Jyrkinen sekä Terhi ja isä

Pekka Jyrkinen.
Pikku Annin ensimmäinen ehtoollinen Koipiniemen pokrovan
liturgiassa.

Rautalammin Koipiniemellä on vie-
tetty Pokrovan pruasniekkaa lähes
viiden vuosikymmenen ajan. Jo 50-
luvulla alkanut perinne jatkuu edel-
leen. Koipiniemellä oli vajaan parin
vuosikymmenen ajan pieni
Pokrovan tsasouna, joka on sittem-
min purettu. Nyt juhlaa vietetään
lakkautetulla Koipiniemen koulul-
la. Joka vuosi parikymmentä seu-
rakuntalaista ja ystävää kokoontuu
uskollisesti pruasniekan viettoon.

Ryhdy puutarhuriksi –
silloin voit tuntea olevasi
yhtä luonnon kanssa:
maasta tullut ja maahan
menevä.
Ihmisen luonnollinen tila
 Jumalan puutarhassa.

PRISCILLA
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Varkauden seurakunta
Kohtaanko lähimmäisen?

VARKAUDEN ORTODOKSI-
NEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe klo 9 – 13
Relanderinkatu  5
78200   VARKAUS
Puh. ja tekekopio
(017)– 2 882 360
Sähköposti: varkaus@ort.fi
Kirkkoherra: Martti Päivinen,
rovasti
Vattuvuorenkatu  21 A  1    78200
VARKAUS
p. työ:  (017) 2 882 360, koti:
(017) 2 882 361,
 matkapuh.: + 358 505 992 692.
 martti.paivinen@ort.fi

Kanttori:
Jouko Parviainen,
Linjurinkatu  4  as. 5
78200  VARKAUS
p. työ: (017) 2 882 360,
koti: (017) 2 882 362
Uskonnonopettaja:
Tommi  Kallinen, pastori
+ 358 400 627 595.

Pyhäköt:
Varkauden kirkko: Relanderin-
katu 5, Pyhitetty Kristuksen
Taivaaseenastumisen juhlan
muistolle.
Isännöitsijä: avoinna
Vahtimestari: avoinna
Leppävirran rukoushuone:
Rinnetie 9, Pyhitetty Pyhien
Karjalan valistajien muistolle
isännöitsijä: avoinna
Vahtimestari: avoinna
Savonlinnan rukoushuone:
Erkonkatu 11, Pyhitetty Pro-
feetta Sakariaan ja Vanhurskaan
Elisabetin muistolle.
Isännöitsijä:  Kaija Romppanen,
puh.  050 – 3 828 286
Vahtimestari: avoinna

JUMALANPALVELUKSET:

VARKAUDEN KIRKKO
Relanderinkatu  5
LOKAKUU  2005:      21. 10. klo
18. Parastasis (Vainajien muis-
to);  22. 10. klo 9.  Vainajien
muistoliturgia;   klo 18. Vigilia
MARRASKUU  2005:      5. 11.
klo 18. Vigilia;  6. 11. klo 10. Li-
turgia;  12. 11. klo 18. Vigilia;
19. 11. klo 18. Vigilia;  20. 11.
klo 9.30 Liturgia
(Reserviläisjärjestöjen kirkko-
pyhä);
JOULUKUU  2005:    3. 12. klo
18. Vigilia;  4. 12. klo 10.  Litur-
gia;  5. 12. klo 18. Vigilia;  6. 12.
klo 9.30 Liturgia  ja itsenäisyys-
päivän rukouspalvelus;  24. 12.
klo 16. Suuri Ehtoopalvelus;
25. 12. klo  8.  Aamupalvelus ja
Liturgia (Herramme Jeesuksen
Kristuksen syntymän juhla);
31. 12. klo. 18. Ehtoopalvelus;
klo 22. Uudenvuoden rukous-
palvelus
TAMMIKUU  2006:    1. 1.  klo.
10.  Liturgia, (Kristuksen
ympärileikkauksen muisto,
Basileios Suuren muisto);  5. 1.
klo 18. Vigilia;  6. 1. klo 10. Li-
turgia  ja Suuri Vedenpyhitys
(Herran Kasteen juhla);  7. 1.
klo 18. Vigilia;  14. 1. klo. 18.
Vigilia;  15. 1. klo.  10. Liturgia;
21. 1. klo. 18. Vigilia. 22. 1.  Li-
turgia.

LEPPÄVIRRAN RUKOUS-
HUONE   Rinnetie 9
MARRASKUU  2005:      4. 11.
klo 18. Vigilia;  5. 11. klo 9.30
Pieni vedenpyhitys ja Juhla-
liturgia ( Rukoushuoneen
praasniekka);   13. 11. klo 10.
Liturgia
JOULUKUU  2005:    11. 12. klo
10.  Liturgia;  24. 12.  klo. 14.
Suuri Ehtoopalvelus;  26. 12.
klo  9. Liturgia
TAMMIKUU  2006:    8. 1.  klo.
10.  Liturgia;

SAVONLINNAN RUKOUS-
HUONE    Erkonkatu  11
LOKAKUU  2005:   29. 10. klo.
18. Vigilia;  30. 10. klo 10. Litur-
gia
MARRASKUU  2005:     13. 11.
klo 18.  Akatistos – palvelus;
20. 11. klo 18. Vigilia; 21. 11. klo
9. Koululaisliturgia;    26. 11.
klo 18. Vigilia;  27. 11. klo 10.
Liturgia;
JOULUKUU  2005:    5. 12. klo
18. Vigilia;  6. 12. klo 10. Litur-
gia  ja itsenäisyyspäivän
rukouspalvelus;  18. 12.  klo  18.
Akatistos – palvelus ;  24. 12.
klo 14. Suuri Ehtoopalvelus;
25. 12. klo  9.  Aamupalvelus ja
Liturgia (Herramme Jeesuksen
Kristuksen syntymän juhla)
TAMMIKUU  2006:     1. 1.  klo.
10.  Liturgia ja Uuden Vuoden
rukouspalvelus, (Kristuksen
ympärileikkauksen muisto,
Basileios Suuren muisto);  5. 1.
klo 18. Vigilia;  6. 1. klo 10. Li-
turgia  ja Suuri Vedenpyhitys
(Herran Kasteen juhla)

MUUALLA SRK:N  ALUEEL-
LA:
LOKAKUU  2005:    Heinävesi
23. 10. klo 10.  Liturgia.
JOULUKUU  2005:   Kerimäki,
ev.lut. Talvikirkko:  10. 12. klo
9. Liturgia

Kirkkokuorot
VARKAUDEN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin
klo 18. srk-salissa seuraavasti:
LOKAKUU 2005:18. 10.; 25. 10.
MARRASKUU  2005:1. 11.; 8.
11.; 15. 11.; 29. 11.
JOULUKUU  2005: 8. 12.; 13.
12.;
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset
osallistuvat toimitettaviin ju-
malanpalveluksiin Varkaudes-
sa ja Leppävirralla.
SAVONLINNAN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   keskiviik-
koisin  klo 17.30  srk.-salissa
seuraavasti:
LOKAKUU  2005: 19. 10.
MARRASKUU  2005: 9. 11.; 23.
11.;
JOULUKUU  2005: 7. 12.;
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset
osallistuvat  toimitettaviin  ju-
malanpalveluksiin.

Jokainen päivä on vaellusta
lähimmäistemme kanssa elä
män tiellä.

Matka on pitkä ja joskus vai-
kea. Tarvitsemme paikan, jossa
saamme levähtää, koota voimia ja
virkistäytyä, jatkaaksemme matkaa.

Tarkkaillessamme matkatove-
reitamme havaitsemme kiireisen
elämänrytmin painaneen omat
merkkinsä heidän kasvoilleen.
Näyttää siltä, kuin valo ja aurinko

olisi kadonnut ja pimeys sulkisi
heidät syleilyynsä.

Kuitenkin jokaiselle on annettu
löytämisen ja onnistumisen mah-
dollisuus. Pyhä kirkkoisä Gregorios
Naziansilainen opettaa meitä tuke-
maan ja auttamaan ahdingossa ole-
via, lohduttamaan surevia.

Meiltä vaaditaan rohkeutta to-
teuttaa Jumalan tahtoa lähimmäis-
temme keskuudessa suoritettavas-
sa palvelutehtävässä. Kristus ope-

tuksessaan kehottaa meitä: … Ole
rohkea! …  ” … älä pelkää, sillä
Minä ole sinun kanssasi joka päi-
vä maailman loppuun asti”.

On muistettava, ettei kukaan
meistä ole pettynyt, sillä kärsivälli-
syydessä ja nöyryydessä vaelta-
ville eräs ovi aina avataan.

ISÄ MARTTI

VARKAUDEN
TIISTAISEURA
VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
 puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 017
– 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viikko tiis-
taisin klo 13. srk.-salissa seuraa-
vasti:
 LOKAKUU  2005:     11. 10.;    25.
10.  MARRASKUU  2005:      8. 11.;
22. 11. Poikkeuksellisista kokoon-
tumisista ilmoitetaan Warkauden
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh.
017 – 5 542 529
LOKAKUU  2005:     18. 10.  klo 14.
Aulis Malmiojan kodissa
MARRASKUU  2005:   5. 11. klo 9.
Rukoushuoneen praasniekan yh-
teydessä
JOULUKUU  2005:    Kokoontumi-

sesta ilmoitetaan myöhemmin pai-
kallisissa lehdissä
Poikkeuksellisista kokoontumi-
sista ilmoitetaan Soisalon Seutu-
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa

SORSAKOSKEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017
– 5 543 493 Kokoontumisista ilmoi-
tetaan Soisalon Seutu- Lehden kir-
kollisissa ilmoituksissa

VILJOLAHDEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Lyydia Tuomela,   puh.
017 – 588 153
Kokoontumisista ilmoitetaan War-
kauden Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa

 SAVONLINNAN
TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.
015 – 534 604 Kokoontuu joka toi-
nen viikko klo 17. srk.-salissa
LOKAKUU  2005:      18. 10.  TM.
Vladimir Sokratil;   MARRASKUU
2005:    1. 11.  Past. Tuomas Kalli-
nen;   15. 11.  K-M. Hartikainen:
Kirkkomusiikki;  29. 11.  Toim. Irma
Loikkanen
JOULUKUU  2005:    13. 12.  Tiistai-
seuran retki Imatran tiistaiseuran
vieraaksi, ja syystoimintakauden
päättäjäiset.
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-
SAVO – lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa

PAPINNIEMEN
TIISTAISEURA
Ti 22.11. klo 18.30 Valamon kansan-
opisto. Rovasti Leo Iltolan luento:
“Hyvä ja paha”.
Ti 13.12. klo 18.30 Valamon kansan-
opisto. Seuran joulujuhla. Terve-
tuloa!

Mitä yhtäläisyyttä on pyhiinvael-
luksella ja oikealla lautasmallilla
ruokavalioissa? Pyörivätkö vit-
amiinit ja rasvahapot mielessäsi?
Stressaanutko, kun koostat ateri-
oita? Onko ylipaino ainainen huo-
lenaihe? Miksi kroppa ja mieli voi-
vat pahoin?

Lähde pyhiinvaellukselle. Ota
vain tarpeellinen mukaan ja oikea
mieliala tarkoituksena pysähtymi-
nen ja mielen inventaario.

Pyhiinvaelluksen voi toteuttaa
näinkin. Mutta se voi olla myös
tutkimusmatka omaan hengelliseen
tilaan, selkeyden etsimistä, ylimää-
räisen poisheittämistä. Pysähty-
mistä. Matka jolla oivaltaa: näin voi
elää, näin pitäisi elää.

Se paikka voi olla vaikka jossain
kaukana suuren meren rannalla,
jossa aallot raskaasti huokaisten
kohahtavat rannan hiekkaan.

Jossa raunioiden keskelle on

pystytetty Pyhä paikka ja tila, joka
kauneudellaan mykistää ja julistaa
Jumalan kunniaa ja rakkautta.

 Jossa ei kansallisuudella tai kie-
lellä ole mitään merkitystä. On vain
yksi rukous ja toinen toisemme Ju-
malan edessä.

Se paikka voi olla vaikka Kone-
vitsan luostari, siellä kaukana, mut-
ta niin lähellä. Opittavaa, opittavaa
meillä on paljon. Mene ja katso!

TEKSTI JA KUVAT:
PIRJO RAITTILA

Sanotaan: Etsikää ensin
Jumalan valtakuntaa.
Se on: Ensin tulee kirkko
ja sen liturginen elämä,
vasta sitten kaikki muu.

PRISCILLA

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
LÄHETYSPIIRI
kokoontuu ortodoksisessa seura-
kuntasalissa  keskimäärin  kerran
kuukaudessa.
Tule mukaan toimintaan! Kokoon-
tumiset: 20. 10. ja 24. 11.
(Kysy  piiriläisiltä Surunvalittelu-
ja  Onnittelu – adresseja)

ORTODOKSIAPIIRI
kokoontuu seurakuntasalissa tors-
taisin kuukauden viimeisellä koko-
naisella viikolla klo 18. Seuraavan
kerran 24.11., 26.1., 23.2. Mukana
isä Tommi Kallinen.

Varkauden
seurakunta

muisti Yrjö ja
Helena Kettua

työstä
seurakunnan

hyväksi.

Lähdetään pyhiin

Tie - uuden alku.

Praasniekkaretki Karjalan
valistajien juhlaan Leppävir-
ralle la. 5.11.  Juhlan jälkeen
vietämme mukavan iltapäivän
Vesileppiksessä. Lähtö Sa-
vonlinnasta Linja-auto-
asemalta klo 8.  Bussi py-
sähtyy Varkaudessa  klo. 9.15.
ort. kirkolla. Paluu n. klo 17.
Matkan hinta aikuisilta 10 •,
lapset 7 •,  sisältää matkan ja
Vesileppiksen lipun.
Ilmoittaudu 31. 10. mennessä
Virastoon puh. 017-2 882 360
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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

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

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

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

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

Lehteen tarkoitettu aineisto
pyydetään jättämään
seurakuntien virastoihin.
Seuraava Solea ilmestyy
viikolla 50. Aineistopäivä on
5.12.

Seurakuntien yhteystiedot voi
lukea osoitteesta www.ort.fi,
josta klikataan ensin kirkko
palvelee ja sen jälkeen
seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös
Soleasta kunkin seurakunnan
omalta sivulta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./
ppm. Värilisä 5 euroa/väri.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi.
Lehti tulee seurakunnan
jäsenille maksutta.
Paino: Painotalo Suomenmaa,
PL 52, 90101 OULU
p. (08) 5370 011

Radio ja tvJyväskylän seurakunta (jatkoa sivulta 5)

NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA

Keskiviikkoisin pienten iltakerho klo 18,
torstaisin  päiväkerho klo 10-12 ja torstaisin kerho varhaisnuorille
klo 18.00.
Sunnuntaikerho joka toinen sunnuntai, seuraava 30.10.  Nuorten
illat joka toinen maanantaina (parittomat viikot) klo 18.00,.
Lisäksi tarjolla retkiä, matkoja, tapahtumia.
Lisätietoja halutessasi ota yhteys nuorisotoimistoon,
p. 014-332 92 30.
Myös kerhonohjaajia tarvitaan. Halukkaat voivat ilmoittautua Sir-
kalle.  Tervetuloa mukaan toimintaan ja toimimaan!

MIKAELIN
PRAASNIEKKA
SUOLAHDESSA

Maanantaina 7.11. klo 18
ehtoopalvelus tsasounalla,

toimittaa piispa Arseni
ja papisto.

Klo 18.45 litania
Karjalaan jääneiden

muistokivellä.
Klo 19.15 tsuajuilta
ja praasniekkajuhla

evl.seurakuntatalolla.
Tiistaina 8.11. klo 9.00

vedenpyhitys ja liturgia
tsasounalla, toimittaa

piispa Arseni ja papisto.
Tervetuloa mukaan!

Maanantaina kuljetus
praasniekkaan lähtee
Jyväskylästä, kirkon

pihasta klo 17.00

TERVETULOA
perinteiseen

NIKOLAOSJUHLAAMME
ti 6.12. Liturgia klo 10.

Palveluksen jälkeen
jouluinen puuroateria ja
ohjelmaa juhlasalissa.

JOULULAULU-
TILAISUUS

juhlasalissa sunnuntaina
11.12. liturgian jälkeen.
Kanttori Marja-Leena

laulattaa tuttuja ja uusia
joululauluja, Sirpa Toiva-

nen säestää.
Tervetuloa laulamaan!

Kuopion seurakunta (jatkoa sivulta 8)
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K U U L U T U S
KP Karjalan ja koko

Suomen Arkkipiispa Leo
suorittaa

seurakunnantarkastuksen
Kuopion ortodoksisessa

seurakunnassa
31.10.-06.11.2005.
Tarkastukseen liittyvä

seurakunnankokous pidetään
Kuopion Pyhän Nikolaoksen

katedraalissa sunnuntaina
06.11.2005 klo 12.00

alkaen.
Seurakunnankokousta

edeltää klo 10.00 alkava
liturgiapalvelus.
Kuopiossa lokakuun

19 päivänä 2005.
Kuopion ortodoksinen seurakunta
Rovasti Mikko Kärki, kirkkoherra.

Ohjelma:
Ma 31.10. klo 10.00
alkajaisrukoushetki

katedraalissa.
Ti 01.11. klo 10.00 vierailu

Juankosken kirkossa, klo 11.15
vierailu Nilsiän kirkossa.

To 03.11. klo 12.00
maahanmuuttajien tapaaminen.

Pe 04.11. klo 10.00 vierailu
Siilinjärven kirkossa, klo 11.30

rukoushetki Pielaveden kirkossa,
klo 16.30 vierailu Pihtisalmen

vihittävässä kirkossa, klo 17.00
akatistos Pyhittäjäisille Sergeille

ja Hermanille Pihtisalmella.
La 05.11. klo 09.00 Pihtisalmen

kirkon vihkiminen ja liturgia, klo
12.30 ateria kunnantalolla, klo

13.30 päiväjuhla kunnantalolla,
klo 18.00 vigilia Kuopiossa.
Su 06.11. klo 10.00 liturgia

Kuopiossa, klo 12.00
seurakunnan kokous,
tarkastuksen päätös.

JOULULAHJAKSI?
”Syrjäseudun kirkosta

katedraaliksi – Kuopion Pyhän
Nikolaoksen kirkon historiaa

1846-2000”
edelleen saatavana Kuopion

ortod. seurakunnan
kansliasta hintaan 35,00 euroa.

Kirjaa voi tilata myös postin
kautta, jolloin lisäämme hintaan

postitus - ja käsittelykulut.
Kanslian puh.no 017-2882 300

ma-pe klo 9-12 tai kuopio@ort.fi.

KSENIAPIIRI
Marraskuu:
ke 9.11. Ohjaaja Genneth Fissahaie,
vuoden maahanmuuttajaksi valittu
Eritreasta kotoisin oleva nainen ker-
too. Laita kalenteriin: Valamon
Kansanopistossa on seminaari 18.-
20.11. aiheena “Nainen ja kirkko”.
Joulukuu: ke 14.12. Kaikki haluk-
kaat voivat osallistua kuorojen
joulukonserttiin, joka alkaa klo 18
katedraalissa. Tilaisuuden avaa isä
Timo Honkaselkä.
Tilaisuudet alkavat klo 18 Kuopion
Pyhän Nikolaoksen katedraalissa
jumalanpalveluksella.
Luento alkaa noin klo 18.30
seurakuntasalilla, Snellmaninkatu 8.
Tammikuussa on suunnitteilla taas
Valamon retki.

LÖYTYYKÖ
LAULAJIA
SIILINJÄRVELTÄ?
Seurakuntamme läntisen alueen
kuoroharjoitukset ovat vuorotelleet
Maaningan ja Pielaveden välillä,
millä periaatteella jatkamme edel-
leenkin. Mikäli myös Siilinjärven
alueelta löytyy tarpeeksi laulajia,
voisimme mahdollisesti aloittaa har-
joitukset myös siellä.
Ota yhteyttä Eija-kanttoriin joko
puhelimitse 050 4119845 tai sähkö-
postitse eija.honkaselka@ort.fi

YÖKERHO
KUOPION
PÄIVÄKERHOTILASSA
9.-10.12.2005
Yökerho on tarkoitettu kaikille yli
4-vuotiaille päivä- ja junnukerho-
laisille!
Yökerho alkaa pe klo 18 ja päättyy
lauantaiaamuna klo 10.
Mukaan tarvitset makuupussin +
alustan, peseytymisvälineet,
yöpuvun, sisä- ja ulkovaatteet.
Ilta- ja aamupala tulee kerhon puo-
lesta. Kuljetuksesta jokainen huo-
lehtii itse!! Illan aikana mukavaa
yhdessä tekemistä ulkona ja sisäl-
lä leikkien. Mukaan voi ottaa, jos
haluaa pientä naposteltavaa!
Ilmoittautuminen to 24.11. men-
nessä osoitteeseen:
 kuopio.kerhot@ort.fi tai puheli-
mitse 017-2882303

TERVETULOA!!!
Perjantai-illasta lauantaiaamuun
paikalla tutut ohjaajat eli Anniina
ja Antti!!!

Kuopion ort. seurakunnan kerho-
jen yhteinen

PUUROJUHLA
sunnuntaina 11.12.2005 liturgian
jälkeen ( n. klo 11.30 )
Seurakuntasalilla. Puurojuhla on
samalla kerhojen syyskauden
päätösjuhla!!!

KATEDRAALINUORISOKUORO
käynnistyi sunnuntaina 9.10. klo
18.00
Jatkamme säännöllisiä harjoituksia
sunnuntaina 30.10. klo 18.00
seurakuntasalilla ja siitä eteenpäin
joka sunnuntai-ilta. Kuoro osal-
listuu joulun sävelhartauteen
14.12. kirkossa ja vuodelle 2006 on
luvassa mielenkiintoisia reissuja.
Mukaan sopii uusia yli 13 vuotiai-
ta laulajia!!!

KERHOTt: Maanantaisin klo 10-
11.30 perhekerho seurakunnan
päiväkerhon tiloissa. Tiistaisin klo
9.00-11.30 Siilinjärven päiväkerho
Keskiviikkoisin klo 9.00-11.30 ja
13.30-15.30 Kuopion päiväkerho
Torstaisin klo 9.00-11.30 Kuopion
päiväkerho. Iltaisin: Parittoman vii-
kon maanantaisin klo 18.00-19.00
Siilinjärven junnukerho. Joka tiis-
tai klo 18.00-19.15 Kuopion
junnukerho. Joka torstai klo 18.00-
20.00 nuorten ilta

Terveisin Antti & Anniina seura-
kunnasta antti.rasanen@ort.fi,
a n n i i n a . j a u h i a i n e n @ o r t . f i ,
kuopio.kerhot@ort.fi P. (017)
2882303

PYHÄN
NIKOLAOKSEN
KATEDRAALIN
NUORISOKUORO
Sunnuntaisin kello 18 seurakunta-
salilla
Kuoro on avoin kaikille yli 13 –
vuotiaille nuorille laulajille kirkko-
kuntaan ja uskontoon katsomatta
Kuoron ohjelmisto koostuu pääasi-
assa ortodoksisesta kirkkomusiikis-
ta
Tavoitteena on tehdä kaunista mu-
siikkia hauskassa porukassa, laulaa
muutamissa jumalanpalveluksissa,
esiintymisissä ja valmistella lähi-
vuosina konserttimatka esimerkiksi
ulkomaille
Kuoroa johtaa seurakunnan lapsi-
ja nuorisotyöntekijä, kanttori Antti
Räsänen.
Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mu-
kaan hienon harrastuksen pariin!!!
Terveisin: Antti Räsänen
antti.rasanen@ort.fi 0500-572587
017-2882303

Jyväskylän kirkon eteisessä on palautelaatikko jonne toivotaan palau-
tetta seurakuntalaisilta ja seurakunnan toimintaan osallistuvilta.
Lappuihin voi kirjoittaa kehuja tai kriittistä palautetta tai uusia ideoita.
Palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen.

Ruusuja ja risuja

Kuopion ortodoksinen seurakunta jakaa
OPINTOAVUSTUKSIA

v. 2005-2006 yht.1 680 euroa. Summa jaetaan Kuopion ortodoksiseen
seurakuntaan kuuluville lukiolaisille hakemuksen perusteella.
Vapaamuotoiset hakemukset, joissa tulee olla mukana todistus opiskelusta
ja anottu avustussumma perusteltuna, 15.11. klo 12 mennessä os:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio
SeurakunnanneuvostoHYVÄNTEKEVÄISYYS-

KONSERTTI
la 10.12. klo 16.30
Kuopion seurakuntasalilla, Snell-
maninkatu 8. Esiintyjät: Sirja Poh-
janheimo-Vikla, sopraano; Cecilia
Laakso, kitara. Konsertin kesto n.
tunti, vapaa pääsy.

 SÄVELHARTAUS
Kuopion seurakunnan kuorojen yhteinen joulunajan sävelhartaus
ke 14.12.2005 kello 18 Kuopion pyhän Nikolaoksen katedraalissa

Tervehdyspuhe isä Timo Honkaselkä Tervetuloa! Ohjelma 8 euroa

Kirkko televisiossa
26.12. Toisen joulupäivän
hartaus, Joensuun pyhän Jo-
hannes Teologin kirkosta.
Kirkko radiossa
Su 23.10. Liturgia, klo 11-
12.Joensuu, Ortodoksinen
seminaari, Johannes Teologin
kirkko. Su 6.11. Liturgia, klo
11-12.Oulu, Pyhän Kolminai-
suuden katedraali. Su 20.11.
Liturgia, klo 11-12.Tampere,
Pyhän Nikolaoksen kirkko.
Su 4.12. Liturgia, klo 11-12.Jy-
väskylä, Kristuksen ylös-
nousemisen kirkko.
Ti 6.12. Liturgia, klo 10-11.Jo-
ensuu, Pyhän Nikolaoksen
kirkko. Su 18.12. Liturgia, klo
11-12. Vantaa, Kristuksen tai-
vaaseen astumisen kirkko.
La 24.12. Suuri ehtoopalvelus,
klo 19.05-19.55. Kajaani, Kris-
tuksen kirkastumisen kirkko.
Su 25.12. Liturgia, klo 8.00-
9.00.Kajaani, Kristuksen
kirkastumisen kirkko.
La 31.12. Uuden vuoden
rukoushetki, klo 22.05-22.55.
Mikkeli, Ylienkeli Mikaelin
kirkko.
Aamuhartaudet:
26.11.  Rovasti Veikko Purmo-
nen, Helsinki.
17.12.  Rovasti Viktor Poro-
kara, Helsinki.
Iltahartaudet joka kuukau-
den kolmas tiistai
15.11. Rovasti Raimo Huttu,
Espoo.


