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Vaikea risti

Hän nurkui ja valitti aina
Ei kenenkään risti näin paina.
Ja lukemattomat kerrat,
hän kääntyi puoleen herran.
Ei sovi tää harteille minun,
olis helppo se herrani vaihtaa sinun.
Uuden kantaisin nöyrällä miellä,
enkä nurkuisi enää tiellä!

Kun hän rukoili illalla jälleen,
näki yöllä hän unta tälleen.
Väsyneenä taakkansa alla ,
kulki polulla hankalalla,
tuli Mestari itse vastaan,
vaivoihin vaipuvaa lastaan.

Minä rukouksesi kuulin:
sanoi Mestari hymyhuulin.
Tule kanssani ristitarhaan,
saat valita ristin parhaan.
Päivä aikaa on ainoastaan,
tule illalla portille vastaan.

Riemu syttyi kulkijan mieleen,
heitti taakkansa portinpieleen.
Mikä valtava ristien joukko,
täynnä tarhan jokainen loukko.
Nytpä valitsen ristin uuden:
tuolla risti on kuuliaisuuden.
Miten käynee se harteilleni?
Ei,ei sovi se taakakseni!

Entä tuo,jonka kilpi on valta?
Kas noin kovin hankalalta,
sekin tuntuu mielestäni.

Näin ristiltä toisen luokse,
hän aamusta iltaan juoksee.
Oli vikana mikä mikin.
Jos kuinka hän sovittikin.

Mikä painoi mihinkin tapaan
yksi olkaan ,yksi lapaan
Joku karkea hankasi pintaa,
eräs rasitti liiaksi rintaa.
Toivat muutamat selkään vaivan,
jotkut särkivät käsissä aivan.

Hän kylpi jo kyynelissään,
ei sopivaa ristiä missään.
Viime säteitään aurinko heitti,
pian pimeys seudun peitti.

Jos sallinet autan mä vähän
mitäs sanoisit ristiin tähän?
Oi Herra tää helppo on kantaa,
jos mulle sen voisit antaa.
Ei mistään liikaa se paina,
tätä kantaisin nöyränä aina.

Nyt hymyili Mestari jälleen.
Hän hiljaa virkahti tälleen:
Hyvä että on sulle mieleen.
Sen hylkäsit portin pieleen.
Sait takaisin ristin oman,
tuon oman niin kelvottoman.
Se sopii sun harteillesi,
se on sun siunauksesi.

Tämä tarina opettaa meitä
usein kulkemaan vaikeita teitä.
Mietimme mielin haikein.
On minun ristini vaikein.
Tuskin toisella ristiä lainkaan,
miksi minä tän ristin sainkaan.

Jos näin on mielemme milloin,
hyvä meidän on muistaa silloin.
On taakoista ristitarhain,
meille oma ristimme parhain.
Siinä on meidän olkamme malli,
siunaukseksi sen luoja salli.

Kristus nousi kuolleista!
Kuvassa Ylienkeli Mikaelin tsasouna Kart-
tulan Syvänniemellä, kuva: Harri Peiponen
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Uskonto on arvoja

Viimeisen matkan
saatossa

Arkkipiispa Leo

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

Tuuli on ravistanut koivunoksat paljaiksi, havupuissa 
näkyy yhä valkeaa vihreän seassa. Rivitalomme katolta 
kolattiin lunta jo helmikuussa, kinokset pihalla kasva-

vat yhä. Autolla liikkuessa vähäisiinkin risteyksiin on ajettava 
varoen;  hankien takaa on vaikea nähdä toisia tulijoita.

Useat lauhat talvet tätä ennen totuttivat lumen vähäi-
syyteen. Sanottiin, että se on sitä ilmastonmuutosta. Nyt on 
pitkästä aikaa vanhanaikainen, vuodenaikaan sopiva sää. 
Mahtaako tämä jäädä muistiin ehkä viimeisenä kunnon 
talvena?

Viime viikolla yhtenä aamuyönä valahti kaikki lumi katon 
pihanpuoleiselta lappeelta maahan. Puutarhan istutukset ovat 
monen  neliömetrin alalta lähes parimetrisen kinoksen peitos-
sa. Tässä asuessani ei näin ole tapahtunut koskaan ennen. 

Tietää kevään tulevan aikanaan, silti ulos katsoessa tuntuu 
kaiken kattavan valkean massan katoaminen epätodelliselta. 
Kuinka elämä jaksaa säilyä painavan kylmyyden alla niin että 
siemenet, taimet ja versot nousevat taas kohti valoa.

Mietin kuinka paljon pihakinoksen alla olevasta kasvulli-
suudesta ei selviä koetuksesta. Toisaalta on lohdullista ajatel-
la, että menehtyneiden kasvien tilalle voi istuttaa uusia.

Tulee toisia lehtiä, toisia kukkia. Puutarhan olemukseen 
kuuluu muutos, joko itse luonnon tai ihmisenkin aikaansaa-
ma.

Se on rohkaiseva ajatus. Kasvu, kukoistus ja hedelmöinti, 
kuihtuminen ja kuolema. Tuttu ihmiselämän vertauskuva. Jos 
ei vehnänjyvä kuole…

Ja vielä kun kaikki piilee lumen alla, on uuden vihreän 
mahdollisuus. Keittiön ikkunan edessä vihanneskrassi lau-
tasella, savikulhossa nostavat päätään sipulinvarret, muualla 
huonekasvien sitkeä urheus.

Myöhemmin rairuohon  heleä vihreys, se jota lapsena 
kutsuin pääsiäispelloksi. Pääsiäisen ilo hentojen heinänkor-
sienkin julistamana

Lumen alla

Leena Orro

Maassamme on käyty viime kuukausina 
keskustelua koulujen tunnustuksellisen 
uskonnon opetuksen asemasta.

Uskonnon opetuksesta käytävään kes-
kusteluun liittyy sekä juridisia, moraalisia 
että poliittisia argumentteja. Juridisissa 
perusteluissa lähdetään liikkeelle tiukasti 
tasa-arvosta. Pykäliä katsovat perustele-
vat kantaansa sillä, että tunnustukselli-
nen uskonnon opettaminen kouluissa ei 
voi toteutua koskaan ilman syrjintää.

Moraalisten argumenttien kohdalla 
nojataan arvojen hierarkiaan. Tällöin 
kysytään muun muassa sitä, nähdäänkö 
uskonto yhteiskunnan moniarvoisuuden 
edistäjänä vai sen uhkana? Poliittisten 
vaikuttimien taustalla on avallisesti ky-
symys siitä, ovatko uskonnolliset arvot 
osa politiikkaa vai kuuluuko uskonto 
vain kansalaisten yksityiselämään?

Keskusteluun uskonnon opetuksesta 
liittyy kaikkialla myös muistoja kansalli-
sesta historiasta. 1800-luvulla syntyneet 
kansallisvaltiot – kuten Irlanti, Kreikka, 
Puola tai Suomi – rakensivat identiteet-
tinsä kielen ja uskonnon ympärille. Näin 
Suomessakin on ollut pitkään selvää, että 
uskonnon opetus nähdään osana yleissi-
vistystä.

Monien uskonnon opetuksen kieltä-
mistä Suomessa vaativien vapaa-ajatte-
lijoiden näkemykset nojaavat Ranskan 
vallankumouksen jälkeen syntyneeseen 
maallikkovaltio-periaatteeseen. Erityi-

sesti Ranskassa tuo periaate merkitsee 
teoriassa tunnustuksettomuutta mutta 
käytännössä varsin usein myös sokeaa 
uskontovastaisuutta. Tämä on valitetta-
vasti noussut myös monien uskonnon-
opetusta vastustavien argumentaation 
keskiöön.

”Suomi ei ole enää yhden kielen 
tai uskonnon ympärille kie-
toutunut kansallisvaltio, vaan 

monikulttuurinen ja -uskontoinen 
kansalaisyhteiskunta.”

Suomi ei ole enää yhden kielen tai uskon-
non ympärille kietoutunut kansallisvaltio 
vaan monikulttuurinen ja –uskontoinen 
kansalaisyhteiskunta. Uskonnonvapaus 
ei ole muiden Länsi-Euroopan valtioiden 
tapaan Suomessakaan ”ylhäältä” annettu 
lupa, vaan jokaisen kansalaiselle kuuluva 
oikeus. 

Uskonnonopetus ei ole ongelma vaan 
apu monikulttuurisen yhteiskunnan ra-
kentamisessa. Uskontojen rooli yhteis-
kuntien eettisten arvovalintojen muok-
kaamisessa on merkittävä.

Näin eri uskontojen historiaa ja arvoja 
ei voida opettaa vain vertaillen tai näen-
näisen neutraalista. Uskonnot eivät voi 
myöskään alistua valtiollisen tai min-
kään muunkaan ulkopuolisen ideologian 
ohjattaviksi. 

Suuren paaston viimeinen päivä on 
3.4. Sunnuntaina 4.4. vietetään Her-
ran Pääsiäistä.

Myös ortodoksinen uskonnonopetus, 
oman uskonnon opetus, on kirkkoomme 
kuuluville lapsille kuuluva oikeus tietää 
ja tuntea juurensa.Ortodoksinen hautajaispalvelu on nitä kirkon kauneimpia ja koskettavimpia 

palveluksia, jossa yhdessä rukoillen saatamme poisnukkuneen Jumalanpal-
velijan tuonilmaisiin.

Tässä myös kuorolla on tärkeä tehtävä, ovathan veisut – tekstit ja melodiat – suo-
raan sydämeen käypää rukousta. Samalla se on kuorolaiselle mahdollisuus toteuttaa 
omalta vähäiseltä osaltaan rakkauden palvelutehtävää.

Monissa ort.-ev.lut.-–perheissä on traditio saattanut hämärtyä, niin että surun kes-
kiössä ollessaan omainen ei aina muista pyytää kuoroa laulamaan. Pienissä seurakun-
nissa laulajavoimat ovat usein vähäiset, mutta muutamakin laulaja kanttorin lisäksi 
tekee jo ihmeitä. 

Kysele rohkeasti papilta tai kanttorilta kuorolaisten mukaan tuloa! Tehkäämme lä-
heisemme saattopalvelusta lohdullinen ja ikimuistettava!

Pirjo Raittila
Varkauden ort. seurakunta

Ortodoksisessa hautajaispalvelussa yhdessä rukoillen saatamme poisnukku-
neen Jumalanpalvelijan tuonilmaisiin.

Paimenmatkat
Arkkipiispa Leo
26.3. Kuopio: kirkollishallituksen istunto ja piispainkoko-
us, 27.-28.3.Kuopio: palmusunnuntain vigilia ja liturgia, 
äitien palkitseminen    
29.3. Kuopio:suuri maanantai, kodinpyhitys    
31.3. Kuopio: suuri keskiviikko, tapaaminen Soikkanen / 
Pohjola    
1.4. Tervo: Hautauspalvelus
Kuopio: suuren torstain ehtoopalvelus ja liturgia   
3.4. Joensuu: Suuren lauantain ehtoopalvelus ja liturgia   
3.-4.4. Ilomantsi: Pääsiäisyöpalvelus     
4.4. Valamo: Pääsiäispäivän ehtoopalvelus    
5.4. Kuopio: Kuopion kreikanystävät    
7.4. Helsinki: tapaamisia Suomi-Venäjä seura, TES:n 
allekirjoitus    
8.-14.4.   Egypti: Arkkipiispojen matka Pyhän Katariinan 
luostariin    
23.4. Valamo: Ekumenik i Norden-kokous    
25.4. Kuopio: liturgia ja kirkkoherran läksiäiset 
 26.4. Helsinki: Historian toimikunnan kokous, Karjalaklu-
bi, 27.4. Kuopio: arkkipiispalla vieraana Leif Fagernäs  

Piispa Arseni
27.3. Jyväskylä, Liturgia, näyttelyn avaus ja vigilia
28.3. Jyväskylä, Liturgia
31.3. Valamo, EPL
1.-2.4. Valamo, Palvelukset
3.4. Rautalampi, Liturgia
4.4. Rautalampi, Pääsiäisyön palvelukset, Pääsiäispäivän 
ehtoopalvelus
11.4. Rauma, Liturgia ja tiistaiseuran juhla 
15-18.4. Kuopion seurakunnan tarkastus
20.-23.4. Loma
24.4. Joensuu, Vigilia
25.4. Tohmajärvi, Liturgia
26.29.4. Loma
3.5. Valamon luostari, Grigor Auer Valamossa -näyttelyn 
avajaiset
8.-9.5. Helsinki, Mellunmäki: Vigilia ja liturgia
10.5. Helsinki, Valamo-säätiön valtuuskunnan kokous
19.5. Valamo, Kulttuuriseminaari
22.-23.5. Kitee, Vigilia ja liturgia

PATRIARKKA BARTOLOMEOKSEN
SYNTYMÄPÄIVÄKERÄYS

29.1.-31.5.2010

Hänen Pyhyytensä, Konstantinopolin, Uuden Rooman, arkkipiispa ja 
ekumeeninen patriarkka Bartolomeos täyttää helmikuun viimeisenä 
päivänä 70 vuotta. Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry järjestää 
Hänen Pyhyytensä siunauksella syntymäpäiväkeräyksen. Kerättävät varat 
käytetään patriarkaatin toivomuksesta Halkin teologisen koulun mahdolli-
sesta uudelleenavaamisesta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat opettajien 
palkat, kirjallisuuden hankkiminen ja tilojen saattaminen käyttökelpoiseen 
kuntoon. Mikäli koulun avaaminen siirtyy tulevaisuuteen, keräyksen varat 
kohdennetaan tilojen ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
Keräyksen tuotto ja onnittelijoiden luettelo luovutetaan patriarkka Bartolo-
meokselle hänen Suomen vierailunsa aikana Ortodoksisilla kirkkopäivillä 
Joensuussa kesäkuussa 2010.

Keräysaika: 29.1.-31.5.2010
Keräystili: Sampo-Pankki 880007-10283065
Keräyslupa: POHADno/2010/285
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Helmikuun viimeisenä viikonloppuna 
Jyväskylän seurakuntakeskuksessa soi 
yksiääninen bysanttilainen ja slaavilai-
nen kirkkolaulu. 

Suomen bysanttilaisen musiikin seura 
ry. järjesti toista kertaa valtakunnallisen 
laulutapahtuman, joka tänä vuonna kerä-
si 54 osallistujaa eri puolilta maata. 

Mukana oli kanttoreita, kirkkomuusi-
koita ja teologeja, kuorolaisia, kuorolau-
lun ensikertalaisia, niin maahanmuuttajia 
kuin suomalaisiakin teini-ikäisistä eläke-
läisiin.

Tapahtuman ohjaajina toimivat Jaakko 
Olkinuora ja Maria Takala-Roszczenko.  

Tiiviiseen lauantain ohjelmaan sisältyi 
lauluharjoituksia, luento yksiäänisen 
laulun jumalanpalveluskäytöstä, sekä 
huipentumana yhdessä lauletut ehtoopal-
velus sekä sunnuntain aamupalvelus ja 
monikielinen liturgia. 

Bysanttilaiset ja slaavilaiset znamen-
nyj-melodiat herättivät jumalanpalve-
lustekstit eloon ennenkokemattomalla 
tavalla.  Moneen osallistujaan ja kirkossa 
olijaan palvelusten vahva rukoukselli-
suus jätti voimakkaan vaikutuksen.

Seuraava Yhteen ääneen -tapahtuma 
järjestetään 4.-6.2.2011 Valamon kan-
sanopistossa.

Jyväskylässä laulettiin
yhteen ääneen

Yhteen ääneen -laulutapahtuman osallistujat 27.2.2010 (kuvaaja: Simo Penttinen)

Tämä prokimeni aloitti VillaMullin iko-
nipajan näyttelyn avajaiset Pieksämä-
ellä Topin galleriassa. Rukouspalvelun 
toimitti isä Johannes Hätinen, paikalla 
oli kirkkokuorolaisia Hannelen johdolla  
sekä noin 20 kutsuvierasta.

Palavien tuohusten ja kaukaakin tul-
leiden ystävien kanssa rukouspalvelusta 
tuli koskettava. Vuonna 2008 aloittanut 
VillaMulllin ikonipaja (Rantasalmi) pani 
esille nyt toista kertaa maalaamiaan iko-
neja. Tällä kertaa on mukana Markku 
Hietalon ja Pirjo Raittilan maalaamia 
töitä.

Topin galleria on pieni, intiimi helmi 
keskellä kaupunkia, juuri sopivan kokoi-

nen pienelle näyttelylle käsityökauppa 
Kähverän yhteydessä torin varrella.

Siellä on helppo piipahtaa arkisten 
askareiden lomassa kokemassa hieman 
hiljaisuutta ja pyhyyttä, jota tarvitsemme 
kulkiessamme paaston tietä kohti Suurta 
Pääsiäistä.

Suuret kiitokset isä Johannekselle,  
kirkkokuorolaisille ja Varkauden seura-
kunnalle! Näyttely on avoinna Torikatu 
7:ssä 31.3. saakka  ma-pe 10-17, la 10-
14.

Pirjo Raittila

”Suo menestyä meille
kättemme työn...”

Isä Johannes Hätinen avasi VillaMullin ikonipajan näyttelyn Pieksämäellä.

Kuopion seurakunnan diakonia- ja 
venäjänkielistentoimikunta järjes-
tivät yhdessä lauantaina 6.3.2010 
Kansainvälisen Naistenpäivän kunni-
aksi  tilaisuuden, jossa valmistettiin 
ruokia, joihin saimme reseptit eri 
maista tulleilta maahanmuuttajilta. 
Tilaiduuteen osallistui naisia viidestä 
eri maasta: Eritreasta, Georgiasta, 
Ukrainasta, Venäjältä ja Suomesta, 
yhteensä 15 osallistujaa. Tilaisuudes-
sa saimme tutustua eri kansallisuuk-
siin ja muun muassa ruokakulttuu-
reihin. Toivottavasti jatkossa voimme 
järjestää tilaisuuden uudestaankin. 
Kuvissa ruuanvalmistuksessa 
maahanmuuttajaperhe Eritreasta 
sekä muita naistenpäivätilaisuuteen 
osallistujia.

Samalla ristin tiellä
Jo 30 vuotta on Kuopion Tiistaiseu-
ra tehnyt  pyhiinvaellusmatkan  Ristin 
kumartamisen sunnuntaina Valamon ja 
Lintulan luostareihin.

Niin tapahtui myös tänä vuonna. 
Osallistujien joukossa oli monta alkupe-
räistä tiistaiseuralaista ristin tien kulki-
jaa, mutta myös monta satunnaisempaa 
matkaajaa.

Linja-autossa kävi pian ilmi, että mu-
kana oli kolme avioparia, jotka olivat 
lähteneet viettämään avioliittonsa mer-
kittäviä tasavuosia tälle matkalle. Niin-
pä isä Timo Hirvonen laulatti autossa 
rukouspalveluksen päätteeksi Monia 
armorikkaita vuosia 50 -, 45 - ja 1 -vuo-
tishääpäiväänsä viettäville pareille.

Avioparit saivat ylimääräisen huomi-
on vielä sunnuntaina Valamossa ennen 
Lintulaan lähtöä igumeni Sergein vas-
taanotolla ja pääsivät myös yhteiseen 
kuvaan hänen kanssaan. Igumeni Sergei 
tarjosi Kuopion Tiistaiseuran 30-vuotis-
matkan kunniaksi kahvit ja esitteli myös 
kaunista residenssiään, mikä oli remon-
toitu äskettäin katosta lattiaan.

Remonttia on tehty muuallakin luos-

tarissa. Esimerkiksi trapesassa ovat 
vaihtuneet tyystin vaaleat värit tummah-
koon siniseen, ja  vaalea suuri kabinetti 
on nyt tummanpunainen. Saimme myös 
kuulla, että pääkirkon uusi ikonostaasi 
on tulossa Kurskista.

 Mieleen jäävällä matkalla oli yllätys 
myös, että luostarissa vieraili Pietarista 
Aleksanteri Nevskin lavran luostarikou-
lu igumeni Serafimin johdolla. Nuoret 
olivat opettajiensa kanssa yhdistetyllä 
esiintymis- ja pyhiinvaellusmatkalla.

He esittivät lauantaina minimusikaa-
lin Maailman luominen paratiiseineen 
ja käärmeineen. Sen jälkeen oli hieno 
konserttiosuus. Sunnuntaina he vastasi-

vat liturgian lauluista.
Igumeni Serafim kertoi, että luostari-

koulu on perustettu vuonna 1996. Kou-
lussa on noin 150 oppilasta, joista 100 
ovat iältään 10 - 16-vuotiaita ja  50 ovat 
4 - 6-vuotiaita. On myös aikuisryhmiä.

Koulu yhdistää igumeni Serafimin 
mukaan uskonnon opetuksen ja luovan 
toiminnan joten opetus sisältää myös 
paljon musiikkia ja muita taideaineita. 
Lapset ja nuoret laulavat sunnuntaisin 
lavran kahdessa pienessä kirkossa. Pal-
velusten jälkeen heillä on vielä harjoi-
tukset.

Rauni Väinämö

Kuopion 
Tiistai-
seura sai 
Valamossa 
igumeni 
Sergein 
residens-
sissä 
kahvit

”Rauhaisa Valkeus”
Kamarikuoro Krysostomos, Johtaa Mikko Sidoroff

Alavan Kirkko (os. Keihäskatu 5, Kuopio), Lauantaina 10.4.2010 klo 19
Varkauden ev.lut. Kirkko (os. Savontie 1), Sunnuntaina 11.4.2010 klo 13

Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 e, www.kamarikuorokrysostomos.fi
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna ke  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200 
VARKAUS
Puhelin: 0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi
virkatodistukset tilataan puhelimelle 
p. 0206100 203 tai
faxilla: 020 6100 202

Varkauden seurakunta

Leveät hymyt vastaanottavat vie-
railijan ortodoksiuskonnontunnil-
la Savonlinnan normaalikoululla. 

Opettaja Irina Karvonen on jakamassa 
oppilaille uskonnon kokeita takaisin ja 
hymyt leviävät entisestään.

Loistavasti olivat kokeet kuulema men-
neet. Hyvin menneiden kokeiden lisäksi 
Irina kehuu ryhmän hyvää ilmapiiriä ja 
yhteishenkeä.

- Ortodoksisuus selvästi yhdistää tätä-
kin porukkaa.

Näin siis siitäkin huolimatta, että oppi-
laat ovat kaikilta alakoulun luokka-asteil-
ta ja vielä useista eri kouluista.

Joka toinen viikko taksi hurauttaa ha-
kemaan oppilaat pariksi oppitunniksi 
norssille ja vie sitten takaisin omalle kou-
lulle. Kukaan ei jää paitsi mistään muista 
oppitunneista. Jokaisen koulun rehtori 
järjestelee tunnit niin, että poissaoloja 
muilta oppitunneilta ei tule.

Taksikuljetuksetkin ovat onnistuneet 
mukavasti. Joskus taksi voisi kuulema 

koukata vähän pidemmänkin reitin, aina 
kun ei niin kiire olisi takaisin sinne omal-
le koululle.

Yli puolet oppilaista oli tällä kertaa 
joulujuhlaharjoituksissa. Edustava poika-
kolmikko tyrmää heti ajatukset siitä, että 
tunneilla olisi jotenkin outoa, kun on eri-
ikäisiä oppilaita.

- Ei meitä haittaa se, että ollaan eri-
ikäisiä, tuumavat pojat hieman hölmisty-
neinä moiseen kysymykseen.

Yhtä hölmistyneinä pojat katsovat, kun 
kysäisen, että mitäs luokkakaverit omalla 
koululla tuumaavat, kun taksi tulee hake-
maan heitä uskonnontunnille. Eivät kuu-
lema tuumaa yhtään mitään.

Ortodoksiuskonnon opetusta saa jokai-
sessa koulussa Varkauden seurakunnan 
alueella. Uskonnonopettajat kiertävät niin 
Varkauden kuin Savonlinnan lähiseuduil-
la. Jokaisella ortodoksilapsella on siten 
oikeus ja mahdollisuus oman uskonnon 
opetukseen.

Asian saa varmistettua sillä, että ilmoit-

taa oman koulun rehtorille haluavansa or-
todoksiopetukseen.

Kätevimmin asia järjestyy eskarilaisil-
la kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, 
mutta myös kesken muiden luokkien voi 
siirtyä oman uskonnon tunneille. Vaikka 
koulussa olisi vain yksi ortodoksioppilas, 
uskonnonopetus järjestetään.

Ortodoksiopetuksen voi valita kuka 
tahansa, vaikkapa ortodoksikirkkoon 
kuulumaton oppilas tai maahanmuuttaja. 
Ja kukapa ei haluaisi kannustaa lasta kas-
teessa saadun uskonnon pariin. 

Poikakolmikko jää miettimään osallis-
tumista seurakuntien väliseen sählyturna-
ukseen.

- Ensi viikonloppuna minulla olisi hy-
vin aikaa, kuuluu vielä oven raosta.

Lupaan ilmoittaa tarkemmin ajankoh-
dasta ja muista seurakunnan tapahtumis-
ta, vaikkapa uskonnonopettajan välityk-
sellä.

Riina Pirhonen

Iloisesti oppitunnilla
Poikakolmikko edustaa ehdottomasti oppimisen iloa.

Jumalanpalvelukset

Varkauden Kirkko,   Relanderinkatu  5
maaliskuu 2010:
La. 13. 3. klo. 18. Vigilia;
Ke. 17. 3. klo. 17. Andreas Kreetalaisen  Suuri katumuskanoni 
La. 20. 3. klo. 18. Vigilia 
Su. 21. 3. klo. 10. Liturgia, ja klo. 18. Kvartettipäivien sävelhartaus  Puhe: KP. 
Arkkipiispa  Leo
Su. 28. 3. klo. 18. Suuren Maanantain aamupalvelus
Ke. 31. 3. klo. 18. Suuren Torstain aamupalvelus   
huhtikuu 2010: 
To. 1. 4. klo. 9. Suuren Torstain Liturgia
Pe. 2. 4. klo. 9.  12. Evankeliumijakson lukeminen
klo. 14. Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautakuvan kantaminen keskelle kirkkoa
klo. 18. Suuren Lauantain Aamupalvelus ja  Kristuksen hautakuvan kantami-
nen kirkon ympäri ( JKR:n hautaamisen muisto)
La. 3. 4. klo. 9. Ehtoopalvelus  ja Liturgia
klo. 23.30  Puoliyöpalvelus,  ja klo. 24. Ristisaatto,  Aamupalvelus  ja Liturgia   
La. 10. 4. klo. 18. Vigilia 
Ti. 13. 4. klo. 9. Liturgia (vainajien pääsiäinen)
La. 17. 4. klo. 18. Vigilia
Su. 18. 4. klo. 10. Liturgia
toukokuu 2010: 
La. 1. 5. klo. 18. Ehtoopalvelus
Su. 2. 5. klo. 10. Liturgia ja kiertokoulu 
La. 8. 5. klo. 18. Vigilia
Ke. 12. 5. klo. 18. Vigilia 
To. 13. 5. klo. 9.30. Pieni Vedenpyhitys ja Liturgia (kirkon praasniekka)
La. 15. 5. klo. 18. Vigilia
La. 22. 5. klo. 18. Vigilia
Su. 23. 5. klo. 10. Liturgia
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Leppävirta, rukoushuone  Rinnetie  9
maaliskuu 2010:
Su. 14. 3. klo. 10. Liturgia
Pe. 26. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia
Ma. 29. 3. klo. 18. Suuren Tiistain Aamupalvelus 
huhtikuu 2010:
Ma. 5. 4. klo. 9. Liturgia ja ristisaatto    
Su. 11. 4. klo.10. Liturgia
toukokuu 2010: 
Su. 9. 5. klo. 10. Liturgia 
Ma. 24. 5. klo. 9. Liturgia 
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Savonlinna  Kirkko,  Erkonkatu  11
maaliskuu 2010:
Pe. 19. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia  (LI + JP)
Ke. 24. 3. klo. 18. Vigilia  (alk. S. eht. jälk. palveluksella)
To. 25. 3. klo. 9. Ehtoopalvelus ja Koululaisliturgia  (N. Marian Ilmestysjuhla)
La. 27. 3. klo. 16. Virpovitsojen tekotalkoot srk-salissa, ja klo. 18. Vigilia ja 
virpovitsojen siunaus
Su. 28. 3. klo. 10. Liturgia 
Ti. 30. 3.  klo. 18. Suuren Keskiviikon Aamupalvelus    
huhtikuu 2010:
Pe. 2. 4. klo. 18. Suuren Lauantain Ehtoopalvelus (RK + JP)
La. 3. 4. klo. 9. Suuren Lauantain Aamupalvelus  (RK + JP)
La. 3. 4. klo. 13. Ehtoopalvelus  ja Liturgia (RK + JP)  
klo. 23.30  Puoliyöpalvelus,  Ristisaatto,  Aamupalvelus  ja Liturgia  (RK + JP)
La. 17. 4. klo. 12 Konevitsa ry:n hallituksen kokous, klo. 18. Vigilia  (RP + 
AP). vigilian jälkeen iltatee srk-salissa ja Konevitsan luostarin esittely (i. 
Aleksander)
Su. 18. 4. klo. 10. Liturgia  (RP + AP)
La. 24. 4. klo. 18. Vigilia
Su. 25. 4. klo. 10. Liturgia
toukokuu 2010: 
Ke. 12. 5. klo. 18. Vigilia  (LS + PH)
To. 13. 5. klo. 10. Liturgia  (LS + PH)
La. 22. 5. klo. 18. Vigilia  (LI + KA)
Su. 23. 5. klo. 10. Liturgia  (LI + KA)
Ke. 26. 5. klo 17. Rukouspalvelus ja toimintapiirien Kevätkauden päätös
La. 29. 5. klo. 18. Vigilia
Su. 30. 5. klo. 10. Liturgia

Muualla srk:n alueella:
HEINÄVESI, OP:n kerhohuone
Pe. 19. 3. klo. 17. Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia 

RANTASALMI, Kirkkorinne
Su.  16. 5. klo.  10.  Liturgia

Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. 
srk-salissa.    
maaliskuu 2010:  Ti. 23.3.;   
huhtikuu 2010:   Ti. 13.4.; Pe.- Su. 
23. – 25.4 Kirkkopäivien suurkuoron 
harjoitus Valamossa.   
toukokuu 2010:
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallis-
tuvat toimitettaviin jumalanpalveluk-
siin Varkaudessa ja Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   joka toinen keski-
viikkoisin  klo 17.  srk.- salissa:
maaliskuu 2010: Ti. 16.3.   
huhtikuu 2010:   Ke. 14.4.; Pe.- Su. 
23. – 25.4 Kirkkopäivien suurkuoron 
harjoitus Valamossa. 
toukokuu 2010:  Ke. 5.5. ; Ke. 19.5.; 
Ke. 26.5. Kevätkauden päätös.
      
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallis-
tuvat toimitettaviin jumalanpalveluk-
siin Savonlinnassa ja  lähialueilla.

VARKAUDEN TIISTAISEURA 
VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  0 206 100 344
Kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin 
klo 12. srk.-salissa seuraavasti:
maaliskuu  2010:   Ti. 9.3.;  23. 3.;
huhtikuu  2010:     Ti. 13.4.; 27. 4.
toukokuu  2010:   Ti. 11. 5.

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuukau-
dessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä,  puh. 0400 
- 350169 kokoontumisista ilmoitetaan 
Warkauden Lehden kirkollisissa ilmoi-
tuksissa    

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  050 
– 3 682 212, Kokoontuu Tiistaisin joka 
toinen viikko klo 17. srk.-salissa 
maaliskuu  2010:   Ti. 9. 3.  Esitelmä: 
”Pyhiä ihmisiä”  Jaana  ja Juha Pössi;   
Ti. 23. 3. huhtikuu  2010:     Ti. 13.4.  
Igumenia Marina Lintulan Luostarista.;  
Ti.  27. 4.  toukokuu  2010:    Ti.  11.5. 
;   Ti. 26. 5. Kevätkauden päätös  
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-SAVO 
– lehden kirkollisissa ilmoituksissa

Linnakadun Putka,Savonlinnassa avataan 29.3
Pääsiäisviikon näyttely 29.3-5.4.2010

Tuula Ahosen ja Ritva Koverolan ikoneita esillä päivittäin klo 11-17.
Myynnissä ikoneita ja Pääsiäiskoristeita.

KONEVITSAN LUOSTARIN
KIRKONKELLOT KUTSUVAT 

SINUT TALKOISIIN
25.7.-1.8.2010

LÄHTÖ HELSINGISTÄ. sun-
nuntaina 25.7. klo 7.00 ja paluu 
1.8. noin klo 22.00
MATKAN HINTA on 130 euroa 
+ viisumi.(KONEVITSA RY:N  
jäsenille 110 euroa + viisumi). 
Hinta sisältää linja-auto- ja 
laivamatkat sekä majoituksen ja 
ruuat luostarissa.
TALKOOTÖINÄ poimimme 
marjoja puutarhasta ja metsäs-
tä, istumme perunateatterissa 
keittiössä ja korjaamme raken-
nuksia.
PÄIVÄÄ rytmittävät jumalan-
palvelukset, joihin kaikki ovat 
tervetulleita uskontokuntaan 
katsomatta.
VIIKKO VENÄLÄISESSÄ 
LAATOKAN SAAREN LUOSTA-
RISSA ON ELÄMYS! ILMOIT-
TAUDU HETI NIIN VARMISTAT 
PÄÄSYSI MUKAAN! TIEDUS-
TELUT JA ILMOITTAUTUMI-
SET: Marja Rautava puhelin: 
050 3642189
email: marjakatariina@gmail.
com, osoite: SÖLVENKUJA 6, 
78300 VARKAUS
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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.

Varkauden palvelukset
venäjän kielellä

 
Богослужения  13.3 - 31.5. 2010
Православная церковь г. Варкаус, 
Relanderinkatu 5
март 2010:
сб. 13. 3. 18. Всенощная;
ср. 17. 3. 17. Великий канон прп.
Андрея Критского;
сб. 20. 3. 18. Всенощная;
вс. 21. 3. 10. Литургия, 
Архиепископ Карельский и всей 
Финляндии Лео;
18. Концерт духовной музыки в 
исполнении квартета;
вс. 28. 3. 18. Великий 
Понедельник, Утреня;
ср. 31. 3. 18. Великий Четверток, 
Утреня.
апрель 2010:
чт. 1. 4. 9. Великий Четверток, 
Литургия;
пт. 2. 4. 9. Чтение 12-ти 
Евангелий;
14. Вечерня с выносом Святой 
Плащаницы;
18. Великая Суббота, Утреня 
и Крестный ход со Святой 
Плащаницей;
сб. 3. 4. 9. Вечерня и Литургия;
23.30 Полунощница;
24. Крестный ход, Утреня и 
Литургия. Пасха;
сб. 10. 4. 18. Всенощная;
вт. 13. 4. 9. Радоница 
(поминовение усопших);
сб. 17. 4. 18. Всенощная;
вс. 18. 4. 10. Литургия.
май 2010:
сб. 1. 5. 18. Вечерня;
вс. 2. 5. 10. Литургия и 
Воскресная школа;
сб. 8. 5. 18. Всенощная;
ср. 12. 5. 18. Всенощная;
чт. 13. 5. 9.30 Малое освящение 
воды и Литургия;
сб. 15. 5. 18. Всенощная;
сб. 22. 5. 18. Всенощная;
вс. 23. 5. 10. Литургия.
Изменения в расписании будут 
опубликованы в местной газете.

Молельный Дом в Леппявирта, 
Rinnetie 9
март  2010: вс. 14. 3. 10. 
Литургия; пт. 26. 3. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров;
пн. 29. 3. 18. Великий Вторник, 
Утреня;
апрель 2010: пн. 5. 4. 9. Литургия 
и Крестный ход; вс. 11. 4. 10.  
Литургия.
май 2010: вс. 9. 5. 10. Литургия;
пн. 24. 5. 9. Литургия.
Изменения в расписании будут 
опубликованы в местной газете.

Православная церковь 
г.Савонлинна, Erkonkatu 11
март 2010: пт. 19. 3. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров;
ср. 24. 3. 18. Всенощная ( 
начнется после Великого 
Повечерия );
чт. 25. 3.  9. Вечерня и Литургия 
для школьников;
сб. 27. 3. 16. Украшение вербы,   
 в 18. Всенощная и освящение 
вербы; вс. 28. 3. 10. Литургия;
вт. 30. 3. 18. Великая Среда, 
Утреня.
апрель 2010: пт. 2. 4. 18. Великая 
Суббота, Вечерня; сб. 3. 4. 9. 
Великая Суббота, Утреня;
сб. 3. 4. 13. Вечерня и Литургия;
23.30  Полунощница, Крестный 
ход, Утреня и Литургия. Пасха.;
сб. 17. 4. 18. Всенощная;
вс. 18. 4. 10. Литургия;
сб. 24. 4. 18. Всенощная;
вс. 25. 4. 10. Литургия.
май 2010:
ср. 12. 5. 18. Всенощная;
чт. 13. 5. 10. Литургия;
сб. 22. 5. 18. Всенощная;
вс. 23. 5. 10. Литургия;
ср. 26. 5. 17. Молебен и собрание;
сб. 29. 5. 18. Всенощная;
вс. 30. 5. 10. Литургия.

Хейнавеси, OP:n kerhohuone:
пт. 19. 3. 17. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

Рантасалми, Kirkkorinne
вс. 16. 5. 10. Литургия
Изменения в расписании будут 
опубликованы в местной газете

JUMALANPALVELUKSET 15.3 – 30.5.2010

Iisalmi
ke 24.3 klo 18 vigilia
to 25.3. klo 9 liturgia, Jumalanäidin ilmestysjuhla
la 27.3 klo18 vigilia Iisalmi, virpovitsojen siunaaminen
su 28.3 klo 9 liturgia Iisalmi, Palmusunnuntai
ke 31.3. klo 18 aamupalvelus, suuri torstai
to 1.4. klo 9 liturgia, Suuri torstai
pe 2.4. klo 9 hetkipalvelus, Suuri Perjantai
pe 2.4. klo 14  Suuren perjantain ehtoopalvelus, kirkkokansa tuo kukkia 
Kristuksen haudalle
pe 2.4. klo 18 Suuren lauantain aamupalvelus, kirkko kierretään Kristuksen 
hautakuvan kanssa
la 3.4. klo 23.30 pääsiäisyönpalvelus, pääsiäisateria kirkon alasalissa
su 4.4. klo 18 pääsiäisen ehtoopalvelus
la 10.4. klo 18 vigilia
su 11.4. klo 9 liturgia
ti 13.4 klo 9 liturgia, vainajien pääsiäinen
la 24.4. klo 18 vigilia
la 8.5. klo 18 vigilia
ke 12.5. klo 18 vigilia

Lapinlahti
la 20.3. klo 18 vigilia, synnintunnustus
su 21.3. klo 9 liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai
ke 24.3.klo 9 EPL, paastoliturgia, koululaispalvelus
to 1.4. klo 18 12 evankeliumijaksoa Kristuksen kärsimyksistä
ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän liturgia, ristisaatto,  lasten pääsiäinen
la 17.4. klo 18 vigilia
su 18.4. klo 9 liturgia, Pohjois-Savon veteraanien kirkkopyhä
la 29.5 klo 18 vigilia
su 30.5. klo 9 liturgia + vedenpyhitys + kirkkokahvit, Kaikkien pyhien pruas-
niekka

Alapitkä
la 3.4. klo 9 Suuren lauantain liturgia
la 22.5. klo 9 akatistos Pyhälle Hengelle klo 10 Veikko Vennamon patsaan-
paljastus seminaari
klo 18 vigilia
su 23.5. klo 9 liturgia + ristisaatto + vedenpyhitys + kirkkokahvit, Stroitsan 
päivän pruasniekka

Salahmi
su 9.5. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, P. Nikolaoksen pruasniekka

Sukeva
ma 29.3. klo 17 EPL, paastoliturgia
su 16.5. klo 9 liturgia

Sonkajärvi
ti 30.3. klo 17 EPL, paastoliturgia
to 13.5. klo 9 liturgia, Helatorstai

Varpaisjärvi, evl srk-talo
su 25.4. klo 9 liturgia

TIISTAISEURAT

Iisalmen tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu seuraavan kerran ti 6.4 klo 13 kirkon alasalissa ja 
edelleen joka toinen tiistai

Sukevan tiistaiseura
ti 6.4 klo 17 Pirjo ja Viljo Torvisen kodissa

Vanhan ja Uuden Testamentin väli-
seen ajanjaksoon liittyvät oleelli-
sesti Apokryyfikirjat Sana apok-

ryyfinen tarkoittaa kätkettyä.
Meidän ortodoksinen perinne käyttää 

näistä kirjoista nimitystä deuterokanoni-
nen eli toiseen kanoniin kuuluva.

Edellä mainitut kirjat ovat syntyneet 
hellenistisenä aikana noin vuosina 200 
ekr.-50 jkr. Suomen Pipliaseura on hil-
jattain julkaissut raamatun, johon on 
protestanttisen perinteen mukaan apok-
ryyfikirjat sijoitettu yhtenä erillisenä ko-
koelmana Vanhan Testamentin ja Uuden 
Testamentin väliin.

Lisäksi Uuden Testamentin loppuun on 
sijoitettu lukijalle tarkoitettu selityspa-
ketti, joka helpottaa lukijaa tutustumaan 
deuterokanoniin. 

Yksi deuterokanonisista kirjoista on 
Viisauden kirja, toiselta nimeltä Salomo-
nin viisaus. Sen tavoitteena on innostaa 
lukijaa tutkimaan viisautta ja sovelta-
maan sitä omaan elämäänsä. Kirjoittaja 
korostaa viisauden tärkeyttä sekä sen 
tutkimisen ja harjoittamisen mukanaan 
tuomia etuja.

Oikeamielisyys nousee kirjan keskei-
seksi teemaksi: viisaus on oikeamieli-
syyttä. Myös ikuisuuskysymys, mikä 
usein askarruttaa ihmisten aivoituksia, 
nousee esille: Miksi jumalaton näyttää 
menestyvän maailmassa samalla kun oi-
keamielinen viisas kärsii?

Viisauden kirja vastaa, että jumalatto-
man menestys on ainoastaan näennäistä 
ja oikeamielisen kärsimys väliaikaista, 
oikeamielinen saa palkkansa kuoleman 
jälkeen . Tässä Viisauden kirja viittaa 
vanhurskaan Kristuksen kärsimyksiin ja 
kuolemaan.

Edelleen kirja luettelee viisauden har-
joittamisen etuja ja jumalattoman elämän 
huonoja seurauksia. Sitten kirjoittaja 
kertoo siitä, kuinka viisaus on tarjonnut 
hänelle avaimet maailman ja maailman 
kaikkeuden ymmärtämiseen.

Jumalan kaikkiviisaus kulminoituu 
siinä, kun Hän anaa ainokaisen Poikansa 
syntyä maailmaan, siinä, kuinka Jeesus 
Kristus Jumalan Poikana sovittaa ihmi-
sen synnin ja lunastuskuoleman kautta 
avaa meille pelastuksen: ettei yksikään, 
joka häneen uskoo hukkuisi, vaan saisi 
iankaikkisen elämän. 

Meidän on siis hyvä tavoitella viisaut-
ta ja karttaa tyhmyyttä Viisauden kirjan 
7 luvun jakeissa 28-29 sanotaan: Viisaus 
loistaa aurinkoa kirkkaammin ja voittaa 
kauneudessaan taivaan tähdet. Se on 
vahvempi kuin valo, sillä valo antaa tilaa 
yölle mutta viisautta paha ei saa valtaan-
sa.

Sitten 8. luvun jae 5 toteaa: rikkautta 
arvostetaan ja tavoitellaan ja mikä on 
suurempaa rikkautta kuin viisaus, joka 
saa kaiken aikaan.

Olisi toivottavaa, että edessämme ole-
va Kristuksen ylösnousemuksen juhla ja 
sen sanoma voisivat tuoda meille mielen 
ja sydämen viisautta, että entistä valais-
tuneimpina voisimme vaeltaa pelastuk-
sen tietä kohti omaa henkilökohtaista 
ylösnousemusta. Toivoa myös sopii, että 
saisimme henkilökohtaiseen elämäämme 
sydämen sivistyksen viisautta, voidak-
semme kohdata lähimmäisemme aidosti, 
jalosti ja Jumalan rakkauden hengessä.

Viisaus loistaa aurinkoa kirkkaammin! 
Kristus nousi kuolleista – totisesti nou-

si
isä Elias

Valoisaa viisautta

Viisaus loistaa aurinkoa kirkkaammin! 

DIAKONIATOIMIKUNTA

Perheleiri Puroniemen
leirikeskuksessa
22. – 25.7.2010.
Mikäli perheesi

on kiinnostunut asiasta,
ota yhteys seurakuntaan.
Seurakunta voi avustaa

kustannuksissa.

EVAKKONAISTEN MYYJÄISET

Evakkonaisten myyjäiset kirkon alakerrassa la 27.3 klo 11-14. Saatavana 
leivonnaisia ja käsitöitä. Tervetuloa ostoksille!

KÄSITYÖPIIRI

Iisalmen käsityöpiiri kokoontuu 12.4. klo 10 alkaen kirkon alakerrassa. Aloi-
tamme feresien valmistuksen.

VANHA VALAMO
I 18.–20.6. II 6.–8.7.
III 9.–11.7.IV 28.–30.7.
V 13.–15.8.
Vanhan Valamon matkoilla koem-
me luostarielämän syvyyden, ju-
malanpalvelusten koskettavuuden 
ja luonnon kauneuden. Matkalla 
olemme luostarin vieraina igumeni 
Pankratin siunauksella. Kaksi
yötä  uusitussa hotellissa. Lähtö-
paikat  Jyväskylä ja Iisalmi. Hinta 
alk. 310 eur sis kuljetukset, majoi-
tus, ruokailut, viisumi ja opastus 
Valamon tuntija isä Elias.

SOLOVETSK
21.–23.7.

Puhutteleva, aava Vienanmeri, 
merestä nousee saari Solovetsk. 
Luostarin historia yhdistyy jul-
muuksiin, kulkija kohtaa sykähdyt-
tävän näyn. Toinen yö Kemissä 
ja toinen Solovetskin saarella. 

Lähtöpaikka Kuopio. Hinta 330 eur 
sis. kuljetukset, majoitus, ruokailut, 
viisumi ja opastus Solovetsk tuntija 
isä Elias.

ROMANIA
26.8.–2.9.

Romania on maailman ortodoksi-
simmista maista. Ortodoksisuus 
näkyy kirkkojen ja luostareiden 
runsautena kaikkialla. Matkan 
aikana tutustumme kirkon elä-
mään, luostareihin ja seurakuntiin 
eri puolilla Romaniaa. Virkistäy-
dymme hetken myös Konstantsan 
kultarannikolla. Hinta 740 eur sis.
lennot Hki-Bukarest-Hki, majoitus 
puolihoidolla, retket, opastukset.

www.matkatoimistoartos.fi 
Tervetuloa vuoden 2010 matkoille
Tied. ja var. puh 017 816 441
e-mail iisalmi@ort.fi
Matkatoimisto Artos

PYHIINVAELLUSMATKAT

KIRKKOKONSERTTI
Laatokan
Valamon
laulajat

9.5.2010 Iisalmen
Pyhän Eliaan kirkossa,

käsiohjelma maksullinen
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Kuopion seurakunta

SINUA  YLISTÄMME,  SINUA  KII-
TÄMME,  MEIDÄN  JUMALAMME!
Isä esipaimen, seurakunnan papit, seura-
kuntalaiset!

Näillä Jumalanpalvelukseen kuuluvilla 
sanoilla haluan aloittaa pienen kiitospu-
heeni.

Tänään on monikertainen juhlapäivä, 
Sovintosunnuntai ja piispallinen Juma-
lanpalvelus, sekä näinä päivinä noin 10 
vuotta sitten alkoi Kuopiossa yhteistyö 
maahanmuuttajien kanssa. 13 helmikuut-
ta vuona 2000 oli Kuopion katedraalissa 
kirkkoslaavinkielinen liturgia.

Kiitämme esipaimeniamme: sillois-
ta Arkkipiispa Johannesta joka siunasi 
meidän toimintamme , Arkkipiispa Leoa, 
joka on järjestänyt maahanmuuttajille 
omia tapaamistilaisuuksia ja piispa Arse-
nia, joka heti piispaksi nimitettyään alkoi 
suunnitella Kirkkokunnassa työtä maa-
hanmuuttajien kanssa.

Kiitämme isä Mikko Kärkeä, meidän 
kirkkoherramme. Isä Mikko on täyttänyt 
kaikki meidän pyyntömme ja toivomuk-
semme ja siunannut hyvät aloitteet ja 
suunnitelmat.

Isä Andreas on oppinut kirkkoslaavin 
ja venäjän kielen ja toimittanut isä Viktor 
Maksimovskin kanssa jatkuvasti liturgi-

oita kirkkoslaaviksi sekä järjestänyt ka-
tekumeeni-ja Maria kerhot.

Kiitämme muita seurakuntamme pap-
peja, jotka ovat auttaneet meitä aina tar-
vittaessa.

Paljon kiitoksia tiistaiseuran jäsenille. 
He ovat olleet meille parhaina esikuvina 
alkaen toiminnan järjestämisestä.

Anita Linnulle slaavinkielisen kuoron 
johdosta sekä Pirkko Miinalaiselle, joka 
on opettanut meille Suomen kieltä. Mirja 
Paulolle, joka on auttanut monien juhlien 
järjestämisessä.

Lämpimät kiitokset Zoja Dmitriev-
na Saukkoselle. Hän on ollut mukana 
toiminnassa alusta asti ja tehnyt paljon 
korvaamatonta työtä olemalla opettajana 
venäläisten lapsille.

Nämä 10 vuotta ovat olleet hyvin tär-
keitä meille yhteistoiminnassa muiden 
kerhojen ja seurakuntalaisten kanssa. 

Lohdullista, että me löysimme oman 
paikkamme Kirkon piiristä ja voimme 
toimia seurakunnan vahvoina jäseninä.

Vielä kerran kiitän kaikkia seurakun-
talaisia.   

Venäjänkielisten seurakuntalaisten ja 
toimikunnan puolesta

Natalia Korte

Maaninkajärven koululla kävi kanttori 
Eija Honkaselkä Kuopion ortodoksisesta 
seurakunnasta pitämässä alakoululaisille 
tuntia ortodoksisesta kirkkomusiikista.

Kanttori Eija kertoi, että kanttorin 
tehtäviä on laulaa jumalanpalveluksissa 
ja johtaa kuoroa. Kuorolaiset eivät käytä 
soittimia ortodoksisessa kirkossa, ainoa 
soitin on ihmisääni.

Ortodoksisessa kirkossa lauletaan eri 
juhla-aikoina niihin sopivia kirkkovei-
suja. Ennen vanhaan käytettiin nuot-
teina neumeja, silloin ei ollut käytössä 
nuottiviivoja.

Nykyaikana käytetään normaaleja 
nuotteja. Kirkon laulut sisältävät rukous-
ta, psalmeja ja kirkon opetusta.

Kuorolaisen ei tarvitse olla ortodoksi-
sen kirkon jäsen, vaan hän voi olla myös 
esimerkiksi luterilainen.

Kanttorin laulut eivät ole pelkkää 
laulamista, vaan palveluksissa on myös 
puhelaulamista eli resitatiivia.

Maaninkajärven toimittajina toimivat:

Liina Pöllänen, 6lk
Milana Aleksandrova, 6lk

Neumeja opettelussa
Maaninkajärven koululla

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  

Seurakunnan tarkastusohjelma 16.–18.4.2010
Perjantai 16.4.2010
10.00 Rukoushetki Kuopion katedraalissa ja kirkon sakraaliesineiden tarkastus
11.00 Kanslian ja arkiston tarkastus
12.30 Lounas
13.30–17 Työntekijöiden tapaaminen
- jokaiselle työntekijälle varataan 15 minuuttia aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun piispan kanssa
18.00 Ehtoopalvelus Tuusniemen kirkossa ja seurakuntalaisten tapaaminen
19.00 Kuntavierailu Tuusniemi
Lauantai 17.4.2010
9.00 Liturgia Pielaveden kirkossa ja seurakuntalaisten tapaaminen 
12.00 Rukoushetki Maaningan kirkko ja seurakuntalaisten tapaaminen
Ruokailu Maaningalla
14.30–18.00 Luottamushenkilöiden tapaaminen Kuopio, välipala
18.00 Vigilia
20.00 Illallinen Kuopiossa
Sunnuntai 18.4.2010
10.00 Liturgia ja piispan johtama seurakuntalaisten kokous sekä kirkkokahvit
Päätösruokailu tarkastusseurueelle

KS Joensuun piispa Arseni suorittaa seurakunnantarkastuksen Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa 16.-18.04.2010.
Tarkastukseen liittyvä piispan johdolla pidettävä seurakuntalaisten kokous on Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa 
sunnuntaina18.04.2010 klo 12.00 alkaen. 
Seurakuntalaisten kokousta edeltää klo 10.00 alkava liturgiapalvelus, jonka toimittaa KS Joensuun piispa Arseni.
Kokouksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.

Kuopiossa maaliskuun 8 päivänä 2010.
Rovasti Mikko Kärki, khra
Kuopion ortodoksinen seurakunta

Kanttori Eija kertoi koululaisille, että kanttorin tehtäviä on laulaa jumalanpal-
veluksissa ja johtaa kuoroa.

Natalia Kortteen
puhe sovintosunnuntaina

Kuopion ortodoksisen seurakunnan tarkastus

Olemme saaneet nauttia harvinai-
sen hyvästä talvesta, oikein kun-
nollisesta sellaisesta. Olemme 

saaneet kipristellä pakkasessa ja nauttia 
kevään kirkkaasta auringosta. Keli on 
nyt muuttumassa. Tätä kirjoittaessani sa-
taa vettä.

Vuoden alku on ollut myös monien 
vaalien aikaa. Kirkolliskokoukseen on 
valittu niin papiston, kanttoreitten kun 
maallikkojenkin edustajat viemään yh-
teisiä asioitamme eteenpäin kesäkuussa 
alkavana kirkolliskokouskautena.

Seurakunta on saanut myös uuden 
kirkkoherran, joka aloittaa tehtävissään 
elokuussa, kun minä olen siirtynyt eläke-
läisen olotilaan.

Nämä kaikki tarkoittavan jonkin muut-
tumista. Muutoshan ei koskaan ole paha 
asia. Se antaa aina mahdollisuuksia uu-
distumiseen ja uuden luomiseen. Muu-
tos tuo jotain mikä saattaa tuntua joskus 
hiukan mietityttävältä, mikä muuttuu ja 
miten. Se on aktivoitumisen aikaa ja te-
kemisen mahdollisuus.

Meidänhän pitää aina olla valmiit muu-
tokseen. Oikeastaan mikään ei elämässä 
ole niin varmaa kun muutos. Miten me 
siihen reagoimme ja kuinka uskallamme 
siihen heittäytyä, olla mukana, riippuu 

meistä jokaisesta. Mehän voimme myös 
vastustaa muutosta ja silloin se kuluttaa 
voimavarojamme yleensä turhaan.

Muutosten tekeminen vaatii tietenkin 
harkintaa. Mitään toimivaa ja hyväksi 
koettua ei ole syytä romuttaa.

Muutoksilla pitää aina olla päämäärä ja 
tarkoitus. Muutoksia vain muuttamisen 
vuoksi ei ole hyvä tehdä Sellainenhan 
vain sekoittaa sitä ympyrää missä toi-
mimme ja koitamme saada jotain aikaan. 
Meidänhän on aina pohdittava kuinka 
voimavarojamme käytämme.

Paastokin on muutoksen aikaa. Meillä 
on siitä vielä viime metrit jäljellä. Paas-
tolla meidän on pyrittävä muutokseen, 
joka vie meitä lähemmäksi omaa pelas-
tustamme. Meidän on syytä pohtia suh-
dettamme lähimmäisiin ja suhdettamme 
Jumalaan myös suhdettamme itseemme. 

Paastossa vaelluksemme tueksi olem-
me saaneet kirkolta paastorukouksen. 
Mietitäänpä mitä sen sanat meille mer-
kitsevätkään.

Hyvää suuren viikon alkua kaikille.

isä Mikko 

Muutoksia ilmassa

TERVETULOA
juhlimaan kuusikymppisiäni

11.5.2010 alkaen klo 13
Ristintuvalle Pielavedelle.

Kiitosrukoushetki
kirkossa klo 15.

Anna-Liisa Koslonen
Mahdolliset muistamiset

kukkien sijaan
tilille 219720-2175.

Ahmon ja Maaninkajärven yläkoululaiset kokoontuivat helmikuussa yhteen 
Siilinjärven seurakuntasalille. Iso joukko ortodoksisia nuoria pääsi tutustu-
maan toisiinsa pelien ja leipomisen merkeissä. Vastaavaa iltapäivää toivottiin 
myös ensi vuodelle. (Kuva: Ulla Puhakka, uskonnonopettaja)

Neumit näyttävät tältä. Kuvassa kanttori Eija Honkaselkä.
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Jumalanpalvelukset huhti-toukokuu

Pääsiäis-
myyjäiset

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

lauantaina 27.3.2010 klo 11 
alkaen.

Myytävänä piirakoita,
pashaa, kulitsaa

 ja muita pääsiäisleivonnaisia
Arpajaiset.

Tarjolla kahvia ja pullaa
Järjestää eri toimintapiirit

Tervetuloa!

Pääsiäis-
myyjäiset

Siilinjärven srk-salilla 
perjantaina 26.3.2010 klo 12 

alkaen
Myytävänä piirakoita
ja muita leivonnaisia
Järjestää Siilinjärven

tiistaiseura
Tervetuloa!

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

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 
18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Huhtikuu: To 1.4. klo 18 ehtoopalvelus, Basileos Suuren 
liturgia, toimittaa Ap Leo. Pe  2.4. klo 9 XII kärsimysevan-
keliumia, toimittaa Ap Leo. Pe  2.4. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus, toimittaa Ap Leo. Pe  2.4. klo 18 aamupalve-
lus. La  3.4. klo  9 ehtoopalvelus, Basileos Suuren liturgia. 
La  3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus. Su  4.4. klo 16 ehtoo-
palvelus. Ma 5.4. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia, lasten 
ristisaatto. To  8.4. klo 10 liturgia, koululaiset. Pe  9.4. klo 
10 liturgia, koululaiset. La 10.4. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia. Ma 12.4. klo 18 Parastaasis. Ti 13.4. klo 9 Liturgia, 
Tuomaan tiistai. Ke 14.4. klo 18 Ehtoopalvelus Ke 21.4. klo 
18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus Ke 28.4. klo 9 Liturgia, 
Pääsiäisen keskijuhla.
Toukokuu: Ke  5.5. klo 18 Akatistos. Ke 12.5. klo 18 
Vigilia. To 13.5. klo 9 Liturgia, Helatorstai. Ke 19.5. klo 18 
Panihida

Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Huhtikuu: Ke   7.4. klo 7 Aamupalvelus ja liturgia. Ke 21.4. 
klo 7 Liturgia.
Toukokuu: La  8.5. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, Johannes 
Teologin juhla. Ke 19.5. klo 7 Liturgia.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko
Huhtikuu: Pe   2.4. klo 18 Aamupalvelus, suuri perjantai. 
La   3.4. klo 10 Ehtoopalvelus ja liturgia, suuri lauantai. Ma  
5.4. klo 9.30 Aamupalvelus ja liturgia, lasten pääsiäinen. To 
22.4. klo 18 Vigilia
Pe 23.4. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, Georgios Voittajan 
päivä.
Toukokuu: Su   2.5. klo 10 Liturgia. 
Ke 12.5. klo 18 Vigilia. To 13.5. klo 10 Liturgia, Helator-

stai.

Maaningan kirkko
Huhtikuu: To 1.4. klo 18 Ehtoopalvelus ja liturgia, suuri 
torstai. Su 11.4. klo 10 Liturgia.
13.4. klo 10 liturgia, vainajien pääsiäinen
Toukokuu: La 22.5. klo 18 Vigilia. Su 23.5. klo 10 Liturgia, 
Helluntai.

Pielavesi 
Huhtikuu: Pe 2.4. klo 13 Ehtoopalvelus, suuri perjantai. La 
3.4. klo 23.30 Pääsiäisyönpalvelus. Su 18.4. klo 10 Liturgia. 
Toukokuu: Su 16.5. klo 10 Liturgia

Keiteleen kirkko
Huhtikuu: Pe  2.4. klo 9 XII kärsimysevankeliumia, suuri 
perjantai.
Toukokuu: Su  9.5. klo 10 Liturgia, äitienpäivä.

Itäinen alue:
Tuusniemen kirkko
Huhtikuu: To  1.4. klo 10 Ehtoopalvelus ja Basileos Suuren 
liturgia. Pe 16.4. klo 18 Ehtoopalvelus

Luikonlahden tsasouna
Huhtikuu: Pe   2.4. klo 13 Suuren perjantain ehtoopalvelus. 
Su 18.4. klo 10 Liturgia.

Muuruveden tsasouna
Toukokuu: La 8.5. klo 18 Vigilia. Su 9.5. klo 10 Liturgia, 
temppelijuhla.

Nilsiän kirkko
Huhtikuu:To 1.4  klo 17 XII kärsimysevankeliumia, suuri 
perjantai. La 3.4. klo 23.30 Pääsiäisyönpalvelus. Toukokuu: 
La 22.5. klo 18 Vigilia

Juankosken kirkko
Huhtikuu: Pe 2.4. klo 14.30 Suuren perjantain ehtoopalve-
lus. Toukokuu: Su 23.5. klo 10 Liturgia, Helluntai

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 020 610 0300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville 
sattuvina ortodoksisen kirkon 
suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 020 610 0301, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: 
www.ort.fi/kuopio. Lapsi- ja 
nuorisotyötoimisto: 020 610 0309, 
sähköposti: kuopio.kerhot@ort.fi.   

ПРИХОД КУОПИО
адрес:  Snellmaninkatu 8
70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковносла-
вянском языке будет соверше-
на в Свято-Никольском соборе 
г.Куопио, по адресу: Sepänkatu 
7:
в субботу 13.03., в 10 часов
в субботу 10.04., в 10. часов
в субботу 08.05., в 10 часов
с 9.15 ч. будет возможность 
исповедоваться

Вечерня на финско-церков-
нославянском языке в Свято-
Никольском соборе г.Куопио:
в среду 21.04.., в 18 часов

«ГРУППА МАРИЯ»
Группа Мария приглашает 
всех, кто хочет больше знать о 
нашей вере, на наши встречи 
в нижнем зале здания прихода 
по адресу: Snellmaninkatu 8. 
Предстоящие встречи:
24.02.. в 18. часов
21.04.. в 18.30 часов
   
Приглашаются все желающие. 
Добро пожаловать!

отец Андрей   
тел. 020 610 0303
София, регент
тел. 020 610 0306

ОДНОДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА  
В НОВОВАЛААМСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

В рамках празднования 10-летия 
русскоязычной деятельности в 
приходе Куопио  
17.4.2010 года организуется 
однодневная поездка в 
Нововалаамский монастырь. 
В программе экскурсия по 
монастырю, посещение выставки, 
прием у игумена Сергия. 
С учетом короткого срока 
пребывания в монастыре и при 
большом количестве желающих 
цена поездки будет доступной 
для многих. Более конкретно о 
программе и цене будет сообщено 
дополнительно. 
Запись на поездку осуществляется 
через канцелярию прихода 
по телефону: 020 610 0300, 
контактным лицом также является 
Виктория Глубокова (телефон 
044 718 1661). Приглашаются 
и русскоязычные прихожане из 
других приходов, городов.

VIRKISTYSRETKI
ELÄKELÄISILLE

sunnuntaina 13.6.2010

Tänä vuonna suuntaamme
Joensuun Kirkkopäiville.
Osallistumme Joensuun 

Areenalla klo 9.30 alkavaan 
jumalanpalvelukseen, jonka 
jälkeen ruokailu samassa 

paikassa klo 12,
ja päiväjuhlaan
klo 14 - 15.30.

Bussi lähtee Pielavedeltä
klo 5.30, Maaningalta klo 6,

Siilinjärven LA klo 6.20, 
Kuopiosta, Snellmanink. 8, 
klo 6,50, (ajamme Maaher-
rankatua), Riistaveden LA 

klo 7.20, Tuusniemen LA klo 
7.50. Palaamme samaa reit-
tiä. Bussiin mahtuu 55 henk.

Sitovat ilmoittautumiset
ti 20.4.2010  mennessä

Kuopion ort. srk:n
kansliaan ma-pe klo 9-12 

puh. 020-6100300.
Ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoita myös ruoka-allergiat 
ja  jos tulet kyytiin matkan 

varrelta. Omakustannushinta 
on 20 euroa srk:n jäseniltä 

ja 30 euroa ei jäs.,  
perimme maksun matkalla.
Hintaan sisältyy matka ja 

ruoka, sisäänpääsy on sun-
nuntaina ilmainen.

Järjestää Diakoniatoimikunta

Kuopion seurakunnan 
tiistaiseurojen

kevätretki  29.5. 
Arkkipiispa Leon

tsasounalle
ja Pielaveden kirkkoon.

Kuljetus
kimppakyydein.

Ruokailun järjestä-
miseksi ilmoittaudu 
Sofialle p. 020 610 
0306 häneltä myös 

lisätiedot.

Isä Mikon eläkejuhla 25.04.2010.
Liturgia katedraalissa alkaa

klo 10.00.
Palveluksen toimittaa
KP Arkkipiispa Leo.
Liturgian jälkeen on

kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Isä Mikko toivoo, että mahdolliset 

muistamiset ohjattaisiin
seurakunnan tilille

Kuopion Osuuspankki 
560005-11194

tai seurakunnan virastoon.
Saaduilla lahjoituksilla hankitaan 

katedraaliin iso koristeellinen ana-
logi, johon voidaan laittaa useita 

ikoneita nähtäville.
Tilisiirron tiedonantoihin

merkintä ”isä Mikko”.
Tilaisuuteen ovat

kaikki tervetulleita.

Kristus nousi kuolleista!

Järjestämme pääsiäisyönä 
nyyttikestit Kuopion seura-
kuntasalilla viimevuotiseen 
tapaan. Tulevien viikkojen 
aikana keräämme listaan 

tietoja kuka tuo mitäkin, jotta 
päällekkäisyyksiltä vältyttäi-

siin.
Voit myös ilmoittaa tuomisis-

ta kirkkoherranvirastoon
kuopio@ort.fi tai

timo.hirvonen@ort.fi.
Välttämättä ei tarvitse tuoda 

mitään - Tärkeintä on,
että tulet itse mukaan!

Kaikki ovat sydämellisesti 
tervetulleita yhteiseen iloon. 

i timo

Kahvikonsertti
Kuopion ortodoksinen

seurakuntasali,
Snellmaninkatu 8

Sunnuntaina 
11.4.2010
Kello12

Vapaa pääsy!
Tervetuloa!

Käsiohjelma 10 
(sisältää kahvin ja leivonnaiset)

Tuotto käytetään
kokonaisuudessaan

Pietarin katulasten kesäleirin 
järjestämiseen Kuopiossa

KESÄTYÖNTEKIJÄT
Kuopion ortodoksinen seura-
kunta hakee Kuopion Pyhän 
Nikolaoksen katedraaliin 
opasta ajalle 1.6.-13.8.2010. 
Työaika on maanantaista 
perjantaihin klo10.00-16.00. 
Tehtävä sopii hyvin lukiolai-
selle tai opiskelijalle. Kielitai-
to katsotaan eduksi.

Tehtävä voidaan antaa joko 
yhdelle tai jakaa useamman 
henkilön kesken.
Lisätietoja antaa kirkkoher-
ra Mikko Kärki puh. 0206 
100 302. Sähköposti mikko.
karki@ort.fi

Seurakunnanneuvostolle 
osoitetut vapaamuotoiset 
hakemukset tulee lähettää 
osoitteella: Kuopion ortodok-
sisen seurakunnan virasto,
Snellmaninkatu 8, 70100 
Kuopio tai sähköpostilla 
kuopio@ort.fi  
26.4.2010 klo 12.00 men-
nessä.

KONEVITSAN LUOSTARIN
KIRKONKELLOT KUTSUVAT 

SINUT TALKOISIIN
25.7.-1.8.2010

LÄHTÖ HELSINGISTÄ. sunnun-
taina 25.7. klo 7.00 ja paluu 1.8. 
noin klo 22.00
MATKAN HINTA on 130 euroa + 
viisumi.(KONEVITSA RY:N  jäse-
nille 110 euroa + viisumi). Hinta 
sisältää linja-auto- ja laivamatkat 
sekä majoituksen ja ruuat luosta-
rissa.
TALKOOTÖINÄ poimimme 
marjoja puutarhasta ja metsästä, 
istumme perunateatterissa keitti-
össä ja korjaamme rakennuksia.
PÄIVÄÄ rytmittävät jumalanpalve-
lukset, joihin kaikki ovat tervetul-
leita uskontokuntaan katsomatta.
VIIKKO VENÄLÄISESSÄ LAA-
TOKAN SAAREN LUOSTARISSA 
ON ELÄMYS! ILMOITTAUDU 
HETI NIIN VARMISTAT PÄÄ-
SYSI MUKAAN! TIEDUSTELUT 
JA ILMOITTAUTUMISET: Marja 
Rautava puhelin: 050 3642189
email: marjakatariina@gmail.com
osoite: SÖLVENKUJA 6, 78300 
VARKAUS

LASTEN PÄÄSIÄINEN 5.4.2010.
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa.

klo 9.30 aamupalvelus, klo 10 liturgia ja lasten ristisaatto
palveluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalilla, jossa pappi 

jakaa lapsille suklaamunat siunauksen kera.
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Mikkelin seurakunta

Pääsiäisyön jumalanpalvelus
ei tavoita kaikkia

Pyhän pääsiäisyön aamupalvelukses-
sa kuulemme pyhän isämme Johan-
nes Krysostomoksen saarnan, joka 

on vaikuttava, sillä jokainen kutsutaan 
Kristuksen ateriapöytään.

Se, joka on paastonnut, on tervetullut. 
Se, joka ei ole paastonnut on myös terve-
tullut. Niin myös sekin, joka on vasta 11. 
hetkellä saapunut. Myös sellainen, joka 
on aikonut tehdä jotakin, hyväksytään. 
Niin itsensä kieltäjän kuin kevytmieli-
siäkin käsketään kunnioittamaan tätä 
päivää.

Pyhä isämme Johannes Krysostomos 
sanoo: ”Pöytä on ruokia täynnä, nautti-
kaa siitä kaikki. Se syötetty vasikka on 
valmistettu; älköön yksikään nälkäisenä 
lähtekö pois.” Tämän saarnan kohdan tul-
kitaan melko usein tarkoittavan sitä, että 
niin fyysinen kuin hengellinenkin paasto 
voidaan lopettaa kerralla ja siirtyä ruko-
uksen sijasta välinpitämättömyyteen sekä 
yltäkylläisiin juoma- ja ruokapöytiin.

Ei. Se ei tarkoita sitä, sillä olisihan jo 
ruumiillemmekin mahdoton tila siirtyä 
paastosta nopeasti yltäkylläisyyteen, 
vaikka toki jätämme paastoruoat pois. 

Pyhä isämme Johannes Krysostomos 
tarkoittaa yltäkylläisellä ruokapöydällä 
Kristusta, joka on noussut ylös kuolleis-
ta.

Hän, Kristus on pyhässä ehtoollisessa 

ruokapöytä, josta yksikään ei saa lähteä 
nälkäisenä pois. Osallisuutemme pyhään 
ehtoolliseen erityisesti pääsiäisyönä mer-
kitsee sitä, kuten pyhä isämme Johannes 
Krysostomos sanoo: ”Kaikki nauttikaa 
näissä uskon pidoissa. Kaikki tulkaa tästä 
hyvyyden rikkaudesta osallisiksi. Älköön 
kukaan parkuko synnintekojansa, sillä 
anteeksiantamus on haudasta ylösnous-
sut. Älköön kukaan pelätkö kuolemaa, 
sillä Vapahtajan kuolema on meidät kuo-
lemasta vapahtanut.”

Tärkeintä ehtoolliseen osallistumises-
samme on siis se, että Vapahtajan kuo-
lema on meidät vapauttanut kuolemasta. 
Ikuista kuolemaa ja pimeyttä ei ole sille, 
joka on otollinen vastaanottamaan Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen.

Sanomme toisillemme hymyhuulin ja 
iloiten: ”Kristus nousi kuolleista - totises-
ti nousi!” Meidän tulee suuren ilon kes-
kellä pysähtyä miettimään, mitä ympä-
rillämme tapahtuu. Me, jotka saavumme 
eri puolilla maailmaa kirkkoihin, olemme 
onnellisessa asemassa.

Koti-Suomessa ortodoksinen kirkko on 
vähemmistökirkko, johon kuuluu hieman 
yli 60.000 jäsentä. Tämä merkitsee sitä, 
että seurakuntalaisemme asuvat maantie-
teellisesti laajalla alueella; kirkkoon saat-
taa olla pitkä matka.

Näin ollen osa seurakuntalaisistamme 

jää pakosta pois pääsiäisyön jumalanpal-
veluksen ilosta, vaikka tahto olisi osal-
listua palvelukseen. On myös sairaita ja 
vanhuksia, jotka eivät ole kanssamme 
iloitsemassa Kristuksen ylösnousemuk-
sen juhlasta. 

Mitä me voimme tehdä?
Miettikäämme jokainen sydämissäm-

me, onko seinämme takana naapuri, jota 
voisimme käydä tervehtimässä. Onko 
meillä yksin oleva sukulainen, jolle voi-
simme soittaa tai kirjoittaa?

Kaikkea, mitä meidän pitäisi tehdä, 
emme ehdi tai ymmärrä tehdä. Olkoon 
apunamme kirkko ja sen jumalanpalve-
lukset. Voimme kantaa kirkon opetuksen 
mukaan yhteisiä rukouksia lähimmäisil-
lemme jumalanpalveluksissa mutta myös 
yksityisissä kotirukouksissamme. 

Pyhän pääsiäisyön jumalanpalvelus 
olkoon meidän apunamme kohti ikuista 
Jumalan valtakuntaa, jossa voimme ker-
ran iloita yhdessä. Kanssamme jakaa iloa 
se, joka on tullut ensimmäisellä hetkellä 
kuin myös se, joka on tullut vasta 11. het-
kellä.

Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi!

isä Johannes Hätinen

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi
Kanttori Ilja Pietarinen (sijainen 29.3.- 31.8.)
puh. 0206 100 353
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352
Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. 0206 100 203, s-posti: 
keskusrekisteri@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4
Maaliskuu
La 27.3. klo 18 Vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 28.3. klo 10 Liturgia, Palmusunnuntai
Ke 31.3. klo 18 Paastoliturgia
Huhtikuu
To 1.4. klo 18 Ehtoopalvelus ja liturgia, Ehtoollisen asettamisen päivä
Pe 2.4. klo 9 Aamupalvelus, 12 kärsimysevankeliumia
Pe 2.4. klo 18 Ehtoopalvelus, hautaikonin esiin kanto
La 3.4. klo 9 Aamupalvelus, hautauspalvelus
La 3.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia, Herran 
pääsiäinen
Ti 6.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
Ke 7.4. klo 9 Liturgia ja ristisaatto; koululaiset mukaan
La 10.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto; Kuutosseurakuntien diakoniapäivät
La 10.4. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 11.4. klo 10 Liturgia
La 17.4. klo 18 Vigilia
Su 18.4. klo 10 Liturgia
Toukokuu
Su 2.5. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen kirkkokahvitilaisuudessa rovasti Heikki 
Makkosen Karjala-aiheinen alustus
Ke 5.5. klo 9 Liturgia
Su 9.5. klo 10 Liturgia
Ke 12.5. klo 9 Liturgia; Pääsiäisen päättäjäisjuhla
La 22.5. klo 18 Vigilia
Su 23.5. klo 10 Liturgia ja ehtoopalvelus; Pyhän Kolminaisuuden päivä
Ke 26.5. klo 9 Liturgia

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 18
Huhtikuu 
Ma 5.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
To 8.4. klo 9.30 Liturgia ja ristisaatto; koululaiset mukaan; klo 11 Tiistaiseura
Su 25.4. klo 10 Liturgia
Toukokuu
Ke 12.5. klo 18 Vigilia
To 13.5. klo 10 Liturgia; Herramme Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastuminen
La 29.5. klo 18 Vigilia
Su 30.5. klo 10 Liturgia

Juva
Ev. lut. seurakunnan Ristinsali
Ti 30.3. klo 18 Paastoliturgia
Su 16.5. klo 10 Liturgia

Kangasniemi
Ev. lut. seurakuntatalon alasali
Su 11.4. klo 10 Liturgia

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Ma 29.3. klo 18 Paastoliturgia
La 15.5. klo 10 Liturgia

Mikkelin ikonipiiri
kokoontuu Mikkelin srk-talossa lauantaisin 27.3, ja 24.4. klo 10 - 14

Mikkelin lastenkerho
kokoontuu srk-talossa sunnuntaisin 28.3, 18.4., 2.5., 9.5., ja 23.5. klo 10 
– 10.40. Kirkossa alkaa liturgia klo 10. Kerhon päätyttyä kerholaiset tulevat 
ohjaajansa kanssa kirkkoon. Vanhemmat tuokaa lapsenne kerhoon ja tulkaa itse 
liturgiaan!

Mikkelin Sinapinsiemenkerho
kokoontuu srk-talossa maanantaisin klo 18

Pieksämäen tiistaiseura
kokoontuu to 8.4. klo 9.30 alkavan liturgian ja ristisaaton jälkeen kirkossa

Vuosiloma: Kirkkoherra Johannes Hätinen on vuosilomalla 12.- 30.4. Sijaise-
na toimii rovasti Martti Päivinen, puh. 0206 100 349.

Kuutosseurakuntien
diakoniapäivä

Mikkelissä
lauantaina 10.4.2010

Koulutuspäivän teemana: 
Lähimmäisen kohtaaminen

elämän kriiseissä
OHJELMA:
klo 10.00 Liturgia ja ristisaatto
klo 12.00 Lounas
klo 13.00–14.30 Asiantuntijaluennot
Liisa Kilvensalmi, kouluttaja, työnoh-
jaaja
Dialogius-luento, 40 min
Luento tarjoaa osallistujille mm. teo-
reettista ymmärrystä erilaisissa kriiseis-
sä olevan lähimmäisen kohtaamiseen 
sekä kirkastaa vapaaehtoistyöntekijän 
roolia auttajana ja tuo esille oman 
jaksamisen auttajan roolissa.  
Matti Boisman, diakoni, työyhteisö-
konsultti ja terapeutti
Kohtaaminen ja elämisen mieli -luento, 
40 min
Luento käsittelee mm. kohtaajaksi kas-
vamista, kohtaamisen syitä, seurauksia, 
epäonnistumisia ja esteitä.
klo 14.30–15.45 Kommenttipuheen-
vuorot ja yleisökeskustelu
Kirkkoherra Johannes Hätinen tuo esil-
le Kirkon opetuksen ja sakramenttien 
tuoman avun kriiseissä olevan lähim-
mäisen kohtaamisessa. Lisäksi kolme 
pyydettyä kommenttipuheenvuoroa ja 
selviytymistarinaa erilaisissa kriiseissä 
olleilta henkilöiltä sekä yleisökeskus-
telu koulutuspäivän esille nostamista 
asioista ja aiheista. Keskustelua johtaa 
kouluttaja Liisa Kilvensalmi.
klo 15.45 Kahvi
klo 16.00 Diakoniatoimikuntien kevät-
kokous
klo 17.00 Ehtoopalvelus

DIAKONIATOIMIKUNTIEN YHTEINEN
KEVÄTKOHTAAMINEN MIKKELISSÄ

 
Hyvät kuutosseurakuntien diakoniatoimikuntalaiset!
 
Olette lämpimästi tervetulleita kohtaamaan toinen toisemme kirk-
kaana lauantaina 10.4, koulutuksen ja kevätkokouksen merkeissä 
Mikkelin ortodoksisessa seurakunnassa.
”Lähimmäisen kohtaaminen elämän kriiseissä” koulutuspäivä an-
taa rautaisannoksen erilaisia valmiuksia toistemme ja lähimmäis-
temme kohtaamisiin. Liisa Kilvensalmi ja Matti Boisman omaavat 
pitkän kokemuksen ihmissuhdetyön ammatillisesta osaamisesta.
Yhteisen liturgian ja ehtoopalveluksen kautta saamme myös Kirkon 
opetuksen mukaista hengellistä ravintoa ja osaamista palvelutehtä-
väämme, diakoniatyöhön.
Tämän lisäksi tarjoamme teille myös ruumiin ravintoa yhteisellä 
lounaalla ja päiväkahveilla. 
Toivomme, että ilmoittaudutte 31.3. mennessä Mirjam Nykäselle, 
puh.040–5384360 tai sähköpostilla mirjam.nykanen@gmail.com.
Samalla pyydämme kertomaan myös mahdollisista ruoka-allergi-
oista.
Odotamme tapaavamme Teidät kaikki Mikkelissä, diakoniakoulu-
tuksen merkeissä, tervetuloa!

Mikkelin ortodoksinen seurakunta
Diakoniatoimikunta

Ikoninäyttely Juvalla

19.3. klo 13 Ikoninäyttelyn ava-
us, isä Martti Päivinen
Näyttely auki 15.4. saakka
30.3. klo 16-18 Markku Hietala 
kertoo ikonimaalauksesta
 
Käsityökeskus Hilduri/Taito 
Shop Juva, Juvantie 2
auki ma-pe klo 10-17          
p.0440-162 239

juva@taitoitasuomi.fi
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
p. ja fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi, www.ort.fi/rautalam-
pi
Kirkkoherra Harri Peiponen
p. 0206100321
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Itsenäinen seurakunta

Kirkolliset toimitukset

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko, Nikolaoksentie 1
la 27.3. klo 18.00 vigilia, virpovitsojen siunaus
ti 30.3. klo 10.00 aamupalvelus

to 1.4. klo 18.00 ehtoopalvelus ja liturgia, Suuri torstai, ehtoollisen asettaminen
pe 2.4. klo 18.00 aamupalvelus, Kristuksen hautauspalvelus
la 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalvelus, liturgia, KS Joensuun piispa 
Arseni toimittaa
su 4.4. klo 14.00 ehtoopalvelus, KS Joensuun piispa Arseni toimittaa
la 10.4. klo 18.00 vigilia
la 17.4. klo 18.00 vigilia

la 1.5. klo 18.00 vigilia
su 2.5. klo 10.00 liturgia, kiertokoulu, Jyväskylän papisto toimittaa
la 15.5. klo 17.00 ehtoopalvelus, Kevät-Miikkulan praasniekka
su 16.5. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia, Kevät-Miikkulan praasniekka
la 29.5. klo 18.00 vigilia

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko, Herralantie 120
su 28.3. klo 10.00 liturgia 
ma 29.3. klo 10.00 aamupalvelus, Suuri maanantai

pe 2.4. klo 9.00 aamupalvelus ja XII kärsimysevankeliumia
la 3.4. klo 9.00 ehtoopalvelus ja liturgia, KS Joensuun piispa Arseni toimittaa
to 8.4. klo 9.00 liturgia ja ristisaatto
la 24.4. klo 18.00 vigilia

la 8.5. klo 18.00 vigilia
su 9.5. klo 10.00 liturgia ja äitienpäivän rukoushetki
la 22.5. klo 18.00 vigilia
ma 24.5. klo 10.00 liturgia, Pyhän Hengen päivä 
 
Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna, Mihailantie 8
ke 31.3. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelun sakramentti, Suuri keskiviikko
to 1.4. klo 9.00 aamupalvelus, Suuri torstai
su 11.4. klo 10.00 liturgia, Tuomaan sunnuntai
ke 28.4. klo 10.00 liturgia, pääsiäisen keskijuhla
pe 21.5. klo 10.00 liturgia
Tervo, Profeetta Elian tšasouna, Kirkkotie 9
la 27.3. klo 10.00 liturgia, Lasaruksen lauantai
ke 31.3. klo 10.00 aamupalvelus, Suuri keskiviikko

ma 5.4. klo 10.00 liturgia ja ristisaatto
su 25.4. klo 10.00 liturgia

la 22.5. klo 10.00 liturgia, vainajien muisto

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna, Koulutie 6 
ti 30.3. klo 18.00 paastoliturgia, Suuri tiistai
pe 2.4. klo 14.00 ehtoopalvelus, Suuri perjantai
su 18.4. klo 10. liturgia

ke 12.5. klo 18.00 vigilia
to 13.5. klo 10.00 liturgia, Kristuksen taivaaseenastuminen 

Hankasalmi, Aseman srk-koti
ti 13.4. klo 9.00 liturgia
su 30.5. klo 10.00 liturgia

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
ma 29.3. klo 18.00 paastoliturgia
ke 7.4. klo 9.00 liturgia
su 23.5. klo 10.00 liturgia

Muuta toimintaa:
Suonenjoen tiistaiseura, kirkon alasalissa
ke 7.4. klo 13.00
ke 21.4. klo 13.00
ke 28.4. hautausmaan siivous ja panihida

Rautalammin tiistaiseura, srk-salissa
ke 14.4. klo 13.00 
ke 28.4. klo 13.00
ke 12.5. klo 13.00

Jumalanpalvelustiedot, uutisia ja tapahtumia seurakunnan nettisivuilla www.
ort.fi/rautalampi sekä torstaisin Sisä-Savo lehdessä 

Vuosi 2010 on alkanut seurakun-
nassamme haasteellisena. Isä 
Bogdan valittiin Oulun kirkko-

herraksi ja hän aloitti työnsä helmikuun 
alusta. Hallinto (neuvosto ja valtuusto) 
on kokouksissaan ollut yksimielinen sii-
tä, että  arkkipiispa Leo hiippakunnan 
piispana julistaisi haettavaksi seurakun-
nan kirkkoherran työsuhteisen toimen 
ensi tilassa.

Korkeasti Pyhitetty isä esipaimen on 
tavannut kahdesti hallinnon edustajia 
Rautalammilla.

 Hän on todennut myönteisesti yhteisen 
tahtotilan olevan itsenäisen seurakunnan 
säilyttäminen siitäkin huolimatta, että 

Karttula liittyy vuoden 2011 alusta Kuo-
pion seurakuntaan. Ensisijaisen tärkeänä 
lähtökohtana on se, miten miten seura-
kuntalaiset saavat palvelut parhaiten.

Seurakunnassamme jatkunut tarkka 
taloudenpito on entistäkin tärkeämpi jat-
kossa. Verotuloista menetämme n. 17% 
ensi vuoden alusta, kuluista vastaavasti 
vähemmän. Toivon kirkon keskusrahas-
ton myönteistä suhtautumista edellisvuo-
sien tapaan, myöskään talkootyön osuus 
ei ole vähäinen.

Haluaisin herätellä keskustelua siitä, 
miten jumalanpalvelus ja muut palvelut 
järjestetään jatkossa Syvänniemen ruko-
ushuoneen vaikutuspiirissä oleville jäse-

nille ja muille.
Rukoushuone on vanhin jälleenraken-

nuskaudella rakennettu. Kuorotoiminta 
on ollut aktiivista, samoin talkootoiminta. 
Esittäisin seurakuntalaisten ja hallintojen 
yhteistä tapaamista, että voisimme saada 
tietoa tulevista suunnitelmista.

Toivon, että seurakuntalaiset ottaisi-
vat rohkeasti yhteyttä kaikkiin hallinnon 
edustajiin seurakuntamme tulevaisuutta 
koskevissa asioissa.

Syvänniemellä 26. helmikuuta 2010
Esko Huovinen

Valtuuston puheenjohtaja
040- 9614968

Tsasouna
Konnevedelle
Konneveden ortodoksien parissa virisi 
viime syksynä keskustelua oman ruko-
ushuoneen rakentamisesta Konnevedel-
le, ja joukko seurakuntalaisia on pohti-
nut mahdollisuuksia käynnistää hanke.

Nyt edessämme on yhdistyksen pe-
rustaminen, joka voisi lähteä viemään 
hanketta konkreettisesti eteenpäin. 
Tervetuloa keskustelemaan hankkeesta 
13.4.2010 kello 18.00 seurakuntasalin 
kokoontumishuoneeseen. Kokoontumi-
nen on Konneveden seurakunnan seura-
kuntatalolla, Oikotie 4. 

Kristiina Hurmerinta

Nuorten toimintaa
Rautalammilla

Lasten kerho
lauantaisin 10.4.
klo 10.00-11.30,

24.4. klo 14.00- perhepäivä 
koulukeskuksella (liikunta-

sali/uinti/ruokailu srk-salilla 
sekä  kirkko

pe 9.4. klo 17.-20.30,
nuorten ilta

pe 14.5. klo 17.00 nuorten ilta

Perinteinen kirkkovenesoutu-
retki tiistaina 25.5. klo 17.00 

– lähtö Myllyn rannasta

Lisää nuorisotapahtumia taka-
sivulla!

Seuraa seurakunnan nettisivu-
ja www.ort.fi/rautalampi 

Kevät-Miikkulan
praasniekan

ohjelma Rautalammilla
14.-16.5.2010

Rautalammin tiistaiseura 60 vuotta
Rautalammin pyhän Nikolaoksen kirk-
ko 50 vuotta
Rautalammin Nikolaos-kuoro 40 vuotta
Rautalammin Karjala-Seura 65 vuotta 
Perjantai 14.5. klo 18.00 Nuorten ilta 
kivijalassa
Lauantai 15.5. klo 17.00 Ehtoopal-
velus, pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Nikolaoksentie 1
klo 18.00 Illatsu Korholan kartanossa, 
ohjelma ja iltapala 15 euroa
Sunnuntai 16.5. klo 9.30 Vedenpyhitys 
ja liturgia, pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Nikolaoksentie 1 
- litania Karjalaan jääneiden muisto-
merkillä
- ruokailu liturgian jälkeen seurakun-
tasalilla
- klo 13.00 pääjuhla kirjaston Kivijalas-
sa, Rautalammintie 4

Praasniekassa mukana mm. ortodoksi-
nen nuorisokuoro Ison

Seurakunta järjestää Agape-aterian pääsiäisyönä
Rämäkällä (Rämäkkätie 50, Rautalampi)

– tarkemmat tiedot seurakunnan nettisivuilta
ja Sisä-Savo lehdestä.

Suuren viikon palvelukset
Rautalammin ortodoksisessa seurakunnassa

Suuri maanantai 29.3.
Klo 10.00 Aamupalvelus, Suonenjoki
Klo 18.00 Paastoliturgia, Konnevesi

Suuri tiistai 30.3.
Klo 10.00 Aamupalvelus, Rautalampi
Klo 18.00 Paastoliturgia, Vesanto

Suuri keskiviikko 31.3.
Klo 10.00 Aamupalvelus, Tervo
Klo 18.00 Yleinen sairaanvoitelu, Syvänniemi

Suuri torstai 1.4.
Klo 9.00 Aamupalvelus, Syvänniemi
Klo 18.00 Ehtoopalvelus ja liturgia (BSL), ehtoollisen asettaminen, 
Rautalampi

Suuri perjantaina 2.4.
Klo 9.00 Aamupalvelus ja XII kärsimysevankeliumia, Suonenjoki
Klo 14.00 Ehtoopalvelus, Vesanto
Klo 18.00 Aamupalvelus, Kristuksen hautauspalvelus, Rautalampi

Suuri lauantaina 3.4.
Klo 9.00 Ehtoopalvelus ja liturgia (BSL), Suonenjoki, KS Joensuun 
piispa Arseni toimittaa
klo 23.30 Puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia, Rautalampi, KS 
Joensuun piispa Arseni toimittaa

Pääsiäispäivä 4.4.
Klo 14.00 Ehtoopalvelus, Rautalampi, KS Joensuun piispa Arseni 
toimittaa

Pääsiäisyön Agape-ateria rinneravintola Rämäkällä jumalanpalve-
luksen jälkeen. 

Kuvassa Pyhän Nikolaoksen kirkko Rauta-
lammilla, kuva: Harri Peiponen
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna
ma-pe klo 9-12.

Pääsiäisen todellinen ilo

Jyväskylän seurakunta

Kevät on tulossa ja pääsiäisjuhla lähes-
tyy.  Olemme valmistautuneet siihen 
koko paastonajan. 

Kuitenkin, ennen kuin saamme juhlia, 
meidän edessämme on Suuri viikko.  Mo-
nien kirkon pyhien ja opettajien mukaan 
juuri pääsiäsjuhlaa edeltävä viikko on 
kaikista kirkkovuoden viikoista ihanin ja 
sisällöltään rikkain.

Juuri Suuren viikon aamupalveluksissa 
saamme kuulla ihanat ja liikuttavat veisut 
“Katso, ylkä tulee puoliyössä” ja “Minä 
näen, oi Vapahtajani, Sinun häämajasi”.  
Maanantaista keskiviikkoon kuulemme 
evankeliumissa Kristuksen opetusta Je-
rusalemissa. 

Joka päivä, suurta perjantaita lukuun-
ottamatta, saamme osallistua ehtoolli-
seen, ja vieläpä illalla, kun kaikilla, myös 
työssä käyvillä, on mahdollisuus päästä 
kirkkoon. 

Suurena torstaina vietetään ehtoollisen 
sakramentin asettamisen juhlaa.  Suu-
ri perjantai on taas ankara paastopäivä, 
jolloin kuulemme kaksitoista kärsimy-
sevankeliumia ja seuraamme Kristuksen 
kärsimyksiä kuin paikan päällä. 

Sen jälkeen kokoonnumme kunnioit-
tamaan ja kumartamaan Kristuksen hau-

takuvaa, ja päivän päättyessä olemme 
yhdessä Jumalanäidin kanssa hänen itki-
essään Poikansa ristin ääressä. 

Suuri lauantai alkaa aamupalveluk-
sesta, jossa saatamme Kristuksen laula-
en hautaan.  Iltapäivällä osallistumme 
liturgiaan, joka tuo meille ensimmäisen 
sanoman Ylösnousemuksesta, ja kirkko 
riisutaan jo paaston väreistä ja puetaan 
valkoiseen väriin.  Todistamme, että 
Kristuksen hauta on tyhjä, ja jäämme 
odottamaan ylösnoussutta Herraa.

Suuri viikko on meille ortodokseille 
suunnaton hengellinen voimavara.  Olisi 
viisasta, että osallistuisimme mahdolli-
suuksiemme mukaan Suuren viikon ju-
malanpalveluksiin.

On surullista, että emme kaikki kenties 
ymmärrä tätä rikkautta ja jäämme tule-
matta Suuren viikon jumalanpalveluk-
siin, tai aloitamme sen vasta perjantaina.

Itse pääsiäisen yöpalvelus on hengelli-
nen palkinto kaikille, jotka ovat voineet 
osallistua muihinkin Suuren viikon pal-
veluksiin. 

Juhlan suuruus aukeaa meille kaikes-
sa täyteydessään erityisesti silloin, kun 
olemme siihen päivä päivältä valmistau-
tuneet.

Mielessä on hyvä pitää myös pyhän Jo-
hannes Krysostomoksen sanat: “Joka on 
ensimmäisestä hetkestä työtä tehnyt, ot-
takoon tänään vastaan oikeudenmukaisen 
ansion.

Joka tuli kolmannen hetken jälkeen, 
ilolla viettäköön juhlaa. Joka saapui kuu-
dennen hetken jälkeen, älköön lainkaan 
tunteko pelkoa: kukaan ei menetä mi-
tään. 

Joka tuli niin myöhään kuin yhdeksän-
nellä hetkellä, tulkoon mukaan hänkin, 
lainkaan epäröimättä. Joka saapui vasta 
yhdennellätoista hetkellä, älköön olko 
huolissaan viivästymisestään, sillä val-
tias on jalomielinen: hän ottaa vastaan 
viimeisen niin kuin ensimmäisenkin, hän 
suo levon yhdennentoista hetken työnte-
kijälle kuten ensimmäisestä hetkestä työ-
tä tehneelle.

Viimeisenkin hän armahtaa ja ensim-
mäisestä pitää huolen: tuolle hän antaa, 
tälle lahjoittaa. Hän ottaa vastaan teot 
ja hyväksyy aikeenkin. Hän antaa arvon 
työlle ja aikomustakin hän kiittää.” 

Kristus nousi kuolleista! – Totisesti 
nousi!

isä Aleksander

JUMALANPALVELUKSET 

JYVÄSKYLÄ,
Kristuksen ylösnousemisen kirkko
La 27.3. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia, Lasaruksen lauantai, piispa Arseni, klo 
18 juhlavigilia, virpovitsojen siunaus, piispa Arseni. Su 28.3. klo 10 liturgia, 
palmusunnuntai, monikielinen, piispa Arseni. Ma 29.3. klo 9 aamupalvelus, 
klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. TI 30.3. klo 9 aamupalvelus, klo 18 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ke 31.3. klo 9 aamupalvelus, klo 18 yleinen 
sairaanvoitelu. To 1.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. 
Pe 2.4. klo 9 aamupalvelus (12 kärsimysevankeliumia), klo 14 ehtoopalvelus, 
klo 18 pieni ehtoonjälkeinen palvelus. La 3.4. klo 9 aamupalvelus, Kristuksen 
hautauspalvelus, klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia, klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
aamupalvelus ja liturgia, HERRAN PÄÄSIÄINEN. Su 4.4. klo 15 ehtoopal-
velus. Ma 5.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto. Ke 7.4. klo 9 liturgia. Pe 9.4. klo 9 
liturgia ja koululaisten teemapäivä. La 10.4. klo 18 vigilia. Su 11.4. klo 10 li-
turgia. Ti 13.4. klo 9 panihida ja liturgia (vainajien pääsiäinen). Ke 14.4. klo 18 
ehtoopalvelus. La 17.4. klo 18 vigilia. Su 18.4. klo 10 liturgia. Ke 21.4. klo 18 
ehtoopalvelus. La 24.4. klo 18 vigilia. Su 25.4. klo 10 liturgia, monikielinen. 
Ke 28.4. klo 18 ehtoopalvelus. La 1.5. klo 18 vigilia. Su 2.5. klo 10 liturgia. 
Ke 5.5. klo 18 ehtoopalvelus. La 8.5. klo 18 vigilia. Su 9.5. klo 10 liturgia. Ke 
12.5. klo 18 vigilia. To 13.5. klo 10 liturgia, Kristuksen taivaaseenastuminen. 
La 15.5. klo 18 vigilia. Su 16.5. klo 10 liturgia. Ke 19.5. klo 18 ehtoopalvelus. 
Pe 21.5. klo 18 parastaasi. La 22.5. klo 9 liturgia, vainajien muistelupäivä, klo 
18 vigilia. Su 23.5. klo 10 liturgia, helluntai. Ma 24.5. klo 9 liturgia, pyhän 
Hengen päivä. La 29.5. klo 18 vigilia. Su 30.5. klo 10 liturgia, monikielinen.
 
KARSTULA, Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus. La 24.4. klo 9 liturgia. La 29.5. klo 9 liturgia.

LIEVESTUORE, pyhän Nikolaoksen tsasouna
La 3.4. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia. La 8.5. klo 18 vigilia. Su 9.5. klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia, p.Nikolaos.

SAARIJÄRVI, pt. Arseni Konevitsalaisen tsasouna
Pe 2.4. klo 9 aamupalvelus, 12 kärsimysevankeliumia. Ke 28.4. klo 9 liturgia, 
pääsiäisen keskijuhla. Su 30.5. klo 10 liturgia

SUOLAHTI, ylienkeli Mikaelin tsasouna
Ti 30.3. klo 18 ennenpyhitteyjen lahjain liturgia. La 17.4. klo 9 liturgia. Su 
23.5. klo 10 liturgia.

VIITASAARI, Kristuksen kirkastumisen tsasouna
Pe 26.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ke 31.3. klo 18 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia. La 10.4. klo 9 liturgia. Su 2.5. klo 10 liturgia.

ÄÄNEKOSKI, Jumalansynnyttäjän kuolonuneennukkumisen tsasouna
To 1.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. Su 16.5.2010 klo 14.00 alkaen eku-
meeninen ristisaatto Kapeenkoskella Ma 24.5. klo 9 liturgia, pyhän Hengen 
päivä.

HAAPAMÄKI, Laina Halvarin kodissa
ma 29.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

MUISTA!! AKATISTOS Jyväskylä, ti 13.4. klo 17.30 ja ti 11.5. klo 17.30

Jyväskylän
nuorisotyö ilmoittaa

Sunnuntaisin liturgian aikana kerho lapsille.
----------
Palmusunnuntaita edeltävä viikko, 22. – 26.3. 
ma-pe:
Virpomavitsapaja Jyväskylässä Ylösnousemuk-
sen kirkolla (tarkemmat kellonajan ilmoitetaan 
myöhemmin)
-----------
Lasaruksen lauantaina 27.3. virpomavitsapaja 
nuorisotiloissa sekä muuta toimintaa ja tietois-
kuja. Aikuisille keskustelua aiheesta monikult-
tuurisen perheen elämä .
-----------
Palmusunnuntaina 28.3. lastenkerholaiset vir-
povat kirkkoon tulijat Ylösnousemuksen kir-
kolla. 
-----------
Pääsiäisyöksi varattu lapsille ja nuorille patjoja 
vanhaan saliin lepäämistä varten.
----------
21.4. klo 18.00 Ehtoopalvelus  ja nuortenilta. 
Tiedossa pizzaa, hyvää seuraa, rentoa meinin-
kinä ja ylösnousemuksen iloa. Pistä päivämäärä 
muistiin, TULE JA TUTUSTU!!! 
------------- 
Äitienpäivän juhla 9.5. liturgian jälkeen.

OOL Jyväskylän kevään toimintaa

16.3. Jumalan kokeminen idän ja lännen pyhien silmin
7.4. Leffailta ja Pääsiäisjuhla!
24.4. Teatteriin tulikoetta katsomaan

Parhaiten tietoa tapahtumista saat liittymällä Jyväskylän 
oolin sähköpostilistalle osoitteessa http://lists.jyu.fi/mail-
man/listinfo/ool-jkl.

Православный приход г. 
Ювяскюля, весна 2010

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

Общая Панихида за умерших 
на церковно-славянском 
языке в субботу 22.5. в 17:00 в 
Воскресенской церкви.

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

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и интересующихся 
дреним пением православной 
церкви!  Kirkkoslaavin- ja suo-
menkielinen Voskresenie-kuoro 
toivottaa uudet laulajat tervetul-
leiksi laulamaan vanhaa yksiäänis-
tä ortodoksista kirkkolaulua!
регент Мария Такала-Рощенко, 
takalam@gmail.com, тел. 040-523 
5616.

Добро пожаловать!

Ortodoksiakurssi Jyväskylän ort. seurakunnassa

Kurssi on avoin kaikille ortodoksista perinteestä kiinnostuneille.Kevät 
2010, torstai klo 18-19:45 vanha sali (sisäänkäynti kirkon ovesta), Rajakatu 
39, Jyväskylä6.5. Kirkkovuoden juhlat.  Pyhien muisto.20.5. Sakramentit: 
Ehtoollinen.  Liturgia jumalanpalveluksena.Opetuksesta vastaa TM Maria 
Takala-Roszczenko

Akatistos

toimitetaan joka kuukauden toisena tiistaina klo 17:30 Ylösnousemuksen 
kirkossa.  Pyrkimyksenä on oppia akatistoksen toimittaminen myös maallik-
kovoimin.

Ti 13.4. Akatistos kuolleista nousseelle Kristukselle
Ti 11.5. Akatistos Jumalansynnyttäjälle

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA
Tiistaiseurailta 06.04.2010: Kirkkaan viikon juhlaa, slaaviminen ja kellojen-
soittoa.
Tiistaiseurailta 04.05.2010:  Toivon kantajien vierailu. Toivonkantajat on 
Suomen ortodoksisen kirkon järjestöjen (Ortaid, Ortodoksinen Lähetys, 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ja Ortodoksisten nuorten liitto) 
yhteinen toimintamuoto. Toivonkantajat kannustaa kirkon jäseniä toivon 
tekoihin omissa yhteisössään ja koko maailmassa.
Osallistumme koko kirkkokunnan yhteisille kirkkopäiville 12.-13.06. 2010 
Joensuussa. Kyyti ja hotellimajoituksia varattu noin 50:lle. Ilmoittautumiset 
seurakunnan kansliaan p. 0206 100 380
Lämpimästi tervetuloa osallistumaan!

Tarinailta
22.4.2010 klo 18
vanhassa salissa

Järjestää
Jyväskylän Seudun

Suojärveläiset ry
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Lasaruksen lauantaina 27.3.2010 
toimintapäivä kirkolla

Ohjelma
Klo 9 kirkossa aamupalvelus ja 
liturgia, piispa Arseni 
Klo 12 perinteinen käsinmaalattu-
jen ja eri menetelmin koristeltujen 
pääsiäismunien myyntinäyttely
Virpomavitsapaja nuorisotiloissa 
sekä muuta toimintaa ja tietoiskuja 
sekä aikuisille keskustelua aiheesta 
monikulttuurisen perheen elämä.
Toimikuntien myyjäiset
Klo 18 vigilia kirkossa ja virpovit-
sojen siunaaminen, piispa Arseni
Tervetuloa!

Ykkös-, kakkos- ja kolmasluokkalaisten teemapäivää vietettiin Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa 2. helmikuuta.

KAKSI MATKAA

LUOSTARIKIERROS
2.-5.7.2010
Syväriläinen, Säntämä ja Vasoijärvi
Jyväskylän Seudun Suojärveläiset täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Siksipä 
päätimme järjestää matkat. Matkaan lähdemme perjantaina Tampereelta, Jy-
väskylän ja Joensuun kautta kohti Salmia, Aunusta ja Suojärveä. Tarkoituk-
senamme on palata maanantaina Sortavalan kautta illaksi kotiin. Aunuksessa 
majoitumme hotelli Olongaan kahdeksi yöksi. Kolmannen yön vietämme 
Suojärvellä hotelli Kareliassa. Matkan hintaan sisältyy kolme illallista ja 
kolme aamiaista, ryhmäviisumi Suomen kansalaisille ja sisäänpääsy Syvärin 
luostariin. Matkan hinta 298 euroa. 
Matkaniekkana Vesa Takala
Paikkoja rajoitetusti, joten varaa matkasi pian!

BOMBA
23.-25.7.2010
Karjalaiset heimojuhlat Nurmeksessa
Majoitus kahden hengen huoneessa ja kylpyläosaston käyttö, puolihoito. Ryh-
mällä oma bussi käytössä koko viikonlopun. Matkareitti Jyväskylä – Äänekos-
ki – Viitasaari – Nurmes.
Hinta 178 euroa/hlö.
Koe kylpylän ilot ja heimojuhlan riemut!

Kysy lisää: Pohjolan Matka, Liisa Kovanen, 0201 303 333, liisa.kovanen@
pohjolanmatka.fi
tai Ari Peiponen,  040 756 1241, peipoari@gmail.com

Ortodoksinen lukupiiri
kerran kuussa lauantaisin klo 
16:00-17:30
Vanha sali (Rajakatu 39, sisään-
käynti kirkon ovesta)

Lukupiirissä keskustellaan 
yhdessä luettaviksi valituista 
kirjoista.  Tarkempi aika ilmoite-
taan seurakunnan nettisivulla ja 
kirkon ilmoitustaululla. 
Tervetuloa!

Jyväskylän päiväpiiri
kutsuu!

Seuraavan kerran kokoonnum-
me torstaina 8.4.2010 klo 13 
seurakuntakeskuksen juhla-
salissa. Toiminta on tarkoitettu 
niille, joilla on aikaa iltapäivisin. 
Tervetuloa seurakunnan päivä-
toiminnan piiriin! Äänekosken Kapeenkoskella

ekumeeninen tapahtuma

sunnuntaina 16.05.2010 klo 14 alkaen
Ristisaatto alkaa P-paikalta klo 14 Honkaristille, jossa toimitetaan hartaus-
hetki. Vaellus jatkuu vedenpyhitykseen alavirran laavulle ja Myllyniemeen, 
jossa toimitetaan rakennusten pyhittäminen. Siellä on myös mahdollisuus 
kahvitella ja paistaa makkaraa.

Reitin pituus on oin kaksi kilometriä. Ekumeenisessa tapahtumassa ovat mu-
kana Äänekoseken evankelisluterilainen seurakunta, Ääneseudun tiistaiseu-
ra ja Jyväskylän ortodoksinen seurakunta.

Kapeenniemessä on historiallisesti arvokkaita kohteita: Honkaristi, suntit, 
Ristinkivi, lahkomylly ja aittakylä. Honkaristin paikalla on pidetty jumalanpal-
veluksia 1400-luvulta lähtien.

Ajo-ohje: Hirvaskankaalta 7,7 km 69-tietä Suolahteen päin, ennen Pörrin-
salmen siltaa kääntyy oikealle kanavalle vievä tie. Parkkipaikalta opastus 
Honkaristille.

Tervetuloa!

Jokainen läheinen ihmissuhde on matka. 
Ihminen löytää toisen kanssamatkustajan 
ja rakastuu tähän.

Hän näkee toisessa lupauksen, jota 
tarvitsee elämäänsä: lupauksen omasta 
eheytymisestään.

Myös kumppani on matkalla, ja näkee 
saman lupauksen toisessa. Kun suhde 
vakiintuu, haavekuvien alta paljastuvat 
ennemmin tai myöhemmin suhteen rea-
liteetit.

Amerikkalainen professori John Gott-
man on tutkinut parisuhteessa eläviä pa-
reja jo 30 vuoden ajan. Hän on onnistu-
nut tutkimusryhmineen tunnistamaan ja 
erottamaan piirteitä onnellisten ja onnet-
tomien parien välillä.

Keskeinen löydös on aviollinen ystä-
vyys, jonka onnellisessa ja kestävässä 
parisuhteessa elävät parit ovat saavutta-
neet.

Hänen mukaansa parisuhde perustuu 
ennen kaikkea ystävyyteen ja molem-
minpuoliseen kunnioitukseen. Puolisot 
pitävät yhteisiä hetkiä tärkeinä, heidän 
välillään on luottamusta, huolenpitoa ja 
päivittäistä hellyyttä.

Onnellisessa liitossa kyse on navigoin-
titaidoista, kyvystä pitää suhde vakaana 
ja normaalilla kurssilla. Tahdolla ja tai-
dolla parisuhdekurssi pohjautuu John 
Gottmannin laatimaan teoriaan toimivas-
ta parisuhteesta.

John Gottmannin tutkimuksiin pohjau-
tuvan Suomessa kehitetyn ja toteutetun 
”Tahdolla ja taidolla parisuhteen par-
haaksi” – kurssin pohjana on Väestölii-
ton 4-vuotinen (2004–08) valtakunnalli-
nen projektin.

Projektin tavoitteena on ollut tukea pa-
risuhteessa eläviä pareja sekä ennaltaeh-
käistä parisuhteissa esiintyviä ongelmia.

Mallin vaikuttavuutta ja pysyvyyttä on 
arvioitu Joensuun yliopiston psykologi-
an laitoksella opinnäytetöiden muodos-
sa vuosina 2005 ja 2006. Väestöliitossa 
mallia ovat kehittäneet psykologit, pari- 
ja perheterapeutit Sinikka Kumpula, 
Vuokko Malinen sekä Arto Koskinen.

Kurssin tavoitteena on tukea pareja 
saamaan ryhmämuotoisesti parisuhdetie-
toutta, -taitoja sekä apua. Osallistumalla 
kurssille puolisoilla on mahdollisuus yh-
dessä pysähtyä tutkimaan ja kehittämään 
sekä omia parisuhdetaitojaan että keski-
näistä suhdettaan.

Mitä aikaisemmin puolisot tarttuvat 
suhteessa esiintyviin ongelmiin ja löytä-
vät niihin ratkaisuja, sitä onnellisemmak-
si he suhteensa kokevat. Vanhempien 
toimiva parisuhde on tärkeä asia lapsen 
psyykkiselle kehitykselle. Vanhempien 
hyvä, turvallinen ja pitkäkestoinen pari-
suhde tukee lapsen ja nuoren kasvua ja 
kehitystä kohti aikuisuutta. 

Kurssilla on mahdollisuus yhdessä 
puolison kanssa aloittaa tutkimusmatka 
sekä omaan että yhteiseen elämään.

Jyväskylän ortodoksisessa seurakun-
nassa on tarkoitus toteuttaa Tahdolla ja 
taidolla parisuhteen parhaaksi – ryhmä  
ensi syksynä 1.9. alkaen viitenä keski-
viikkoiltana.

Ryhmään ovat tervetulleita avio-/avo-
parit, jotka haluavat oppia uusia taitoja 
yhdessä elämiseen liittyen. Ryhmään ote-
taan 6-7 paria. Työskentely tapahtuu yh-
dessä oman puolison kanssa. Jokaisella 
ryhmäkerta koostuu yhteisestä osuudes-
ta, jolloin osallistujat saavat teoriatietoa 
parisuhteesta ja siihen vaikuttavista asi-
oista, sekä parisuhdeharjoitusten tekemi-
sestä, joita puolisot tekevät keskenään.

Ryhmä ei ole terapiaryhmä eikä ryh-
mätyöskentelyä ole. 

Edellytyksenä kurssille ja ryhmään 
osallistumiselle on puolisoiden oma halu 
ja innostus oppia ja kehittää keskinäistä 
suhdettaan sekä se, ettei suhteessa ole 
keskinäistä väkivaltaa, sen uhkaa tai 
muuta akuuttia parisuhdekriisiä (esim. 
alkoholinkäyttö, uskottomuus, jokin muu 
vakava kriisi.

Parisuhdekurssin ja -ryhmän oppaana 
ja vetäjänä toimii sosiaalityöntekijä, pari- 
ja perheterapeutti, Marja-Leena Ollikai-
nen. Lisätietoja kurssista saa osoitteesta 
ollikainenmarjaleena5@gmail.com.

Parisuhteen parhaaksi
Jyväskylän syksyn kurssilla

Perinteinen  käsinmaalattujen ja eri menetelmin
koristeltujen pääsiäismunien myyntinäyttely

Jyväskylässä 27.3. – 3.4.201
 ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa 
Näyttely on esillä lauantaina klo 12-14

ja muina päivinä klo 10 – 14
Tervetuloa!
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Kirkkovuoden toinen Solea 
ilmestyy viikolla 45. Sen 
aineistopäivä on 21.10.2008
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net. Paino: Kiuruveden 
Sanomalehti Oy: Kisapaino, 
Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700, Fax (017) 
770 7770

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harri Peiponen, Rautalampi
p. 020 6100 321
harri.peiponen@ort.fi

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

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

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea 
nro 03/2010 on seurakuntalaisilla 
viimeistään pe 28.5. Sen aineistopäivä 
on ma 19.5.2010. Seurakuntien 
yhteystiedot osoitteessa www.ort.fi, 
josta klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat. Yhteystiedot 
löytyvät myös Soleasta seurakunnan 
sivuilta. Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. Lehti 
tulee seurakunnan jäsenille maksutta 
ja se on luettavissa internetissä 
osoitteessa www.ortodoksi.net.
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2 (PL 
45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309
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Radio ja tv

Perhe ja kirkko-voi taivas� 3.-5.9.�010 Valamon luostarissa

Tervetuloa viettämään perheviikonloppua Valamon luostariin.Tapahtuma järjestetään 

yhdessä Ortodoksisten Nuorten liiton ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan kanssa.

Viikonlopun aikana perehdytään siihen, kuinka kirkko voi olla perheiden tukena ajan 

haasteissa ja miten eri ikäryhmät voisivat löytää toisensa ja kokea yhteisyyttä.

Ohjelmassa on mm Improteatterin Snorkkelin esitys,seikkailurata kouluikäisille,nuorille rajattu 

laivaseminaari,paneelikeskustelu aiheesta Perhe seurakunnassa ja tietenkin luostarin 

jumalanpalvelukset.

Alle 14-vuotiaat vanhemman kanssa veloituksetta,14-18-vuotiaat 36€,

aikuiset 80-146€ majoituksesta riippuen.Hinnat sis majoituksen,ohjelman sekä aamiaiset ja 

muut ohjelmaan merkityt ruokailut.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

Valamon kansanopisto

79850 Uusi-Valamo

myyntipalvelu puh.:017 5701810

s-posti:opisto@valamo.fi

Talkoo-
laiseksi
Ortodoksisille
kirkkopäiville?

Kirkkopäivät on 
Suomen ortodoksisen kirkon 

suurin tapahtuma vuonna 2010. 
Tapahtuma järjestetään 

Joensuussa 11.-13.6.2010.

Tarjolla on monenlaisia tehtä-
viä ennen tapahtumaa ja sen 
aikana. Mukaan tarvitaan eri 
alojen osaajia, joilta löytyy 
hyvää talkoohenkeä ja iloista 
työasennetta.

Talkoolaisia tarvitaan muun 
muassa: ravitsemuspalvelui-
hin, järjestyksenvalvon-
taan, tapahtumatuottei-
den myyntipisteeseen, 
lipunmyyntiin, pysä-
köinninohjaukseen
ja muihin yleisiin 
järjestelytehtäviin.

Talkoolaisena saat il-
maisen yhteismajoituksen 
(koulumajoitus), ruoan ja 
tapahtumapassin.

Talkoolaishaku koskee sekä 
kirkkopäiviä, kirkkolaulupäiviä 
että ONL:n vuosijuhlia.

Talkoolaishakemuksia otetaan 
vastaan 31.3.2010 saakka. 
Ilmoitamme kaikille hakijoille 
valinnasta sähköpostitse tai 
puhelimitse 15.4.2010 men-
nessä. Kaikki hakemuksen 
tiedot käsitellään luottamuk-
sellisesti.

Talkoolaisek-
si voit hakea 
täyttämällä
Ortodoksisten
kirkkopäivi-
en Internet-
sivustolta
(www.
ortodoksiset-

kirkkopaivat.
fi) löytyvän hake-

muslomakkeen. 

Lisätietoja tapahtumasta saa 
projektisihteeri Anna Jetsulta 
puh. 050-367 4888.

Tule mukaan kirkkopäiville!

3.-4.4.  Pääsiäisyön
aamupalvelus ja liturgia

klo 23.55-03.00
(tv ja radio). 

Uspenskin katedraali, Helsinki.

Yle Radio 1 kanavalla
2.4. klo 18.00-19.00 Suuren 
perjantain ehtoopalvelus 
Helsinki,  Uspenskin katedraali
3.-4.4. klo 23.55-03.00
Pääsiäisyön aamupalvelus ja 
liturgia , tv ja radio
Helsinki, Uspenskin katedraali
11.4. Liturgia klo 11.00-12.00
Tampere, Pyhän Aleksanteri 
Nevskin kirkko
25.4. Liturgia klo 11.00-12.00
Lahti, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko
9.5. Liturgia klo 11.00-12.00
Oulu, Pyhän Kolminaisuuden 
katedraali
23.5. Liturgia klo 11.00-12.00
Lappeenranta, Jumalansynnyttä-
jän Suojeluksen kirkko

Aamuhartaudet Yle Radio 1
klo 6.15 ja 7.50
10.4. Metropoliitta Panteleimon, 
Oulu

Iltahartaudet Yle Radio 1
klo 18.15
20.4. Pastori Teo Merras, Hel-
sinki

PERHELEIRI PURONIEMEN LEIRIKESKUKSESSA 
22.–25.7.10

PSHV, ONL ja Rautalammin ja Jyväskylän ortodoksiset seurakunnat järjes-
tävät perinteisen perheleirin Puroniemen leirikeskuksessa 22.–25.7.10
Leiri on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat viettää muutaman päivän orto-
doksista leirielämää kauniissa maisemassa aikuisten ja lasten kesken.
Leirin hinta:
aikuisilta  65 €
lapsilta 4-14 v. 33 €
alle 4 v. ei maksua
Lisätiedot ja ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle 7.7.2010 mennessä,
puh. 0206 100 490 tai pshv@ort.fi

PYHÄKANKAAN LEIRIKESÄ KUTSUU:

- Lasten leiri (6-9-v.) ti-pe 15.-18.6.
(ps. lapsi voi tulla leirille vanhemman kanssa)

- Varhaisnuorten leiri (10-14-v.) ma-to 21.-24.6.
Leireille voidaan ottaa mukaan 28 henkilöä (paloturvallisuussäädösten 
vuoks)i.

Leiriohjelmissa on mukavaa yhdessäoloa, pelejä, leikkejä, jumalanpalveluk-
sia, uintia, saunomista ja iloisia ylläreitä.

Ilmoittautumiset Kuopioon Liisalle: sähköpostina liisa.tuunainen@ort.fi tai 
tekstiviestinä 0206 100 309. Ilmoita: nimesi, syntymäpäivä, allergiasi, puhe-
linnumero kotiin.

NUORISOTYÖN TOIMIJOIDEN
PALAVERI KUOPIOSSA

MA 19.4.2010 klo 17.30.

KUTSUMME: 
Nuorisotyöstä kiinnostuneet toimijat 6-seurakuntien alueelta!

Aiheina: 
- Kahvitellaan ja tutustutaan, koska kun tunnemme toisemme, yhteistyö
on paljon mutkattomampaa. 
- Suunnitellaan yhteistoimintoja tulevaa syksyä silmällä pitäen.

Ilmoittautuminen 14.4.2010 mennessä kahvitusta silmälläpitäen:
Liisalle tekstiviestillä p. 0206 100 309 tai sähköpostina liisa.tuunainen@ort.fi

- - - - - 

LÄHDE KERHOJEN YHTEISELLE YLLÄRIKEVÄTRETKELLE 
24.4.2010
Pitkänmatkan linja-autoretki (sopivan pitkä ajatellen 3 – 6-vuotiaita) vie Si-
nut ja perheesi johonkin mukavaan kohteeseen, jossa voi leikkiä ja pelailla. 
Kyydin tarjoaa ”kerholaisten enkeli-korttirahasto”, ja lapsi- ja nuorisotyö. 
Lähtö Kuopion ort.seurakunnan luota, Snellmaninkatu 8:sta klo 9.30 ja 
paluu n. klo 17.30.
Ilmoittautumiset 9.4 mennessä 
Liisalle tekstiviestillä p. 0206 100 309 tai sähköpostina liisa.tuunainen@ort.fi

- - - 

6-nuorten viikonloppu 21. - 23.5.2010
Ylläriojelmaa, ylläripaikassa oletko valmis? Toiveita voi esittää ilmoittautu-
misen yhteydessä.

Ohjaajiksi kaipaisin nuoria, jotka ovat valmiita haasteisiin ja halukkaita
järjestämään mukavaa ja mehevää touhua yli 16 vuotiaille nuorille!
Mukaan pääsee 2 - 4 ohjaajaa riippuen osallistujamäärästä! 
Iilmoittautumiset 7.5.mennessä
Kuopioon liisa.tuunainen@ort.fi

Konsertti 8.5.2010
Uuden Valamon luostari, iltapäivä
8.5.2010 Kuopion Tuomiokirkko

9.5.2010 Iisalmen
Pyhän Eliaan kirkko

Käsiohjelma maksullinen.
Myynnissä myös cd-levyjä.

Linnakadun Putka
Savonlinnassa
avataan 29.3.

Pääsiäisviikon näyttely
29.3-5.4.2010
Tuula Ahosen

ja Ritva Koverolan
ikoneita esillä

päivittäin klo 11-17.
Myynnissä ikoneita ja

Pääsiäiskoristeita.

Monien mutkien ja harmittavien pääl-
lekkäisyyksien viidakosta selvittyä löy-
tyi yksi positiivinen asia: 6-seurakuntien 
yhteisiin sählyotteluihin on jatkossakin 
järjestäjiä monella suunnalla.

Vietimme sählyturnausta kahden seu-
rakunnan voimin 13.2.2010 Kuopiossa 
Kalevalan koululla. Maallikkorukous-
hetken jälkeen alkoivat joukkuejaot. 
Peli-intoa oli ilmassa reippaasti. Iloista 
meininkiä ja hyvää peliä sekä tiukkoja 
ottelutilanteita syntyi iisalmelaisten ja 
kuopiolaisten kisaillessa voittopokaa-
leista. 

Pienimpien alle 10-vuotiaiden sarjaan 
ei ollut tällä kertaa tarpeeksi osallistu-
jia, joten se jäi jakamatta. Sarjoissa 10 
– 14-vuotiaat ja yli 15-vuotiaat nappasi 
Kuopio otti voiton.

Kaikkien kilpailujoukkueiden kesken 
tuomareina toimineet Markku Vornanen 
ja Jani Thure valitsivat Reilunpelinjouk-
kueen. Tänä vuonna sen nappasi Iisalmi 
10 – 14 –vuotiaiden joukkueellaan, jos-
sa kaikki pelaajat olivat täysillä muka-
na ja pelasivat lisäksi rehtiä ja reipasta 
peliä.

Uuden uutukainen Reilunpelinjouk-
kue-pokaali on tulossa siis Iisalmeen.

Pelinälkä ei sammunut luonnollisesti 
näilläkään kisoilla. Seuraavia kisoja jo 
muutamat kaipailivat! Seuraavassa 6-
yhteistyöpalaverissa ma 19.4.2010 klo 
17.30. sovitaan tästäkin asiasta tarkem-
min.

Liisa Tuunainen

Kuutossählyä
ja yhteistyötä


