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4. vuosikerta N:o 6 - joulukuu 2006 Ortodoksinen seurakuntalehti

Isä Leo Tuutti kertoi Vuorelan tiistaiseuran lokakuisella pyhiinvaelluksella värikkäästi itäisen alueen kirkkojen ja tsasounoiden korjauksista. Jumalansynnyttäjän Suojeluksen 
kirkko Juankoskella on saanut aikoinaan Petros Sasakin ikonit ja kattomaalauksen. Maalausurakan jälkeen taiteilija nukahti uupumuksesta rakennuttajapapin autoon.

Pyhiinvaellus voi olla
omassa seurakunnassakin

Muuruveden tsasounan esitteli isännöitsijä Raimo Vepsä (yllä). Tuus-
niemen tsasouna on peruskorjattu vuonna 1992 ja sen ikonostaasi on 
kansainvälinen.

Luikonlahden tsasounan isännöitsijä Lahja Oljakka näytti pyhiinvaeltajille tsaounan 
papinpukua ja sai isä Leolta lisävalaistusta puvun tarinaan.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Rauhassa rukoillen,
vapaana vääristä ajatuksista

ArkkipiispA Leo

Paimenmatkat

isä Timo mäkirinTA

Joulumme on aina ristiriitainen juhla. Samassa juhlassa rinnan kulkevat 
hyvyys ja pahuus, taivas ja maa, enkelit ja paimenet, pyhyys ja raadol-
lisuus.

Joulu on äärimmäisen rehellinen kuva maailmasta ja juuri sen vuoksi 
helposti lähestyttävä. Tämän sekasorron ja ristiriitaisuuden keskellä me 
elämme tänäänkin. 

Ensimmäinen joulu muistutti meitä ihmisyyden suuresta arvosta. Kukapa 
meistä ei tuntisi riittämättömyyttä tai kokisi epäonnistumisia.

Joulu muistuttaa ihmisen ja Jumalan läheisestä kanssakäymisestä ja 
alkuperäisestä yhteydestä, minkä me olemme usein kadottaneet.´

Meillä kaikilla on jotain omassa olemisessamme – mikä kelpasi Jumalalle 
asuinsijaksi tässä maailmassa. Siinä on meille kaikille ihmisyyden suuren 
arvon manifesti – todistus Jumalan suuresta rakkaudesta ja ihmisyyden 
todellisesta arvosta.

Tämä on meidän aina hyvä muistaa.
Liian usein me vähättelemme omaa olemistamme ja osaamistamme. Juuri 

pienuudessamme me olemme arvokkaita ja siitä joulukin meitä muistuttaa. 
Kristus palauttaa ihmisyydelle sille kuuluvan arvon.

Kirkkomme jouluikonin keskellä on pimeä luola. Se on synnin pi-
mentämän maailman vertauskuva. Joulu tuo valon ja valkeuden maailmaan. 
Kristuksessa loistaa totuuden aurinko, joka valaisee meidät kaikki.

Täällä pimeyden keskellä eläessämme me ymmärrämme vertauksen 
hyvin. Se kaivattu valo on kuitenkin samalla armoton. Siltä ei voi kätkeytyä, 
vaan se paljastaa kaiken.

Rehellisyys on valkeuden kumppani. Kristus paljastaa tänäänkin kaiken 
sen, minkä niin mielellämme peittäisimme ja unohtaisimme. Kuitenkin 
kaste tekee myös meistä kaikista valonkantajia ja vastuullisia omista valin-
noista.

Joulun juhla antaa meille velvoitteitakin. Me olemme tuomassa Kristus-
valkeutta tähän maailmaan. Jouluikonista me löydämme myös aasin ja härän, 
vaikka evankeliumi ei niitä mainitsekaan.

Eläimet nousevat Jesajan profetiasta:
” Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, 

kansani ei tajua” ( Jes 1:3).
Meille ne ovat usein myös luomakunnan täyteyden ja sen läsnäolon 

kuva. 
Me odotamme ja valmistamme joulua. Vain muutama päivä ja on syn-

tymäpäiväjuhlan aika.
Monen mielestä on vähintään erikoista juhlia syntymäpäivää ilman 

päivänsankaria, mutta jouluna näin taitaa usein käydä.
On ruokaa, juomaa, hyvää seuraa ja vapaa-aikaa. Juhlaa on valmisteltu, 

mutta kukaan ei taida loukkaantua, vaikka sankari jättäisi juhlat väliin.
Kulissit kestävät vaikka sisältö puuttuisi kokonaan. Voihan sitä omaa-

tuntoa keventää sillä ajatuksella, ettei ensimmäisenäkään jouluna tahtonut 
tilaa löytyä.

Maailma ei silloinkaan ymmärtänyt – eikä taida ymmärtää vieläkään. 
On paljon kiirettä ja menemistä, ei ole aikaa pysähtyä edes miettimään. 
Kuitenkin me uskomme muutokseen ja ihmisen mahdollisuuteen kasvaa 
ymmärryksessä ja uskossa. Siksi me juhlaa vietämme!

Kristus syntyy
- kiittäkää!

Ihminen kaipaa rauhaa. Ha-
luamme elää rauhassa niin 
omassa kodissamme kuin 
maassamme ja maailmalla-
kin. Tunnemme, että rauhassa 

eläen voimme ja edistymme parem-
min kuin taistellen joittenkin asioit-
ten puolesta tai niitä vastaan.

Rauha on meistä vastoinkäymisten, 
ristiriitojen, epäoikeudenmukaisu-
uden, sodan, huonon omantunnon 
vastakohta. Rauhassa lepäämme, 
keräämme voimia arjen koitoksiin 
ja kuten usein sanotaan rauhassa 
”ajattelemme muita asioita”.  Rauha 
tuntuu meistä levolta.

On tulossa joulu, Kristuksen 
syntymäjuhla, Rauhan Juhla. Sen 
tulisi merkitä mahdollisuutta ajatella 
rauhassa ”muita asioita”, vastaanot-
taa Rauhan Jumala, ihmisluonnon 
päälleen ottanut Kristus. Nykyajan 
monien projektien maailmassa tämä 
ei ole helppoa, mutta ei kuitenkaan 
mahdotonta.

Kirkkomme jumalanpalveluksissa 
pappi tai piispa toivottaa kirkkokan-
salle rauhaa useassa eri tilanteessa. 
Sanat merkitsevät, että kirkkokansa 
eläisi jumalanpalveluksessa juuri
tuossa hetkessä ja tilanteessa vapaa-
na vääristä asioista ja ajatuksista, 
rauhassa rukoillen, osallistuen ja ym-

märtäen, mitä palveluksessa tapah-
tuu. Toivotuksen mukaan jokaisen 
ihmisen tulisi elää tuolloin rauhassa 
omana itsenään, omalla paikallaan 
Jumalan puoleen kääntyneenä.

Athos-vuorella elävä arkkimand-
riitta Vasileios kertoo kirjasessaan 
seuraavasta tapauksesta: Luostarissa 
vieraili mies, joka sanoi harmis-
tuneena tapaamalleen munkille: 
”Te ette tee täällä mitään.” Munkki 
vastasi tälle: ” Totta, emme me 
mitään tee. Pidämme vain yllä tätä 
paikkaa.” Mies lähti pois ihmetellen 
munkin suorasukaista vastausta. Hän 
ei tajunnut vastauksessa piilevää 
viisautta.

Ihmiset, jotka pitävät yllä vain 
omaa paikkaansa, elävät rauhassa. 
He eivät kulje ympäriinsä etsimässä 
”omaa paikkaansa” tässä maailmas-
sa, he eivät etsi rauhaa ulkopuolisista 
lähteistä. 

Eräs pikkulapsi katseli kirkossa 
ikoneita ja ikkunoiden lasimaalauk-
sia. Kun kotona kysyttiin, mitä hän 
näki, hän sanoi nähneensä pyhiä, 
joiden läpi paistoi aurinko. Jospa 
mekin tulevana juhlana pitäisimme 
paikkamme, kristityt kristittyinä, 
joulun jouluna, Kristuksen syn-
tymäjuhlan Kristuksen syntymäjuh-
lana. Jospa meistäkin näkyisi ja 

heijastuisi Kristus-valon säteily ja 
hänen näkemisensä ilo.

Kristus syntyy – kiittäkää!
Toivotan Karjalan hiippakunnal-

leni ja koko suomalaiselle kristitylle 
kansalle siunausta Jouluun, Kristuk-
sen Syntymäjuhlaan.

ArkkipiispA Leo

Arkkipiispa Leon paimenmatkat 
loppuvuosi 2006 ja alkuvuosi 2007. 
Muutokset mahdollisia.

Joulukuu 2006
16.-17.12. Lintula, Liturgia 
18.12. Siilinjärvi, Metsäoppilaitok-
sen ekumeeninen joulujuhla 
20.12. Siilinjärvi, jouluhartaus 
21.12. Siilinjärvi, Tuomaantulet  
22.12. Kuopio, jouluhartaus ja kes-
kustalon joulujuhla, 24.12. Kuopio, 
Suuri ehtoopalvelus, 24.-25.12. 
Kuopio (keskustalon kirkko), Aamu-
palvelus ja liturgia

 Tammikuu 2007
1.1. Helsinki, Puolustusminister-
in vastaanotto, 6.1. Mikkeli, Itä-
Suomen maaherran vastaanotto, 
7.1. Kuopio, Arkkipiispan vasta-
anotto, 8.1. Kuopio, kanttoreiden 
tapaaminen, 10.1. Joensuu, Ortodok-
sisen seminaarin johtokunta 
13.1. Kuopio, Snellman-juhlavuoden 
päätöstapahtuma, 20.-21.1. Heinola, 
Naisyhteisösäätiö 10-vuotisjuhla 
23.1. Kuopio, Arkkipiispalla vier-
aana Raimo Sailas 
29.1. Lapinlahti, luento ”Ortodoksi-
siirtolaisen lapsi” Taidemuseossa 
31.1. Kuopio, Karjalan hiippakun-
tasäätiön hallitus 

Helmikuu 2007
7.2. Joensuu, Ortodoksis-luterilaisen 
teologisen dialogin valtuuskuntien 
tapaaminen, 9.-11.2. Valamo, Orto-
doksinen Lähetys ry:n 30-vuotis-
juhlaseminaari, 17.-18.2. Joensuu, 
ehtoopalvelus ja konsertti, Sovin-
tosunnuntain liturgia, 19.2. Kuopio, 
katumuskanoni, 20.2. Kuopio, katu-
muskanoni ja arkkipiispalla vieraana 
Riitta-Leena Paunio, 21.2. Vesanto, 
Katumuskanoni, 22.2. Helsinki, Kar-
jalan Liiton hengellinen toimikunta, 
24.2. Kuopio, Hiippakunnallinen 
tiistaiseurapäivä

Piispa Arsenin paimenmatkat
Tammikuu 2007
5.1. Kotka, Vigilia
6.1. Kotka, Liturgia ja vedenpy-
hitys
Loviisa,  Ehtoopalvelus ja maahan-
muuttajien ilta
7.1. Kotka, Liturgia ja maahanmuut-
tajien tapaaminen
8.1. Kuopio, Itä-Suomen hovioi-
keuden toimintavuoden ekumeenin-
en aloittajaispalvelus
11.1. Helsinki, Taidemuseo Ten-
nispalatsi, Luento: ”Ortodoksisen 
uskon kuvallinen luonne”
20-21.1. Lieksa, Vigilia ja liturgia

Kuutoset Joroisissa

Kuutosseurakuntien papit ja kant-
torit kokoontuivat lokakuussa 
Joroisissa.



�

Arkkipiispa Leo oli kutsunut 
24.11.2006 Kuopioon koolle hiip-
pakuntapäivät.

Kutsua oli kuultu niin, että pai-
kalla oli noin 80 henkeä eri puolilta 
hiippakunnan seurakunnista.

Mukana olivat viranhaltijat, hal-
linnon edustajat ja joitakin muiden 
työntekijäryhmien edustajia sekä 
kirkollisten järjestöjen ihmisiä.

Lintulan luostarista olivat pai-
kalla igumenia Marina ja äiti 
Johanna.

Aiheena päivillä oli uusi kirk-
kojärjestys, joka on joulukuun 
kymmenentenä päivänä Valamossa 
kokoontuvan kirkolliskokouksen 
yksi keskeisin aihe.

Ensi vuoden alusta saamme uu-
den lain ja uuden kirkkojärjestyk-
sen. Tätä kirkkojärjestystä meille 
nyt noilla päivillä selvitettiin.

Vilkasta keskustelua aiheesta 
käytiinkin ja siinä sai lainoppinut 
kirkkoneuvos Risto Ikäheimo 
vastailla kiperiinkin kysymyksiin. 
Kirkkojärjestys tuntui kovasti 
kiinnostavan ja sen tekstiin oli osa 
ehtinyt jo kunnolla perehtyäkin. 

Ensi vuoden alkupuolella kirk-
koherrat kaipaavat varmasti kun-
non perehdytyksen uuteen pykälä-
viidakkoon ja sen tulkintaan.

Uusia aikataulujakin saamme 

opetella hallinnossa käyttämään. 
Vaalisäännöstökin on uudessa kirk-
kojärjestyksessä entistä selkeämpi 
ja tarkempi.

Kirkolliskokouskin kokee muu-
toksen niin, että se kokoontuu 
ensi vuodesta alkaen joka vuosi 
marraskuussa. Näin asiat etenevät 
selkeämmin ja varmasti myös 
merkittävimmät valiokunnat työs-
kentelevät jatkuvasti asioita poh-
diskellen.

Kirkollinen hallinto saa näin 
selkeämmän ja tehokkaamman 
työskentelyrutiinin.

Uusi laki poistaa entisessä laissa 
olleet ongelmat, jotka johtuivat 
uudesta perustuslaista, jonka tä-
hän valtakuntaan saimme vuonna 
2000.

Asetushan poistuu kokonaan 
ja tilalle tulee nyt kirkkojärjestys, 
joka on tarvittaessa muutettavissa 
kirkolliskokouksen päätöksillä. 

Ensi vuoden alussa astuu voimaa 
toivottavasti myös uusi palkkaus-
järjestelmä. Näin vuodenvaihde on 
kirkollemme merkittävä ja suuria 
muutoksia tuova ajankohta. Sen 
selvittämiseen hiippakuntapäivät 
antoivat meille nyt eväitä.

Tule suunnittelemaan
tsasounaa Keuruulle

Ostimme Keuruun Pohjoislahdelta, 
Pohjoisjärven itäpuolelta suure-
hkon peltotontin vuonna 2004 ja 
aloitimme oman kodin rakentamisen 
samana kesänä.

Meille oli selvää alusta saakka, 
että tontin itäreunaan, metsän lähei-
syyteen rakennettaisiin jotain rakasta 
ja arvokasta.

Ajatus jalostui pikkuhiljaa 
toiveeksi tsasounasta, sillä läntis-
essä Keski-Suomessa ei ole orto-
dokseille omaa kokoontumispaikkaa 
lainkaan.

Aiomme rakentaa tontillemme 
pienen ja vaatimattoman mutta per-
inteisen näköisen tsasounan, joka 
palvelee kaikkia alueen ortodokseja 
vuodenajasta riippumatta.

Toiveena on pyhittää tsasouna 
Kärsimyksen Jumalanäidin ikonille. 

Hanke on hidas ja vasta suunnittelun 
asteella, mutta etsimme halukkaita 
ihmisiä mukaan tsasounan suunnit-
teluun ja toteutukseenkin, kun sen 
aika koittaa. 

Olemme ajatelleet esimerkiksi 
siirtää jonkin vanhan hirsiraken-
nuksen ja muuttaa sen sopivaksi 
tähän käyttöön.

Ikoneita, tekstiilejä, ahkeria 
talkoolaisia, rahoitusta ja raken-
nusmateriaaleja sekä ideoita ja 
toiveita otetaan vastaan suunnitel-
man edetessä. 

Mottonamme “pieni on kaunista” 
etsimme hankkeeseen rakkaudella ja 
innostuksella suuntautuvia ihmisiä. 
Olemme ottaneet huomioon tsasou-
nan myös perintö- ja omistussuh-
deasioissa; tsasouna tulee olemaan 
olennainen osa tätä paikkaa myös 

tulevaisuudessa.
Etsimme tietoa mahdollisista 

hautapaikkaluvista ym. samalla, 
kun haemme lupaa tsasounan rak-
entamiseen. 

Jos kiinnostuit hankkeesta, voit 
ottaa yhteyttä ja tulla katsomaan 
paikan päälle, ideoimaan ja kes-
kustelemaan. Olemme pääsään-
töisesti kotona ajasta riippumatta. 
Tervetuloa meille!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jum-
alamme, kunnia Sinulle.

Terveisin
Ville Hyvönen

ja Hannele Maahinen
Virkalahdentie 69, Keuruu

puh. 050 525 7436
tai 044 264 7637

Koska läntisen Keski-Suomen ortodokseilla ei ole omaa kokoontumispaikkaa, ovat keuruulaiset Ville Hyvönen 
sekä Hannele Maahinen päättämeet rakentaa sellaisen oman kotinsa yhteyteen. Tsaounan paikka on kuvan 
tontilla oikeassa reunassa.

Marraskuun ensimmäisenä päivänä 
kokoontui Karjalan hippakunnan 
I valvontapiiri historialliseen kok-
oukseen Nurmeksessa. Vuoden 
vaihteessa uusi laki astuu voimaan 
ja sen myötä valvontapiirit poistuvat 
kirkon organisaatiosta.

Karjalan hiippakunnassa val-
vontapiirejä on ollut kolme. Koko 
kirkkokunnassa niitä on ollut seit-
semän.

Valvontapiirit ovat kokoontuneet 
vuosien varrella erilaisten asioiden 
vuoksi pohtimaan ja keskustelemaan 
seurakuntien elämästä, liturgisista 
kysymyksistä tai vaikkapa pappien 
ja kanttorien työhyvinvoinnista.

Kunkin piirin vanhin, eli piirin-

valvoja, on kutsunut valvontapiirin 
papiston ja kanttorit koolle silloin, 
kun katsonut siihen aihetta olevan.

Ensimmäinen valvontapiiri on 
kokoontunut pääsääntöisesti kerran 
vuodessa.

Viimeisen kokoontumisen ai-
heena oli seurakuntalaisten aktivointi 
seurakuntaelämässä. Keskustelussa 
oli mukana myös KS Joensuun piispa 
Arseni.

Piirinvalvojana on nyt ollut isä 
Elias Huurinainen.

Karjalan hiippakunnan alueel-
la on jo useamman vuoden ajan 
toiminut Kuutoset ja vuosi sitten 
aloitti Pohjois-Karjalan alueella 
toimintansa Viitoset. Kuutoset ja 

Viitoset ovat seu-rakuntien yhteis-
toimintamuotoja, joissa käydään 
keskusteluja ja toteutetaan yhdessä 
sovittuja suunnitelmia vaikkapa 
kesän leirejä ajatellen.

Varmasti näissä yksiköissä jatkuu 
nyt se työ, mitä valvontapiirit ovat 
tehneet historiansa aikana.

Ensi vuoden alusta aloittavat 
virallisesti myös hiippakuntaneu-
vostot. Karjalan hiippakunnassahan 
hiippakuntaneuvosto on aloittanut 
jo syksyllä. Sekin on keskustelu- ja 
suunnittelufoorumi, jossa yhteisiä 
asioita pohditaan laajemmin eli koko 
hiippakuntaa ajatellen.

Valvontapiirien työ jatkuu eri muodossa
Vaikka vanhamuotoiset valvontapiirit poistuvat kirkon organisaatiosta, seurakuntien yhteinen työ jatkuu 
muun muassa Kuutosissa, Viitosissa ja hiippakuntaneuvostoissa.

isä mikko

isä mikko

Noin 80 henkeä kokoontui Kuopioon hiippakuntapäiville kuuntele-
maan selvitystä uudesta kirkkojärjestyksestä.

Hiippakuntapäivillä
kirkkojärjestyksestä

Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
perinnekeruu Siirtokarjalaisuus 
ja naisten arkinen uskonto jatkuu 
ensi kevääseen saakka.

Tavoitteena on koota muis-
titietoa uskonnon merkityksistä 
karjalaisille perheille ja erityisesti 
naisille ajalta ennen sotia aina 
nykypäivään asti.

Evakkomatkalla taakse jäi 
monia asioita: kodin lisäksi tuttu 
kirkko, hautausmaa, kotikylä ja 
yhteiset perinteet.

Uskonto saattoi koettelemuk-
sissa toimia perheiden tukena.

Toisaalta vanhat tavat saattoi-
vat unohtua uudella kotiseudulla. 
Miten evakkous vaikutti Sinun 
perheesi uskontoon?

Millaisia tehtäviä ja merki-
tyksiä uskonnolla on ollut Sinun 
suvussasi ja perheessäsi ennen ja 
jälkeen sotien?

Millainen on oma suhteesi 
aiempien ikäpolvien uskontoon ja 

muistoihin menetetystä karjalai-
sesta kodista?

Keruun laatija, tutkija Helena 
Kupari toivoo vastauksia kaiken-
ikäisiltä ihmisiltä uskonnollisesta 
taustasta riippumatta.

Voit kirjoittaa valitsemallasi 
tyylillä ja täysin vapaamuotoisesti. 
Tekstin pituudelle ei ole asetettu 
rajoituksia.

Lähetä vastauksesi 31.3.2007 
mennessä osoitteeseen: SKS, 
Kansanrunousarkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, Kuoreen tunnus 
”Siirtokarjalaisuus”.

Vastaajille jaetaan kirjapalkin-
toja.

Lisätiedot: http://www.finlit.fi/
kra/keruut/siirtokarjalaisuus.htm

Helena Kupari,
p. 09 191 23586, sähköposti: 

helena.kupari@helsinki.fi
Kansanrunousarkisto, p. 0201 

131 240, sähköposti: keruu@
finlit.fi

Tallenna perinnettä
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Iisalmen seurakuntaIISALMEN
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.

Jumalanpalvelukset
Iisalmi, Pr. Elian kirkko
la 23.12. klo 18 vigilia, su 24.12. klo 15 jouluaaton ehtoopalvelus 
toim. KS piispa Arseni, su 24.12. klo 16.15 litania hautausmaa, 
ma 25.12. klo 8 liturgia
Kristuksen syntymäjuhla toim. KS piispa Arseni, la 30.12. klo 18 
vigilia, su 31.12. klo 23 Uuden Vuoden rukouspalvelus, su 7.1.klo 
9  liturgia, la 13.1. klo 18 vigilia, la 20.1. klo 18 vigilia
to 1.2. klo 18 vigilia, 
pe 2.2. klo 9 liturgia, Herran temppeliintuomisen juhla, la 3.2. klo 
18 vigilia, su 4.2. klo 9 liturgia, tuhlaajapojan sunnuntai
palveluksen jälkeen kiertokoulu,
vieraana rovasti Arto Leskinen, la 10.2. klo 18  vigilia, la 17.2. klo 
18 vigilia
su 18.2. klo 18  suuri ehtoopalvelus, Suuren paaston alku, ma 
19.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, pe 23.2. klo 17  
paastoliturgia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
su 24.12. klo 17 litania hautausmaa, ti 26.12. klo 9 liturgia 
II joulupäivä, pe 5.1. klo 18 vigilia, la 6.1. klo 9 liturgia ja 
vedenpyhitys Teofanian juhla, la 27.1. klo 18 vigilia, su 28.1. klo 
9 liturgia, fariseuksen ja publikaanin sunnuntai, to 22.2. klo 18 
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, la 24.2. klo 18 vigilia, 
su 25.2. klo 9 liturgia, pe 2.3. klo 17 parastasis

Alapitkä, Pyhän Kolminaisuuden tsasouna
Su 24.12. klo 9 liturgia Kristuksen syntymäjuhlan aatto, Su 21.1. 
klo 9 liturgia, ke 21.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen tsasouna
ma 1.1. klo 9 liturgia, Uusi Vuosi, su 18.2. klo 9 liturgia, 
sovintosunnuntai, ti  20.2. klo 18  Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni, toim. KS piispa Arseni

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
su 31.12. klo 9 liturgia, su 11.2. klo 9 liturgia  tuomiosunnuntai

Salahmi, P. Nikolaoksen tsasouna
la 16.12. klo 18 vigilia toim KS piispa Arseni, su 17.12. 
klo 9 liturgia, toim  KS piispa Arseni Tsasounan uudelleen 
siunaaminen remontin jälkeen.
Liturgian jälkeen ruokailu ja juhlahetki tsasounan viereisellä 
metsästysmajalla.
su 14.1. klo 9 liturgia, ke 28.2. klo 17 paastoliturgia

Iisalmen tiistaiseura
ti 16.1. klo 13 kirkon alasalissa
ti 30.1. klo 13 kirkon alasalissa

Lapinlahden tiistaiseura
ti 16.1. klo 18 tiistaiseura alasalissa 
ti 6.2. klo 18 vuosikokous ja tiistaiseura alasalissa 
ti 13.2. klo 16.30 alkaen vitsatalkoot alasalissa
ti 20.2. klo 16.30 alkaen vitsatalkoot ja klo 18 tiistaiseura 
alasalissa, ti 6.3. klo 16.30 alkaen vitsatalkoot

Joulun odotukseen liittyy monen-
laisia huudahduksia. Osa nousee 
tuskasta ja ahdistuksesta, osa 

ilosta ja toiveiden riemusta.
Maallinen maailma näyttää odot-

tavan joulua toisenlaisesta näkökul-
masta kuin kirkollinen maailma. 
Joskus maallinen ja kirkollinen 
odotus yhdentyvät ja korostavat 
samoja arvoja.

Eräät tahot Euroopassa ovat 
saaneet kyllikseen maallistuneesta 
joulusta. He julistavat ”pukki on 
kiellettävä”. He ovat sitä mieltä, että 
kaupallinen, bisnesmaailma on kaa-
pannut vallan joulun sanomasta.

Pukista on tehty jouluun bisnek-
sen tekemisen välikappale, sanoma 
on unohdettu. Pukki on syntipukki.

Totta on, että joulun perimmäinen 
sanoma on tyystin häivytetty meille 
koteihimme värikylläisenä tulvivasta 
joulun sanomasta. Päivittäin posti-
luukusta tippuu useita mainosleh-
tisiä, kirkkaita ja houkuttelevia.

Television mainokset ja joulun 
odotuksen kuvaukset nostavat ta-
varan meille Jumalaksi.

Mainokset loihtivat silmiemme 
eteen epätodellisia mielikuvia 
hyvästä mielestä, niissä piehtaroi-
daan traagisissa, mutta onnellisissa 
lopuissa.

Mainoksissa korostuu pienen 
lapsen ikävä ja uudelleen näkemisen 

riemu, niissä näytetään hellyttäviä 
kuvauksia metsän eläimistä, ja siitä, 
kuinka hyvä haltia voittaa pahan val-
tiaan. Joskus kylmyydessä hytisevä 
varpunen eksyy ikkunalaudalle ja 
näkee takkatulen ääressä istuvan 
perheidyllin.

Mielikuvat satuttavat ihmisen 
mielen herkkiä sisimmän kohtia. 
Sydänalaa ravistellaan. Kuvaukset 
ovat niin mukaansa tempaavia, että 
miehisen miehenkin silmäkulma 
niitä katsellessa kostuu.  

On oikein, että meidän sisim-
piemme tuntemuksia ”irrotel-
laan”. On hyvä saada liikuttua, on 
hyvä, että saa pyyhkäistä kyynelee 
silmäkulmasta.

On hyvä saada tuntea lämmön 
kosketus kun rakkauden väreet 
lävistävät sydänalaa. On hyvä saada 
tuntea sääliä, asettua poikasiaan 
hellivän varpusemon osaan. Ihminen 
ei opi vain sanoista tai teoista, ih-
minen oppii ennen kaikkea myös 
sisintä ravistelevien tuntemustensa 
kautta. 

Pukkiko syntipukki?
Me kristittyinä tuskin voimme 

näin todellisesti sanoa.
Parempi olisi kai sanoa, että me 

olemme tehneet pukista syntipukin. 
Pukki on meille kaupallisuuden 
välikappale. Oikeastaan me olemme 
syntipukkeja.

On vaikea uskoa, että jos me ki-
ellämme joulupukin, joulusta tulisi 
sellainen oikea joulu kuin me ”tosi 
kristityt” haluaisimme sen olevan. 

On luultavaa, että varsin pian 
keksittäisiin korvike joulupukille. 
Joku sellainen ilmiö, asia tai juttu, 
että sen kautta voitaisiin ohjailla 
maallistuneisuutemme tarpeita.

Kirkko julistaa jouluna Kristuk-
sen maailmaan syntymisen sano-
maa. Jumala antaa poikansa syntyä 
maailmaan meidän pelastuksemme 
tähden. Kristus syntyy maailmaan 
sovittaakseen ristin kuoleman ja 
ylösnousemuksen kautta synnin 
turmeleman ihmisemme.

Jumalan poika on lahja maail-
malle, meille ihmisille. Se on mah-
dollisuus uudestisyntymiselle.

Tästä sanomasta tulee hyvä mieli 
ihmiselle. 

Uskon, että kun kirkon julistama 
ilosanoma yhdistyy maailman ju-
listamaan inhimillisen hyvän sano-
maan, niin joulusta tulee täydellinen 
tai ainakin täydellisyyttä hipova 
kokemus.

Siksi voitaneen hyvillä mielin 
sanoa: Kristus syntyy - kiittäkää  
kuin myös  iloitaan – joulu tulee.

Iloitaan - joulu tulee!

isä eLiAs

Salahmin Pyhän Nikolaoksen tsasounassa juhlittiin sunnuntaina 17. joulukuuta. Lue lisää seuraavasta 
Soleasta.

OSTOKORTTI
Tarvitsetko ruoka-apua

jouluksi kotiisi?
Jaamme apua tarvitseville ostokortteja.

Tule noutamaan ostokortti
Evakkokeskuksesta

os. Kirkkopuistonkatu 28, Iisalmi

JOULURUOKA
Olemme järjestäneet

joulupäivänä jouluaterian, mutta valitettavasti aterialle
on tullut vähän ihmisiä.

Kerro meille, jos haluat tulla aterialle, niin järjestämme 
sellaisen myös tänä jouluna

p. (017) 816441.

Sonkajärven tiistaiseura
su 28.1. klo 15 Raisa Oksasella Kristus syntyy - kiittäkää! 

Iisalmen ortodoksinen
seurakunta toivottaa kaikille
oikein rauhallista joulua ja

vieläkin rauhallisempaa ensi vuotta!
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Jyväskylän seurakunta
JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
p. (014) 332 92 00
e-mail: jyvaskyla@ort.fi

Kohti uutta vuotta!

JUMALANPALVELUKSET
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO, Rajakatu 39, Jyväskylä 
Jumalanpalveluksien viikottaiset lisäykset ja muutokset voi katsoa netistä 
osoitteesta www.ort.fi. 
Säännölliset palvelukset: Keskiviikkoisin ehtoopalvelus klo 17.30, ei 
27.12. Lauantaisin vigilia klo 18, sunnuntaisin liturgia klo 10.
Palvelukset muina aikoina ja juhlina: Su 24.12. klo 16 suuri ehtoon-
jälkeinen palvelus (Kristuksen syntymän aatto). Ma 25.12. klo 8 aamu-
palvelus ja klo 9 juhlaliturgia (Kristuksen syntymä). Su 31.12. klo 22.30 
uudenvuoden yön rukoushetki. Ma 1.1. klo 10 juhlaliturgia (uusi vuosi 
ja Basileios Suuri). Pe 5.1. klo 9 liturgia ja suuri vedenpyhitys, klo 18 
juhlavigilia (Teofania). La 6.1. klo 10 juhlaliturgia, kirkkoonliittäminen 
ja ristisaatto Tuomiojärvelle, jossa suuri vedenpyhitys. Ti 23.1. klo 18 
ehtoopalvelus ja ekumeeninen ilta. To 1.2. klo 18 juhlavigilia (Herran 
temppeliintuominen). Pe 2.2. klo 9 juhlaliturgia. Su 18.2. klo 18 sovin-
tosunnuntain ehtoopalvelus ja anteeksianto (radiointi). Ma 19.2. klo 18 
katumuskanoni, toimittaa piispa Arseni. Ti 20.2. klo 18 katumuskanoni. 
Ke 21.2. klo 18 katumuskanoni. To 22.2. klo 18 katumuskanoni. Pe 23.2. 
klo 18 paastoliturgia (EPL). Ke 28.2. klo 17.30 IX hetki ja paastoliturgia 
(EPL).

Karstulan tsasouna
Su 24.12. klo 10 liturgia (Kristuksen syntymän aatto). Su 28.1. klo 10 
liturgia. Su 25.2. klo 10 liturgia, toimittaa kirkkoherra Matti Wallgrén.

Saarijärven tsasouna
Su 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus (Kristuksen syntymä). Su 21.1. klo 
10 liturgia ja klo 13 rukoushetki ja ristisaatto. Su 11.2. klo 10 liturgia. 
Ke 21.2. klo 18 katumuskanoni.

Suolahden tsasouna
Su 24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus (Kristuksen syntymä). La 13.1. klo 
9 liturgia. Su 4.2. klo 10 liturgia. 

Viitasaaren tsasouna
Su 24.12. klo 9.30 liturgia (Kristuksen syntymän aatto). Su 7.1. klo 10 
liturgia. To 22.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia 
(EPL)

Äänekosken tsasouna
Su 24.12. klo 12 suuri ehtoopalvelus (Kristuksen syntymä). La 27.1. klo 
9 liturgia. Su 18.2. klo 10 liturgia. Ti 20.2. klo 18 katumuskanoni.

Lievestuoreen rukoushuone
Su 26.12. klo 10 liturgia (II joulupäivä). La 20.1. klo 9 liturgia. La 24.2. 
klo 9 liturgia.

Toimikuntien yhteinen kokous sunnuntaina 14.1. klo 11.30 juhla-
salissa. Sovimme kevään sunnuntaipäivien kirkkokahvivuorot. 
Tervetuloa!

Joulun ja Teofanian juhlan aikaan 
lähdemme uuteen kalenterivuo-
teen. Vuoden vaihtuessa olemme 

ikään kuin näköalapaikalla, josta 
voimme katsoa sekä menneisyyteen 
että tulevaisuuteen.

Voimme mielessämme tehdä tiliä 
siitä, mikä on takana päin ja toisaalta 
pohdiskella sitä, mikä on edessä.

Varmasti nyt päättyvä vuosi on 
tuonut elämäämme paljon sellaista, 
mistä voimme olla vilpittömän 
kiitollisia. Meidän tulisi vain kyetä 
tuo kiitollisuutemme ilmaisemaan 
niille, joiden kanssa olemme elän-
eet, tavallisen arkipäivän ilot ja 
surut jakaneet. Mutta ennen kaikkea 
meidän tulisi kantaa kiitoksemme 
Hänelle, ”Valkeuksien Isälle, jolta 
kaikkinainen hyvä anti ja täydellinen 
lahja tulee”.

Menneeseen vuoteen sisältyy 
tietysti paljon täyttyneitä toiveita, 
mutta useimpien kohdalla myös 
pettymyksiä. Monet toiveet ja un-
elmat, joita meillä on ollut, eivät 

ole toteutuneet. Monissa asioissa 
me olemme ihmisinä ja kristittyinä 
epäonnistuneet. Emme ole täysin 
kyenneet toteuttamaan niitä hyviä 
pyrkimyksiä, joita meillä on ollut.

Mutta huolimatta siitä, että 
monissa asioissa olemme epäon-
nistuneet, me emme saa lannistua. 
Kristillisyys nimenomaan julistaa 
meille iloa ja toivoa, valoisaa luot-
tamusta parempaan tulevaisuuteen, 
uskoa siihen, että kaiken ajallisen, 
muuttuvan ja häviävän keskellä on 
jotain katoamatonta, muuttumatonta 
ja kestävää.

Eikä se toivo, joka meillä kris-
tityillä on, ole katteetonta hyväus-
koisuutta, vaan sellaista, jonka 
perustana on horjumaton vakaumus 
siitä, että syvimmältään tulevaisuus 
ei ole ihmisten käsissä, vaan Jumalan 
kädessä. Tiedämme, että Jumala on 
meidän kanssamme ja pitää meistä 
huolen yhtä hyvin koettelemusten 
aikoina kuin hyvinäkin päivinä. 
Tämän tietäen me voimme olla 

turvallisella mielellä, voimme roh-
keina ja luottavaisina astua alkavaan 
uuteen vuoteen.

Mutta tämä luottamus Jumalan 
huolenpitoon ei saa merkitä sitä, että 
me itse jättäydymme huolettomiksi 
ja toimettomiksi. Päinvastoin. Meitä 
kutsutaan Jumalan työtovereiksi, 
meitä kutsutaan aktiiviseen toiminta-
an, osallistumaan onnellisemman ja 
paremman elämän rakentamiseen.

Rukoilemme kirkkoveisun sanoil-
la: ”Oi kaikkien luotujen Luoja, 
Sinun vallassasi ovat aikakaudet ja 
aika. Siunaa, oi Herra, hyvyydelläsi 
tämänkin vuoden kierto, varjele rau-
hassa maatamme ja kansaamme, ja 
pelasta meidät Jumalansynnyttäjän 
esirukouksien tähden.”

Kiitos kuluneesta vuodesta, rau-
hallista Kristuksen syntymäjuhlaa 
ja siunausta sekä armon rikkautta 
uudelle vuodelle 2007!

isä ArTo

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA:
Vuosi 2006:
15.12. Leivontapäivä klo 9-14 seurakuntakeskuksen keittiössä
17.12. Kirkkokahvit ja joululeivonnaismyyjäiset

 
Vuosi 2007:
23.1. Ekumeeninen ilta, 13.2. Tiistaiseuran vuosikokous
6.3. Paastoon ja katumuksen sakramenttiin liittyvää opetusta
27.3. Paastoon ja katumuksen sakramenttiin liittyvää opetusta
17.4. Aihe avoin, 8.5. Aihe avoin
Tilaisuudet alkavat klo 18 ja pidetään seurakuntakeskuksen juhlasa-
lissa.

 
Tietoja tiistaiseuran toiminnasta antavat: Hannele Niemi, puheenjohtaja 
puh. 050 412 0575, Tarja Hakala, sihteeri puh. 050 300 1691

Jyväskylän seurakunnan nuorisotoi-
mistolle omat internetsivut
Nuorisotoimiston omat nettisivut on 
avattu. Osoite on: www.ort.fi/Seu-
rakunnat /Jyväskylä/Nuorisotoimis-
to. Lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvät 
yhteystiedot, uutiset, ilmoitukset, 
tapahtumat ja muut ajankohtaiset 
asiat pyritään laittamaan jatkossa 
sinne.

Kesän 2007 kristinoppileireille 
ilmoittautuminen
Kuutosseurakunnissa järjestetään 
ensi kesän aikana kaksi kris-
tinoppileiriä, 8. – 16.6.2007 ja 

27.7. – 4.8.2007, ja ne pidetään 
Pyhäkankaan leirikeskuksessa. 
Leireille ilmoittautumiset ja lisätie-
dustelut nuorisotoimiston Pirjolle.

Kuutosseurakuntien Sählytur-
naus  lähestyy!
Vuosittainen sählyturnaus järjest-
etään tulevana vuonna Jyväskylässä 
lauantaina 24.2.2007. Paikkana on 
Huhtaharjun koulu. Nyt tarvitaan 
Jyväskylän joukkueisiin lisää pelaa-
jia ja kannustusjoukkoja mukaan 
tunnelmaa luomaan! Ilmoittautua 
voi vaikkapa kerhojen yhteydessä, 
puhelimitse tai sähköpostilla nuo-

risotoimistoon. 

Lasten ja nuorten kerhotoiminta 
kevätkaudella 2007
Lasten ja nuorten kerhot jatkavat 
toimintojaan maanantaina 8.1.2007 
alkaen. 
Myös uudet kerholaiset tervetu-
loa!
 

Tunnelmallista Joulunaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta kaikille! 

Toivottaa 
Pirjo

Nuorisotoimisto tiedottaa

Lasten venäjänkielinen kerho

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan 3-12-vuotialle venäjänkielisille lapsille 
suunnitellaan kerhotoimintaa. Asiasta kiinnostuneiden toivotaan ottavan 
seurakuntaan yhteyttä 29.12.2006 mennessä. Kerhon aloittamiseen ja 
siihen liittyviin tiedusteluihin vastaavat isä Aleksander Roszczenko ja 
nuorisotoimenohjaaja Pirjo Härkönen. 
Ilmoittautumiset ja yhteydenotot: 
isä Aleksander GSM 050 581 2362 , aleksander.roszczenko@ort.fi (venäjä)
Pirjo Härkönen GSM 0500 991 621, pirjo.harkonen@ort.fi (suomi)

Jyväskylän ortodoksisen seurakun-
nan valtuusto päätti 9.11.2006 
pitämässä kokouksessaan, että 
seurakunnan järjestämissä tilai-
suuksissa tarjotaan tästedes Reilun 
Kaupan kahvia ja teetä. Jyväskylän 
ortodoksinen seurakunta on Suomen 
ensimmäinen ortodoksinen seur-
akunta, joka käyttää Reilun kaupan 
tuotteita.
Reilun kaupan järjestelmä takaa 
kehitysmaissa asuville kahvin ja 
teen viljelijöille takuuhinnan, joka 
kattaa viljelykustannukset ja riittää 
perheiden elantoon ja lasten kou-
lunkäyntiin. Reilun kaupan periaat-
teisiin kuuluvat oikeudenmukaisuus, 
ihmisoikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien kunnioittaminen sekä 
ympäristön ottaminen huomioon 
tuotannossa.

Jyväskylän seurakunnassa vain 
Reilun kaupan kahvia ja teetä

TIEDOTUS
Jyväskylässä Solea-lehden 
yhteyshenkilö on nuorisotoi-
menohjaaja Pirjo Härkönen. 
Solea-lehden aineistot tulee lait-
taa mieluiten sähköpostin kautta 
osoitteeseen pirjo.harkonen@ort.
fi  Muut Soleaan liittyvät yhtey-
denotot ja tiedustelut nuoriso-
toimiston numeroista 014-3329 
230 tai GSM 0500 991 621 / 
Pirjo. Yhteystiedot löytyvät myös 
Solea-lehden takasivulta.

Kristus syntyy
kiittäkää!

Jyväskylän seurakunta
toivottaa kaikille

mahdollisimman hälinätöntä joulua!
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Kuopion seurakunta

Juhlan ja arjen aikaa

isä mikko

Lähestymme joulua, suurta ja 
merkittävää kaupallista juhlaa. 
Nythän kauppa tekee vuoden myyn-
tiennätyksiä ja ihmiset herkeävät 
anteliaiksi.

Hyvä niin kunhan muistamme 
mikä on joulun perimmäinen 
lähtökohta, Kristuksen syntymäjuh-
la.

Kysymys kuuluukin, katoaako 
juhlan alkuperäinen merkitys kaiken 
muun alle?

Me siis muistamme nyt per-
heenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä. 
Hyvä olisi muistaa myös itseämme. 

Sitä miksi paaston kautta valmis-
taudumme juhlaan ja sen sanoman 
kuulemiseen, ymmärtämiseenkin.

Saamme viettää muutaman päivän 
vapaana työ huolista. Saamme naut-
tia joulun tuoksuista ja ruuista, 
jotkut meistä myös hiljaisuudesta 
ja rauhasta. 

Joulun jälkeen vaihtuu pian 
kalenterivuosi ja saamme aloittaa 
uusien asioiden opettelun oman 
kirkkomme piirissä. Vuoden vaihde 
tuo meille uuden lain ja uuden kirk-
kojärjestyksen mahdollisesti myös 
uudet työehdot ja palkkausjärjes-

telmän.
Siinä onkin jo melkoinen pa-

ketti auki käärittäväksi heti kinkun 
syönnin jälkeen. Se tarkoittaa myös 
haastetta seurakunnan hallinnolle ja 
työntekijöille. On kyettävä omak-
sumaan uusien pykälien sisällöt ja 
uudet aikataulut. Tämä tarkoittaa 
varmasti kouluttautumista niin hal-
linnon kun ainakin kirkkoherrojen 
osalta. Uskon, että alussa moni 
visainen kysymys pitää selvittää 
keskushallinnon kanssa, ettei tule 
tehdyksi turhaa työtä ja vääriä 
päätöksiä. 

Kehitystä tämä kuitenkin on ja 
vahvistaa oman kirkkomme asemaa 
suhteessa valtioon. Nyt olemme 
samalla viivalla valtakirkon kanssa. 
Samalla se tarkoittaa myös suu-
rempaa vastuuta omista asioista. 
Tosin sitähän olemme kantaneet 
kirkostamme ja seurakunnastamme 
ennenkin. Nyt asiat korostuvat 
uuden lainsäädännön myötä.

Kirkkojärjestyshän tarkoit-
taa kirkon omaa päätösten tekoa 
sisäisten asioiden hoidossa. Kirkol-
liskokouskin alkaa säännöllisesti 
kokoontua vuosittain. Näin asioita 

voidaan viedä tehokkaasti ja rea-
goida nopeammin, jos sitä meiltä 
kirkkona vaaditaan. EU tuo myös 
kirkoille jatkuvasti uusia asioita 
pohdittavaksi ja päätettäväksikin. 
Olemme siis mukana myös laa-
joissa ympyröissä omien kotoisten 
lisäksi.

Toivotankin nyt teille rauhaa 
Kristuksen syntymäjuhlan aikaan 
ja siunausta pian alkavalle uudelle 
vuodelle 2007.

Helsingin kaupungin taidemuseossa 
on nyt näyttely, jonka esineistö on 
saatu Athos vuoren luostareista ja 
Athokselta tuoduista esineistä, jotka 
ovat eri puolilla Eurooppaa olevissa 
museoissa ja kokoelmissa.

Kuopion seurakuntalaisia ja työn-
tekijöitä oli näyttelyyn tutustumassa 
28. päivä marraskuuta.

Mukana oli ihmisiä eri puolelta 
seurakuntaa. Kaikkiaan väkeä oli 
matkalla 27 henkeä.

Matkalla tutustuimme myös 
Heinolan naisyhteisöön. Siitä meille 
puhui Merja Merras, joka on mie-
hensä isä Olavi Merraksen kanssa 
johtanut naisyhteisöä yli kymmenen 
vuoden ajan.

Paikka on viihtyisä kirkon vier-
essä oleva rakennus. Naisia siellä 
asuu nyt kymmenen. He toimivat 
yhteisönä huolehtien yhdessä päivän 

Näyttelijä Kati Hannula on tuttu 
monelle kuopiolaiselle. Eläkkeelle 
jääminen ei ole sammuttanut taiteen 
tekemisen paloa.

Kati Hannula käyttää leivisköjään 
muun muassa oman kirkkonsa 
hyväksi.

Kseniapiirissä hän esitti mono-
loginsa, joka pohjautui kirjailija Tito 
Collianderin teksteihin. Esityksen 
tuotto meni Lähetystoimikunnan 
työn tukemiseen.

Kati löysi Collianderin tekstit 
äitinsä kautta. Äiti antoi tyttärelleen 
Collianderin elämänkerran ja tokaisi: 
”Lue mitä minä olen kokenut”.

Tito Colliander on syntynyt Pieta-
rissa samana vuonna kuin hänen äi-
tinsä. He molemmat kokivat Pietarin 
nälänhädän ja paon Suomeen. 

Titon tekstien kautta Kati on sirpA okuLov

Näyttelijä Kati Hannula siirtyi äitinsä kirkkoon seitsemän vuotta sitten. 
Hän esitti Kseniapiirissä monologin, joka perustuu Tito Collianderin 
teksteihin.

Palavan
tuohuksen kieli

Kuopiolaiset pääkaupungissa
ja vähän muuallakin

töistä ja myös yhteisistä maallikko-
palveluksista.

Heinolassa ruokailimme ja tu-
tustuimme samalla myös Heinolan 
Kristuksen taivaaseen astumisen 
kirkkoon. Paikka oli suurimmalle 
osalle meistä tuntematon joten tämä 
vierailu oli samalla myös tutus-
tuminen uuteen kohteeseen.

Pysähdyimme myös Järvenpäässä 
ja kävimme tutustumassa kauniin 
Jumalansynnyttäjän Kasanin ikonin 
kirkkoon. Se on yksi niistä har-
voista kirkoista, joka on täysin sisältä 
maalattu ikonein.

Isä Viktor Porokara esitteli kirkon 
ja johdatteli meidät sitten kirkon 
alakerran saliin kahville.

Yön nukuttuamme kävimme 
Uspenskin katedraalissa. Sehän on 
yksi Euroopan suurimmista ortodok-
sikirkoista ja näkyy hyvin Helsingin 

Katajanokan profiilissa.
Kirkon näkevät kaikki, jotka 

tulevat laivalla Helsinkiin.
Kirkosta siirryimme sitten Athos 

näyttelyyn. Siitä totesimme heti, että 
näyttely on huolella rakennettu. Se ei 
ole vain esineiden esille asettamista 
vaan pienten miljöiden esittelyä. 
Siellä saattoi aistia jotain luostarin 
hengestä munkin keljan, trapesan, 
kirkkosalin ja ikonien sekä käsikir-
joitusten keskellä. 

Näyttelyhän on todella ainutlaa-
tuinen jo senkin vuoksi, ettei koskaan 
aikasemmin Athoksen esineistöä ole 
ollut esillä Kreikan ulkopuolella.

Nyt me voimme käydä tutustu-
massa näihin arvokkaisiin ja ainut-
laatuisiin Pyhän Vuoren esineisiin 
Suomessa. 

Näyttely on avoinna tammikuun 
lopulle 2007. Jos joku matkustaa 
Helsinkiin nyt niin kannattaa ehdot-
tomasti varata aikaa näyttelyyn 
tutustumista varten.

Aikaa siihen on syytä käyttää 
noin kaksi tuntia - muuten se on 
vain läpikävely eikä jää aikaa katsoa 
mitä kaikkea onkaan meille esille 
laitettu.

Näyttelystä ajoimme vielä Tapi-
olan Herman Alaskalaisen kirk-
koon. Senkin seinät ovat täynnä 
maalauksia.

Kirkon meille esitteli isännöitsijä 
Seppo Ketola. Saimme myös hyvän 
aterian ja kahvin. Siitä sitten tien 
päälle ja kohti kotikontuja. 

Näyttely oli todella kokemisen 

Isä Timo Honkaselkä ja muut seurakuntalaiset käväisivät pyhiinvael-
lusmatkalla Järvenpäässä Jumalansynnyttäjän Kasanin ikonin kirkossa. 
Kirkon esitteli isä Viktor Porokara.

arvoinen. Se jätti vaikutuksensa 
meihin jokaiseen.

Matkalla Heikki Saulamo ker-
toi meille omista kokemuksistaan 
Athoksella. Hän on opiskellut Tes-
salonikissa ja käynyt Athoksella 
useita kertoja.

Heikin omakohtaiset kokemuk-
set, joista kuulimme, syvensivät 
omia mielikuviamme ja vahvistivat 
näyttelyn antamaa kuvaa Pyhän 
Vuoren elämästä.

isä mikko

Herman
Alaskalai-
sen kirkon 
seinät ovat 
täynnä maa-
lauksia.

pyrkinyt tavoittamaan sukunsa 
kokemuksia, jotta hän voisi siirtää 
ne edelleen omille lapsilleen.

”Ihminen ei ole kiinnostunut 
juuristaan ennen kuin viidenkymm-
enen ikävuoden jälkeen”, Hannula 
totesi.

Hän tutkii äidinpuoleista sukuaan 
ja siihen liittyvää runsasta valokuva-
aineistoa.

Katin äiti on toiminut kirjaston-
hoitajana muun muassa Petsamossa 
ja samalla myös Petsamon luostarin 
munkkien tulkkina heidän kirjeen-
vaihdossaan suomenkielisille. 

Monologin tekstit kertoo Titon 
elämänvaiheista 1930-luvulla Pet-
serissa, jossa hän kohtaa valtaisan 
ristisaaton. 

Tapahtumaketjun seurauksena 
Collianderin perhe liitetään orto-

doksiseen kirkkoon.
”Luterilaiset näkevät tapahtumas-

sa uskoon tulon, kun taas ortodoksit 
tulkitsevat sen uskoon kasvamisek-
si”, sanoo Hannula. 

Esityksen lopuksi Kati kertoi 
kuinka hän itse liittyi äitinsä kirkon 
jäseneksi seitsemän vuotta sitten. 
Monia vuosia Katille!



�

PALVELUKSET

Joulun 2006 palvelukset seurakunnassamme:
La 23.12. klo 17 vigilia Tuusniemen kirkossa; klo 18 Kuopion katedraalissa ja Keiteleen kirkossa.

Su 24.12. klo 10 liturgia Kuopion katedraalissa, Tuusniemen, Pielaveden ja Keiteleen kirkoissa; klo 13 
suuri ehtoopalvelus Maaningan kirkossa ja Muuruveden tsasounalla; klo 14 suuri ehtoopalvelus Nilsiän 
kirkossa; klo 15 suuri ehtoopalvelus Siilinjärven ja Pielaveden kirkoissa sekä Toivalan tsasounalla; klo 17 
suuri ehtoopalvelus Kuopion katedraalissa; klo 23 aamupalvelus ja liturgia keskustalon kirkossa.

Ma 25.12. klo 7 aamupalvelus ja liturgia Pielaveden kirkossa; klo 8 aamupalvelus ja liturgia Siilinjärven 
kirkossa; klo 9 aamupalvelus ja liturgia Kuopion katedraalissa; klo 10 liturgia Juankosken kirkossa.

Ti 26.12. klo 10 slaavinkielinen liturgia Kuopion katedraalissa, ja liturgia Nilsiän ja Maaningan kirkoissa.

Kristus syntyy – kiittäkää!
Seurakunnan papisto ja työntekijät toivottavat siunattua

Kristuksen syntymäjuhlaa Solean lukijoille.

Kuopio ortodoksisen seurakun-
nan yhteystiedot:
Kuopion ortodoksinen seurakun-
ta, Snellmaninkatu 8, 70100 
Kuopio.
Virasto: p. 017-2882 300, avoinna 
ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville 
sattuvina ortodoksisen kirkon 
suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882 311, sähköposti: 
kuopio@ort.fi.
Nettisivut: www.ort.fi/kuopio.
Kirkkoherra Mikko Kärki p. 0500-
574 443, mikko.karki@ort.fi.
Vahtimestarin sijainen (Kuopio) 
Eero Hyvärinen p. 0400-625 760 
(ti-su). 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
numerosta 017-2882 300 Kuopion, 
Lieksan, Mikkelin, Rautalammin 
ja entisen Pielaveden ortodok-
sisten seurakuntien osalta.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 017-
2882 303 ja 050-439 4556, sähkö-
posti: kuopio.kerhot@ort.fi. 
Seurakunnan kirjasto: Snell-
maninkatu 8, avoinna maanantai-
sin klo 17-18, käynti alaovesta.

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain 
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. Suuren 
paaston aikana toimitetaan sunnuntaisin Basileios 
Suuren liturgia. 
Joulukuu: 27.12. klo 18 ehtoopalvelus. 31.12. klo 22 
uuden vuoden rukoushetki.
Tammikuu: 1.1. klo 10 Basileios Suuren liturgia. 3.1. 
klo 18 akatistos. 5.1. klo 9 Kuninkaalliset hetket, klo 
18 vigilia. 6.1. klo 9 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
Teofania. 10.1. klo 18 ehtoopalvelus. 11.1. klo 17 
Jeesuksen rukouspalvelus. 13.1. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia. 17.1. klo 18 yleinen panihida. 24.1. klo 18 
ehtoopalvelus, puoliksi slaavinkielinen. 25.1. klo 17 
Jeesuksen rukouspalvelus. 31.1. klo 18 akatistos. 
Helmikuu: 1.1. klo 18 vigilia. 2.2. klo 9 liturgia, Her-
ran temppeliin tuominen. 7.2. klo 18 ehtoopalvelus. 
9.2. klo 18 parastasis. 10.2. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelupäivä. 14.2. klo 18 akatistos. 17.2. klo 10 
slaavinkielinen liturgia, klo 18 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus. 19.2. klo 18 katumuskanoni. 20.2. klo 
17 katumuskanoni, laulaa Veljeskuoro.
21.2. klo 17 katumuskanoni. 22.2. klo 18 katumuskano-
ni. 24.2. klo 9 liturgia, PSHV:n Karjalan Hiippakunnan 
tiistaiseurapäivä. 25.2. klo 10 liturgia, radiointi, laulaa 
Veljeskuoro.
28.2. klo 17 paastoliturgia.

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio:
Maanantaisin klo 8.45 kirkollishallituksen työviikon 
alkajaisrukoushetki, kaikki tervetulleita.
Tammikuu: 10.1. klo 7 liturgia. 24.1. klo 7 liturgia.
Helmikuu: 7.2. klo 7 liturgia. 23.2. klo 15 paastoliturgia 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin, isä Leo, klo 
17 paastoliturgia.

Kuopion tiistaiseura ti. 9.1. klo 14 seurakuntasali.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko:
Joulukuu: 31.12. klo 18 uudenvuoden rukouspalve-
lus.
Tammikuu: 5.1. klo 18 vigilia. 6.1. klo 10 liturgia suuri 
vedenpyhitys, Teofania.
Helmikuu: 1.2. klo 18 vigilia. 2.2. klo 10 liturgia, Herran 
temppeliin tuominen. 18.2. klo 10 liturgia. 21.2. klo 18 
katumuskanoni.
Maaliskuu: 2.3. klo 18 paastoliturgia.

Maaningan kirkko
Tammikuu: 7.1. klo 10 liturgia. 18.1. klo 18 ehtoo-
palvelus (ekumeeninen rukousviikko). 30.1. klo 18 
ehtoopalvelus.
Helmikuu: 4.2. klo 10 liturgia. 18.2. klo 18 sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus. 22.2. klo 18 katumuskanoni. 
27.2. klo 18 ehtoopalvelus.

Pielaveden kirkko
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, ehtoopalvelus on 
tiistaiseurapaikassa).
Joulukuu: 30.12. klo 18 vigilia. 31.12. klo 10 liturgia. 
31.12. klo 23.30 uudenvuoden rukouspalvelus.
Tammikuu: 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
Teofania. 9.1. klo 18 ehtoopalvelus. 21.1. klo 10 
liturgia.
Helmikuu: 4.2. klo 10 liturgia 6.2. klo 18 akatistos. 

9.2. klo 18 parastasis. 10.2. klo 10 liturgia, vainajien 
muistelupäivä. 19.2. klo 18 katumuskanoni. 23.2. klo 
18 paastoliturgia. 25.2. klo 10 liturgia (BSL).
Keiteleen kirkko
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, ehtoopalvelus on 
tiistaiseurapaikassa).
Tammikuu: 14.1. klo 10 liturgia. 16.1. klo 18 ehtoo-
palvelus.
Helmikuu: 11.2. klo 10 liturgia. 13.2. klo 18 panihida. 
20.2. klo 18 katumuskanoni. 28.2. klo 18 paastoli-
turgia.

Toivalan tsasouna
Tammikuu: 2.1. klo 16 uudenvuoden rukouspalvelus. 
8.1. klo 16 uudenvuoden rukouspalvelus.

Tiistaiseurat:
Siilinjärven tiistaiseura 9.1. klo 13, seuraavat kerrat: 
23.1., 6.2., 20.2.
Pielaveden tiistaiseura 9.1. klo 18, seuraavat kerrat: 
23.1., 6.2., 20.2.
Keiteleen tiistaiseura 16.1. klo 18, seuraavat kerrat: 
13.2., 13.3.
Maaningan kirkonkylän tiistaiseura 30.1. klo 18, 
seuraava kerta: 27.2.
Käärmelahden tiistaiseura 25.1. klo 18, seuraavat ker-
rat: 15.2. (vuosikokous), 22.3., kokoontumispaikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko:
Joulukuu: 31.12 klo 19 uuden vuoden rukoushetki.
Tammikuu: 1.1. klo 10 liturgia. 16.1. klo 13 akatistos 
ja tiistaiseura. 28.1. klo 10 liturgia.
Helmikuu: 6.2. klo 13 tiistaiseura (i Mikko). 13.2. klo 
13 ehtoopalvelus ja tiistaiseura. 18.2. klo 17 sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus. 23.2. klo 17 paastoliturgia.

Tuusniemen kirkko:
Joulukuu: 30.12 klo 17 vigilia. 31.12 klo 10 liturgia.
Tammikuu: 11.1 klo 18 akatistos ja tiistaiseura. 17.1 klo 
18 ekumeeninen ilta; ehtoopalvelus ort.kirkossa, josta 
ristisaatto helluntai-srk:n kautta ev.lut. srk-talolle. 21.1 
klo 10 liturgia. 25.1 klo 18 tiistaiseura (i Mikko).
Helmikuu: 15.2 klo 18 ehtoopalvelus ja tiistaiseura. 19.2 
klo 17 katumuskanoni. 25.2 klo 10 liturgia.

Nilsiän kirkko:
Tammikuu: 4.1 klo 13 ehtoopalvelus ja tiistaiseura. 7.1 
klo 10 liturgia. 7.1 klo 12 joulun ehtoopalvelus Tahko 
Spa (vanhan ajanlaskun joulu). 18.1 klo 13 akatistos 
ja tiistaiseura.
Helmikuu: 8.2 klo 13 tiistaiseura (i Mikko). 18.2 klo 
10 liturgia. 22.2 klo 13 tiistaiseura. 28.2 klo 17 paas-
toliturgia.

Muuruveden tsasouna:
Tammikuu: 5.1 klo 17 vigilia. 6.1 klo 10 liturgia ja 
suuri vedenpyhitys, Teofania. 18.1 klo 18 akatistos ja 
tiistaiseura.
Helmikuu: 08.2 klo 18 tiistaiseura (i Mikko). 22.2 klo 
17 katumuskanoni.

Luikonlahden tsasouna:
Tammikuu: 10.1 klo 13 akatistos ja tiistaiseura. 14.1 klo 
10 liturgia. 31.1 klo 13 tiistaiseura (i Mikko).
Helmikuu: 14.2 klo 13 ehtoopalvelus ja tiistaiseura. 
21.2 klo 17 katumuskanoni.

Itäisen alueen tiistaiseurat kokoontuvat kodeissa ja ni-
iden yhteydessä toimitetaan jumalanpalveluksia tämän 
listan mukaan.

KIRKKOKAHVIT KUOPION 
SEURAKUNTASALILLA

Tammikuu: 7.1. Kuopion tiistai-
seura. 14.1. Veljeskuoro. 21.1. 
ikonipiiri. 28.1. venäjänkielisten 
toimikunta.
Helmikuu: 4.2. kirkkokuoro. 11.2. 
Ortodoksia-kerho. 18.2. lapsi- ja 
nuorisotyö. 25.2. lähetyslounas.

JOULURAUHAN JULISTUS
TOIVALAN TSASOUNALLA 

Joulurauhan julistus tapahtuu tänä 
vuonna Toivalan tsasounalla 18.12. 
klo 18. Tapahtuma alkoi jo viime 
vuosituhannella, joten sitä lienee 
mahdollista puhua jo hyvinkin 
perinteisestä tapahtumasta.

Tapahtuma järjestetään vuoro-
vuosina Paasisalossa ja Toivalan 
tsasounalla. Se on koonnut pai-
kalle yleensä yli 100 ihmistä.

Tilaisuuden ohjelma on myös 
jo hyvinkin vakiintunut. Tilaisuu-
teen tuovat tervehdyksen kunnan, 
kylätoimikunnan, Siilinjärven 
seurakunnan ja Kuopion ort. seur-
akunnan edustajat.

Tilaisuudessa lauletaan yhdessä 
muutamia jouluun liittyviä lauluja 
ja lopuksi nautitaan pipareista kuu-
man mehun kera. Paikka valais-
taan ulkotulin ja jätkänkynttilöin, 
joiden valossa voi jatkaa seuruste-
lua. Tervetuloa!

PUIJONSARVEN JA VUO-
RELAN TIISTAISEURAT:
Kokoontumiset keväällä 2006: 
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 
10.4. huom. kolmen viikon väli, 
24.4., 8.5.
Puijonsarven tiistaiseura kokoon-
tuu klo 14 jäsenten kodeissa ja 
Vuorelan tiistaiseura Vuorelan 
Osuuspankin kerhohuoneella klo 
18.30. Kumpaankin seuraan 
mahtuu mukaan. Tiedustelut 
Puijonsarven tiistaiseurasta Kirsti 
Pisto puh. 044 364 2009 ja Vuo-
relan tiistaiseurasta Leo Tuutti puh. 
050 343 7249

Христоc
раждается - 

Славите!
РАЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЛИТУРГИ
на церковнославянском языке 
будет  совершено в  Свято-
Никольском соборе Куопио, по 
адресу Sepänkatu 7, во вторник, 
26.12.2006 г., в 10.00 часов.  
С 9.15 ч. Будет возможность 
исповедоваться.
С Рождеством Христовым!

2007
Божественная Литургия будут 
совершено в Кафедральном 
сарборе:
в суботу, 13.01.07., в 10.00 часов 
в суботу, 17.02.07., в 10.00 часов 

С 9.15 ч. Будет возможность 
исповедоваться.
С новым годом!

“Группа Мария”
Группа Мария придлашает вас, 
которые хотите знать больше о 
нашей вере на наши встречи в 
нижнем зале по адресу Snellma-
ninkatu 8.  
Предстаящие встречи: 24.01. 28.02 
в 18.30 

Добро пожаловать все!
Отец Андрей
Тел (GSM)0500-572526

Приход Куопио,
по адресу Sepänkatu 7
70100 Куопио

Uusi vuosi
ja kerhoissakin

uudet kujeet

Kuopion päiväkerhot jatkuvat 
viikolla 2.
Kuopion perhekerho, junnukerho 
ja nuorten illat jatkuvat viikolla 
3, tervetuloa mukaan kaikki uudet 
ja vanhat!
Teemme retken 27.–28.1.2007 
Disney on Ice – jääshow’hun, kysy 
vapaita paikkoja!

Pyhiinvaellus
Kirkkonummen

Pokrovaan

Vuorelan tiistaiseura järjestää py-
hiinvaelluksen Kirkkonummen 
Pokrovaan 19.-20.5.2006.
Alustavn ohjelman mukaan lähtö 
Kuopiosta klo 8, matkalla lounas ja 
tutustuminen johonkin kohteeseen.
Pokrovassa vigilia, iltapala, paikan 
esittely, yöpyminen, aamulla liturgia, 
lounas ja kotiinpäin.
Paluumatkalla ainakin yksi pysähdys 
ja välipala. Takaisin Kuopiossa n. 
klo 20. Tarkempi ohjelma ja hinta 
seuraavassa Soleassa. Tiedustelut isä 
Leo 050 343 7249.

JUMALANPALVELUKSET

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-
ВЫМ !
Звон колоколов плывёт над 
храмами, В воздухе морозном 
– благодать, Что за радость 
– душам православным
Рождество пресветлое встре-
чать! Пусть сияют свечи золо-
тистые, Пусть молитвы льются 
вновь и вновь…
Пусть дарует нам Христос 
Спаситель Веру,и надежду, и 
любовь!

Venäjänkielisten toimikunta 
toivoo kaikille Hyvää Joulua ja 
onnea Uudelle Vuodelle!
                                 
Kristus syntyy, kiittäkää!  
Христос раждается, славите!
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Mikkelin seurakunta

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
Puh. 050 593 1383

Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
Puh. 050 565 9646

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
Puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
Puh. 0400 364 137

Virasto avoinna ke klo 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitysasiat Kuopiosta, puh. (017) 288 2300

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Joulukuu
Ke 20.12. klo 9 Liturgia; pe 22.12. klo 18 Kuninkaalliset hetket; su 
24.12. klo 16 Suuri ehtoopalvelus; ma 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja 
liturgia; su 31.12. Vigilia.
Tammikuu
Ma 1.1. klo 10 Liturgia; pe 5.1. klo 18 Vigilia; la 6.1. klo 10 Liturgia ja 
suuri vedenpyhitys; ke 10.1. klo 9 Liturgia; ke 17.1. klo 9 Liturgia; la 
20.1. klo 18 Vigilia; su 21.1. klo 10 Liturgia; ke 24.1. klo 9 Liturgia.
Helmikuu
To 1.2. klo 18 Vigilia; pe 2.2. klo 9 Liturgia; su 4.2. klo 10 Liturgia, 
jonka jälkeen kiertokoulussa alustaa isä Timo Mäkirinta; ke 7.2. klo 9 
Liturgia; la 17.2. klo 18 Vigilia; su 18.2. klo 10 Liturgia; su 18.2. klo 
15 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus.

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Joulukuu
Su 24.12. klo 10 Liturgia ja suuri ehtoopalvelus; su 31.12. Liturgia
Tammikuu
Su 7.1. klo 10 Liturgia; su 21.1. klo 10 Liturgia
Helmikuu
La 10.2. klo 18 Vigilia; su 11.2. klo 10 Liturgia

JUVA
Ev.- lut srk-talon takkahuone
Su 14.1. klo 10 Liturgia

MÄNTYHARJU
Ev.- lut. srk-talon vanha puoli
Ti 26.12. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
OP:n kerhohuone
Su 28.1. klo 10 Liturgia

MIKKELIN TIISTAISEURA
srk-talossa
Ma 5.2. klo 12.

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
Ti 23.1. ja 6.2. klo 13 kirkossa sekä ti 20.2. klo 13 Veijo Savinaisen 
kotona, Keijulantie 11, NAARAJÄRVI

MIKKELIN IKONIPIIRI
srk-talossa
La 13.1., 10.2. ja 24.2. klo 10

LASTEN KERHOT MIKKELISSÄ
srk-talossa
Ma 8.1. klo 17.30 alkaa musiikkikerho
Ma 8.1. klo 18.00 alkaa Sinapinsiemenkerho

SEURAKUNTAPÄIVÄ MIKKELISSÄ

Sovintosunnuntaina 18.2. vietämme yhteistä seurakuntapäivää.
Ohjelmaan kuuluu liturgia klo 10. Sen jälkeen ruokailu seurakuntasa-
lissa ja seminaari, jossa Tarja von Creutlein kertoo väitöskirjastaan 
Einojuhani Rautavaaran vigiliasta.
Päivän päätteeksi sovintosunnuntain ehtoopalvelus klo 15

Jos on uskaltanut elää, 
uskaltaa myös kuolla.
 
Priscilla

Heittäkää pois kaikki maalliset 
huolet - paastoa sekin.
 
Priscilla

Luolassa vai tallissa?

Vanha sanonta joulusta talvipääsiäisenä kertoo siis meille samalla siitä, että kuolemankin varjoissa loistaa kirkas 
Kristuksen valo.

Ortodoksisessa Kristuksen 
syntymäjuhlaa kuvaavassa 
ikonissa Herramme Jeesuk-

sen Kristuksen syntymäpaikaksi on 
kuvattu luola.

Läntisessä kirkossa ja eritoten 
toisen kansalliskirkkomme pe-
rinteessä syntymäpaikka kuvataan 
sen sijaan usein talliksi.

Ortodoksisen ikonin kuva luo-
lasta on kuitenkin meille tärkeä 
monessa mielessä. Luolahan kuvaa 
yleisessä symboliikassa pimeyttä, 
pahuutta, yksinäisyyttä, turhuutta 
ja mielettömyyttä. Jumala Poika, 
Sana, tuli lihaksi ja Kristus syntyi 
luolassa tuoden sinnekin valon ja 
ilon, hyvyyden ja yhteisöllisyyden, 
elämän tarkoituksen ja mielek-
kyyden.

Jouluna Jumala tuli maan päälle, 
pääsiäisenä Hän voitti kuoleman. 
Ei ollut kylliksi siinä, että Jumala 
syntyi jouluna synkkään erämaahan 
eläinten keskelle, hänen piti vielä 
syntyä juuri luolaan, jolla selkeästi 
jo viitataan tuleviin pääsiäisen 
tapahtumiin ja pääsiäisen suureen 
salaisuuteen.

Meidän kaikkien seurakunta-
laistenkin pitäisi lukea ja ymmärtää 
tuota Sanaa oikein. Sen pitäisi 
muuttua meissä kaikissa oikeiksi 
teoiksi, oikeiksi sanoiksi ja rak-
kaudeksi toisiamme ja kaikkia 
kohtaan, hyvyyden kunnioitukseksi 

ja elämän oikean tarkoituksen ja 
mielekkyyden löytämiseksi.

Meidän pitää kuitenkin myös jou-
lun ilon ja riemun keskellä muistaa 
tuo tuleva pääsiäisen sanoma rististä, 
kärsimyksestä, kuolemasta ja erito-
ten ylösnousemuksesta.

Vanha sanonta joulusta tal-
vipääsiäisenä kertoo siis meille 
samalla siitä, että kuolemankin 
varjoissa loistaa kirkas Kristuksen 
valo. Kuoleman keskellä on myös 
elämä ja Elämän Antaja.

Kristuksen syntymä on meille 
kaikille samalla uuden ihmisyyden 
juhla. Kristuksen syntymä avaa 
meille kaikille mahdollisuuden 
päästä Jumalan valtakuntaan.

Jumala kutsuu meitä kaikkia 
jatkamaan Kristuksen lihaksitu-
lemisessa alkanutta uudistusta.

Mutta muistammeko tuon opetuk-
sen aina nykyisen joulukiireen ja 
tunteettomuuden keskellä? Saavatko 
tunteettomuus, turhuus ja mielettö-
myys liikaa valtaa meissä joulunkin 
aikana, vai voisimmeko ponnis-
taa joulun sanoman kautta uuteen 
elämään, jossa historia, nykypäivä 
ja tulevaisuus nivoutuvat yhdeksi 
kokonaisuudeksi ja pelastussuun-
nitelmaksi.

Mineasta, kirkkovuoden jumalan-
palvelusteksteistä löytyvien juhlan 
tekstien, munkki Johanneksen runon 
sanoin toivotan kaikille riemullista 

Kristuksen syntymäjuhlaa sekä iloa 
ja riemua, elämän tarkoituksellisuu-
den löytämistä ja hyvyyden etsimistä 
kaikkiin elämämme toimiin: 

”Taivas ja maa profeettain tavoin 
tänään iloitkoot, enkelit ja ihmiset 
viettäkööt hengellistä juhlaa, sillä 
Neitseestä syntynyt Jumala ilmestyi 
ihmisenä niille, jotka pimeydessä ja 
kuoleman varjossa istuivat. Luola 
ja seimi antoivat Hänelle suojan. 
Paimenet ovat ihmeen julistajina, 
tietäjät tuovat idästä lahjansa Betle-
hemiin. Mekin kelvottomin huulin 
kiittäkäämme Jumalaa enkelten 
tavoin: Kunnia olkoon Jumalalle 
korkeuksissa ja maassa rauha. Sillä 
luoksemme on tullut kansojen odot-
tamana, joka on vapahtanut meidät 
vihollisen orjuudesta.

Tänään yhdistyvät taivas ja maa, 
sillä Kristus syntyy. Nyt Jumala tulee 
maan päälle, ja ihminen kohoaa 
taivaaseen. Nyt näkymätön Jumala 
tulee meidän tähtemme ihmiseksi. 
Sen tähden veisatkaamme mekin 
ylistystä ja huutakaamme Hänelle. 
Kunnia olkoon Jumalalle korkeuk-
sissa ja maassa rauha, jonka on 
meille antanut Sinun syntymäsi. 
Kunnia olkoon Sinulle, meidän 
Vapahtajamme!”

HAnnu pyykkönen

Ihmistaimi syntyy avuttomana ja täysin van-
hemmistaan riippuvaisena. Äidin ja isän työ 
on selkeä: lapsensa ruumiillisen ja henkisen 
kehityksen turvaaminen.

Siihen kuuluvat niin vaipanvaihto kuin 
sylin lämpö, sairaudet ja kasvun edistysaskelet.

Lapsi kasvaa ja tarpeet muuttuvat, vanhemmat 
saavat venyä mukana ollakseen tukena kasvussa.

Ei aina kaikki suju ihanteellisesti, mutta 
varmaan kukin yrittää parhaansa omien edellytys-
tensä pohjalta.

Lapsi lähtee kotipesästä opiskelemaan, työhön, 
omaan elämään, oman yhteysverkkonsa varaan. 
Synnyinperhe on tehnyt tehtävänsä ja vanhemmat/
vanhempi voi huokaista helpotuksesta: kasvattajan 
vaativa ura on ohi.

Ei se ole niin. Iän mukana vanhemmuuden 
vastuu saattaakin laajeta.

Tällä en tarkoita esimerkiksi lapsensa avioliit-
toon tunkevaa äitiä tai toisten työuraa mestaroivaa 
appea.

Vastuun käsitys laajenee yli oman perheen. 
Lähipiiriin kuuluu muitakin nuoria ihmisiä, mah-
dollisesti sellaisia, joiden suhde omaan perheeseen 
on syystä tai toisesta jäänyt etäisemmäksi.

Ehkä vastuu onkin väärä ilmaus. Ei sekaantu-
mista tai kärkästä neuvomista, vaan olemista läsnä, 
saatavilla, kun joku tarvitsee läheistä ihmistä. 

Vastuu on toisesta välittämistä. Se on kuuntelua, 
puhetta, konkreettisia tekojakin, rukousta. 

On tuhlausta pitää visusti omanaan sitä elämän-
kokemusta, jota vuodet ovat tuoneet.

On tuhlausta pysytellä tiiviisti omassa ryh-
mässään Ei tarvita kuilua nuorten ja vanhempien 
välillä, ihmisten välillä.

Tarvitaan antamista ja vastaanottamista, kulkua 
eteenpäin vuorotellen toinen toistamme tukien.

Nykyisin puhutaan paljon elämänikäisestä op-
pimisesta. Se kuvaa vanhempien toimenkuvaa.

Se pätee myös hengelliseen elämään. Se on 
hiljaista, kuten ruoho lumen alla.

LeenA orro

Vanhempien toimenkuva
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Rautalammin seurakunta

Kyllä maalla on mukavaa!

isä Timo mäkirinTA

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
Virasto avoinna ti ja to klo 9 – 12.
Puhelimet; virasto puh/fax (017) 2882 380
kirkkoherra/virasto (017) 2882 381
isä Timo matkapuh. 0500 371 057
kanttori Oili 0500 909 198
kotipuh. (017) 2882 382
Virkatod. ja sukuselvitykset ma-pe klo 9 – 12
(017) 2882 300

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalammin pyhän Nikolaoksen kirkko:
Pe 5.1. klo 18 juhlavigilia. La 6.1.klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
Teofania.La 6.1. klo 18 ehtoopalvelus. La 13.1. klo 18 vigilia.  La 20.1. 
klo 18 vigilia. La 27.1. klo 18 vigilia. Su 4.2. klo 10 liturgia. Pe 9.2. klo 
18 parastaasi, vainajien muistelu.La 10.2. klo 18 vigilia. La 17.2. klo 18 
vigilia. Ma 19.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Pe 23.2. klo 18 paastoli-
turgia. La 24.2. klo 18 vigilia.

Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen tsasouna:
Pe 19.1. klo 19 ehtoopalvelus. To 1.2. klo 18 juhlavigilia. Pe 2.2. klo 10 
liturgia, Kristuksen temppeliintuominen. Su 18.2. klo 18 sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus.

Syvänniemen pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna:
To 18.1. klo 18 ehtoopalvelus ja ekum.ilta tsasounalla. Su 18.2. klo 10 
liturgia. Ke 28.2. klo 18 paastoliturgia.

Tervon pyhän profeetta Eliaan tsasouna:
Su 21.1. klo 10 liturgia. Su 11.2. klo 10 liturgia. Ti 20.2. klo 18 suuri 
katumuskanoni.

Vesannon pyhän Johannes Kastajan tsasouna:
Su 28.1. klo 10 liturgia. La 10.2. klo 10 liturgia, vainajien muistelupäivä. 
Ke 21.2. klo 18 suuri katumuskanoni.

Hankasalmen Aseman seurakuntakoti:
Su 14.1.klo 10 liturgia. To 22.2. klo 18 suuri katumuskanoni.

Konneveden seurakuntatalon ryhmätila:
Su 7.1. klo 10 liturgia. Su 25.2. klo 10 liturgia.

Kerhoja 
To 11.1. klo 18.30 Karttulan Kerahmo Syvänniemen tsasounalla
Ti 16.1. klo 13 Rautalammin Tiistaiseura srk.salissa
Ti 23.1. klo 13 Suonenjoen Tiistaiseura tsasounan ala-salissa
Ke 31.1. klo 18.30 Karjalan kielen piiri srk.salissa

Nuorten ja lasten kerhot jatkavat sovitun aikataulun mukaan !
Nuorisotyön retki Disney On Ice tapahtumaan helsinkiin 27.-28.1.2007. 
Vielä vapaita paikkoja!

Nikolaos-kuoro
Kuoro harjoittelee Syvänniemen tsasounalla klo 18 alkaen seuraavina 
päivinä; ke 10.1., ke 17.1., ke 24.1., ke 31.1., ke 7.2. ja ke 14.2. 

Kristittyjen ykseyden viikon 18.-25.1.2007 tapahtumat
To 18.1. klo 18 Syvänniemen tsasounalla. Pe 19.1. klo 19 Suonenjoen 
tsaounalla ehtoopalvelus. Su 21.1. klo 14 ekumeeninen tilaisuus Suon-
enjoella. Su 21.1. klo 18.30 ekumeeninen ilta Rautalammilla helluntai-
seurakunnan tiloissa.

JOULUNAJAN JUMALANPALVELUKSET

Su 24.12. klo 10 liturgia Syvänniemen tsasounalla, kirkkokahvit
Su 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus Suonenjoen tsasounalla
Su 24.12. klo 15 suuri ehtoopalvelus Rautalammin kirkossa
Ma 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia Rautalammin kirkossa
Ti 26.12. klo 10 liturgia Suonenjoen tsasounalla, kirkkokahvit

VUOSILOMA
Isä Timo ja kanttori Oili ovat vuosilomalla 27.12.2006- 4.1.2007 välisen 
ajan. Jyväskylän papisto lomittaa.

Niin meni seurakunnantar-
kastuskin ohitse ja jäljelle 
jäi epämääräinen tunne tu-

levaisuudesta.
Epävarmuus ei nouse seurakun-

nan tai kirkkokunnan toimista, 
vaan käynnissä olevasta kuntauu-
distuksesta.

Edessä olevat ja väistämättömiltä 
näyttävät muutokset eivät ole mei-
dän vallassamme. Tuntuu jotenkin 
epäoikeudenmukaiselta, jos seur-
akunta menettää toimintamahdol-
lisuudet toisten tekemien päätösten 
seurauksena.

Tulevaisuutta emme tiedä, mutta 
meidän kannaltamme kaikki esiin-
nousseet aluettamme koskevat 
suunnitelmat merkitsevät suuria 
haasteita.

Tarkastuksen yhteydessä puhutti-
in myös seurakunnan veroprosentis-
ta. Rautalampi kantaa kirkollisveroa 
1,75 prosentin mukaan ja kunnan 
puolella prosentti on 19,50.

Toisaalta numerot ovat vain 
kylmää matematiikkaa, mutta näillä 
alueilla ensisijaisesti vähempio-

saisten ja pienituloisten eläkeläisten 
rahakukkarolle menemistä.

Asiaa voisi lähestyä näinkin. 
Rautalammilla asuva 2000 euroa 
kuukaudessa ansaitseva ortodoksi 
maksaa kunnan ja seurakunnan 
veroja 480 euroa enemmän vuodessa 
kuin pääkaupunkiseudun vastaavat 
tulot omaava.

Eikä meillä ole kunnallista eikä 
julkista liikennettä, ei omaa sairaa-
laa eikä monipuolisia ja edullisia 
kauppapalveluja

Täällä elääkseen ihminen tarvit-
see auton ja maksaa polttoaineesta-
kin huippuhinnan. Siitä taas mark-
kinatalous pitää huolen. Kilpailua ei 
yhdellä mittarilla juuri ole.

Ei auta valittaa jos metro tai 
raitiovaunu on vartin myöhässä – 
sellaista ei täällä tule, vaikka maail-
man tappiin odottelet. Talousmies 
ja matemaatikko voisi kysyä myös 
– kannattaako tyhjästä maksaa?

Pääkaupunkiseutua on kirkonkin 
piirissä hyvitetty kalliiden elinkustan-
nusten vuoksi. Aina ensimmäisenä 
mainitaan kalliit asumiskustan-

nukset.
Uskallan väittää, että täällä se 

asuminen vasta kallista on. Kun 
etelän mies osti kaksion ja maksoi 
siitä 250 000 euroa, hän teki hyvän 
sijoituksen.

Kymmenen vuoden päästä asunto 
maksaa 300 000 euroa ja menee 
varmasti kaupaksi. Täällä joku 
hankkii itselleen asunnon ja maksaa 
edullisen 150 000 euroa.

Kymmenen vuoden kuluttua 
samasta asunnosta voit saada 100 
000 euroa, jos satumaisella onnella 
ostajan löydät. Tämä on minusta 
kallista!

No joulu tulee kuitenkin ja sama-
naikaisesti. Se tuo valoa meillekin. 
Joulu on keskinäisen rakkauden ja 
välittämisen juhla. Jumalan rakkaus 
etsii kohteitaan tänäkin jouluna. 
Perusasiat korostuvat ja ihmisyys 
saa uutta ulottuvuutta -  uskaltaa 
taas uskoa!

Rautalammin pyhän Nikolaoksen kirkon uusi isännöitsijä Jaakko Vainio aloitti tehtävässään 12.11.2006. 

Lauantaina lokakuun 21. päivänä 
Tervon profeetta Eliaan tsasouna 
täyttyi iloisesta juhlaväestä.

Samalla kertaa juhlimme 90 
vuotta täyttävää Nasti Tuuttia s. 
Vihko ja päivälleen 50-vuotiasta 
profetta Eliaan tsasounaa. 

Salmin Mantsinsaaressa syntynyt 
Nasti Tuutti  elää leskenä Tervon 
kirkonkylässä.

Puoliso Heikki siirtyi tuon-
puoleiseen 15 vuotta sitten.

Nastin ilona ja turvana ovat 
rakastavat ja huolta pitävät lapset.

Nastilla ja Heikillä oli yksitoista 
lasta, joista yksi kuoli muutaman 
vuoden ikäisenä.

Juhlassa äitiä muisti kauniilla 
puheella tytär Seija, vävyt lauloivat 
ja sisko muisteli menneitä.

Lämmin juhla täytti Tervon seur-
akunnan seurakuntatalon viimeistä 
sijaa myöten.

Läheisten lisäksi oli mukana suuri 
joukko seurakuntalaisia, isä Risto 
Lintu Kuopiosta ja kirkkoherra Olli 
Vuorinen paikallisesta seurakun-
nasta! 

Monia vuosia Nastille ja kaikille 
hänen läheisilleen!

Yhtä
juhlaa
Tervossa

Tervolainen Nasti Tuutti juhli 90-
vuotispäiviään samalla päivänä, 
kun Profeetta Eliaan tsasouna 
vietti viisikymppisiään.
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Varkauden seurakunta

Tiivistetyt seurakunnan tiedot

VARKAUDEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5   78 200   VARKAUS
Puhelin  017 – 2 882 360
tekekopio   017 – 2 882 366
 Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Pyhäköt:
Varkauden kirkko:  Relanderinkatu  5 
Pyhitetty  Kristuksen Taivaaseenastumisen juhlan muistolle.
Isännöitsijä:    avoinna
Vahtimestari:  Jani Thure,  puh. +358 443 720 700

Leppävirran rukoushuone:  Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan valistajien muistolle  
isännöitsijä : Marjukka Levy,  puh. + 358 405 693 670
Vahtimestari:  Jani Thure,  puh. +358 443 720 700

Savonlinnan rukoushuone:  Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakariaan ja Vanhurskaan Elisabetin muistolle.
Isännöitsijä:  Markus Parkkonen , puh.  0400 –  925 746
Vahtimestari:  Markus Parkkonen,  puh.  0400 –  925 746

VARKAUDEN KIRKKO
Relanderinkatu  5
JOULUKUU:   
La. 16.12. klo. 18. Vigilia;  Su. 17.12. klo. 10. Liturgia ja  seurakunnan 
eri piirien yhteinen joulun esijuhla, ja syystoimintakauden päätös; Ma. 
18.12. klo. 18.  Lucia – juhla  kirkossa   La. 23.12. klo. 18. Vigilia;  Su. 
24.12. klo. 10. Liturgia, ja  klo. 16. Suuri Ehtoopalvelus; Ma. 25.12. 
klo. 8. Aamupalvelus ja Liturgia ( Kristuksen syntymäjuhla); Su. 31.12. 
klo. 22. Uudenvuoden rukouspalvelus.
TAMMIKUU  2007:     
Ma.  1. 1. klo. 10.  Liturgia;  Pe.  5. 1. klo  18.  Vigilia;  La.  6. 1. klo. 
9.30.  Liturgia, ja Suuri Vedenpyhitys  (Herran Kasteen juhla),  ja  klo. 
18. Vigilia; La.  13. 1. klo. 18. Vigilia; 
Su. 14. 1. klo. 10. Liturgia;  La.  20 1. klo. 18. Vigilia;  Su. 21. 1. klo. 
10. Liturgia.
HELMIKUU:   
To.  1. 2. klo. 18.  Vigilia (Herran Temppeliin tuominen);  La.  3. 2. klo. 
18. Vigilia;  Su.  4. 2. klo. 10. Liturgia;  La.  10. 2. klo. 18. Vigilia;  La. 
17. 2. klo. 18. Vigilia;  Su. 18. 2. klo. 10. Liturgia;  ja  klo.18. Suuri 
Ehtoopalvelus;  Ma.  19. 2. klo. 18. Ehtoonjälkeinen palvelus ja An-
dreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni;  To.  22. 2.  Ehtoonjälkeinen  
palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni;  Pe.  23. 2. 
klo 18.  Paaston ehtoopalvelus;  La.  24. 2. klo. 18. Vigilia;  Su.  25. 
2. klo. 10. Liturgia;

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE   Rinnetie 9
JOULUKUU:   
Su. 24.12. klo. 13. Suuri Ehtoopalvelus; Ti. 26.12. klo. 10. Liturgia.
TAMMIKUU  2007:   
Su.  7.1. klo. 10. Liturgia
HELMIKUU:   
Pe.  2. 2. klo  9.  Liturgia; (Herran Temppeliin tuomisen juhla) Koulu-
laispalvelus;  Su.  11. 2. klo. 10. Liturgia; Ti.  20. 2. klo. 18. Ehtoon-
jälkeinen palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni;  Ke.  
28. 2.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = Paastoliturgia, 
EPL).

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE    Erkonkatu  11
JOULUKUU:   
Su. 24.12. klo. 14. Suuri Ehtoopalvelus; Ma. 25.12. klo. 9. Aamupalve-
lus ja Liturgia     ( Kristuksen syntymäjuhla)  La. 30.12. klo. 18. Vigilia;  
Su. 31.12. klo. 10. Liturgia ja Uuden vuoden rukouspalvelus.
TAMMIKUU  2007:     
Pe.  5. 1. klo  18.  Vigilia;  La.  6. 1. klo. 10.  Liturgia, (Herran Kasteen 
juhla), klo. 12.00  Suuri Vedenpyhitys  alkaa Tallisaaresta (”Kolmen 
Linnan Loppiainen);  La.  13. 1. klo. 18. Vigilia;  Su. 14. 1. klo. 10. 
Liturgia;  La.  27. 1. klo. 18. Vigilia;  Su. 28. 1. klo. 10. Liturgia.
HELMIKUU:   
To.  1. 2. klo. 18.  Vigilia ;  Pe.  2. 2. klo  9.  Liturgia; (Herran Temp-
peliin tuomisen juhla); La. 10. 2. klo. 18. Vigilia;  Su. 11. 2. klo. 10. 
Liturgia;  La. 17. 2. klo. 18. Vigilia;  Su. 18. 2. klo. 10. Liturgia;  ja  
Suuri Ehtoopalvelus;  Ke.  21. 2.  Ehtoonjälkeinen  palvelus ja An-
dreas Kreetalaisen Suuri Katumus-kanoni; To.  22. 2.  Ehtoonjälkeinen  
palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni; La. 24. 2. klo. 
18. Vigilia;  Su. 25. 2. klo. 10. Liturgia;

Kirkkokuorot aloittelevat toim-
intaa:

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. 
srk-salissa seuraavasti:    

TAMMIKUU 2007: Ti.  9. 1.;  Ti. 16. 
1.;  Ti.  23. 1.;   Ti.  30. 1.
HELMIKUU  : Ti.  6. 2.;  Ti. 13. 2.;  
Ti.  27. 2. 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin Varkaudessa ja Lep-
pävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKO-
KUORO
Kuoroharjoitukset joka toinen keski-
viikkoisin  klo 17.00  srk.- salissa:

TAMMIKUU 2007:   Ke. 10. 1.;     
Ke.  24. 1.
Muista kuoroharjoituksista ilm-
oitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin.

Tiistaiseurat toimivat :
VARKAUDEN TIISTAISEURA 
VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
 puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 017 
– 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viikko tiistai-
sin klo 13. srk.-salissa seuraavasti:
TAMMIKUU  2007:    9. 1.;   23. 
1.
HELMIKUU   :            6. 2.;   20. 
2.     
Muutoksista ilmoitetaan Warkauden 
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa klo 13.  jäsenten kodeissa 
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. puh. 
040 – 5 693 670
TAMMIKUU  2007: Kokoontu-
misesta ilmoitetaan myöhemmin 
paikallisissa lehdissä  
HELMIKUU  :  Kokoontumisesta  
ilmoitetaan myöhemmin paikal-
lisissa lehdissä  
Muutoksista ilmoitetaan Soisalon 
Seutu- Lehden kirkollisissa ilm-
oituksissa       

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa klo. 13. jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 017 
– 5 543 493
TAMMIKUU  2007:   Ti.  16. 1. klo. 
13.  Silja ja Unto Majurin kodissa
HELMIKUU  :     Vuosikokous  
Ti.  6. 2.  klo.  13.  Markku ja Liisa 
Pesosen kodissa 
Muutoksista ilmoitetaan Soisalon 

Seutu- Lehden kirkollisissa ilm-
oituksissa       

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa klo.  13.  jäsenten 
kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, 
TAMMIKUU  2007:  Kokoontu-
misesta ilmoitetaan myöhemmin 
paikallisissa lehdissä
HELMIKUU  :  Kokoontumisesta 
ilmoitetaan myöhemmin paikalli-
sissa lehdissä     
Muutoksista ilmoitetaan Warkauden 
Lehden kirkollisissa ilmoituksissa       
 
SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   puh.  
050 – 3 682 212
Kokoontuu joka toinen viikko tiistai-
sin klo 18. srk.-salissa 
TAMMIKUU  2007:   Ti. 16. 1.;  
Ti.  30. 1. 
HELMIKUU  :            Ti. 13. 2.;  
Ti.  27. 2.  
Muutoksista ilmoitetaan  ITÄ-SAVO 
– lehden kirkollisissa ilmoituksissa

PAPINNIEMEN TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Kari Kuhanen   puh.  
040 – 5 573 193
Kokoontuu joka toinen viikko tiistai-
sin klo 18. Valamon kansanopiston 
tiloissa 
TAMMIKUU  2007:   Ti. 16. 1.;  
Ti.  30. 1. 
HELMIKUU  :            Ti. 13. 2.;  
Ti.  27. 2.  

VARKAUDEN ORTODOKSINEN 
LÄHETYSPIIRI RY
puh.johtaja  Valma Venäläinen,
puh.:  017 – 5 552 132
Kokoontuu joka kuukauden kolman-
tena torstaina klo 13. srk.-salissa 
Kokoontumisista ilmoitetaan tarkem-
min Warkauden Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa
 

TIISTAISEURAT, LÄHETYSPIIRI JA KIRKKOKUOROT

Tule mukaan 
KORISTEMUNIEN VALMISTA-
MISEEN PÄÄLLYSTÄMÄLLÄ  
NIITÄ WASHI – PAPERILLA  
ORIGAMI - TEKNIIKALLA
                        
Origami – tekniikka (= paperin 
taittelutekniikka).
Kurssi järjestetään  Varkauden 
ortodoksisessa seurakuntasalissa 
helmikuussa 2007  kahden viikon-

lopun aikana seuraavasti: 1. jakso: 
Lauantaina     3. 2. 2007  klo.  10 
– 17,  ja sunnuntaina   4. 2. 2007  
klo.  12 – 18. 2. jakso: Lauantaina 
24. 2. 2007  klo.  10 – 17,   ja 
sunnuntaina 25. 2. 2007  klo.  12 
– 18.
Kurssille otetaan enintään 16 hen-
kilöä  ilmoittautumisjärjestyksessä, 
alaikäraja 15 vuotta.  
Ilmoittautuneille annetaan työka-

luluettelo, jotka tulisi hankkia, ja 
joilla kurssille osallistuvat voivat  
työskentelyn aloittaa.
Sitovat ilmoittautumiset 22. 1. 
2006 mennessä  kirkkoherranvi-
rastoon os. Relanderinkatu  5.
  
Kurssilaiset voivat osallistua myös 
viikonvaihteiden aikana toimitet-
taviin jumalanpalveluksiin

Ilomantsilaiset ilahduttivat Savonlinnassa
Varkauden ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra ja Savonlinnan 
seurakuntalaiset saivat marraskuun 
18.- 19. päiviksi vieraikseen Iloman-
tsin ortodoksisen kuoron kahdeksan 
laulajaa ja isä Rauno Pietarisen. 

Savonlinnan tiistaiseuralai-
set huolehtivat vierailijoitten vii-
htyvyydestä järjestäen heille ruuan 
ja
yöpymispaikat. 
Kuorolaiset lauloivat Savonlinnan 
rukoushuoneella lauantaina vigilian 
ja seuraavana aamuna
liturgian. Isät Martti Päivinen ja 
Rauno Pietarinen toimittivat palve-
lukset.
Ilomantsin kuorolaiset pitivät lisäksi 
harjoitusleiriä sunnuntain sävelhar-
tautta varten.
Ilomantsin ortodoksinen kuoro 
on toiminut 1960- luvulta lähtien. 
Kuorolaisia yhdistää useimpien 
syntyperäisen ilomantsilaisuuden 
lisäksi myös ortodoksinen kirkko-

musiikki. 
 Kuorolaiset ovat näin ollen jo kol-
mannen polven laulajia, joista osa 
opiskelee kirkkomusiikkia.
Kuoron toimintasuunnitelmaan 
kuului tälle vuodelle kolme seur-
akuntavierailua ja kesäinen ”Pyhän 
Kosketus” - kirkkomusiikkitapah-
tuma Ilomantsissa. 
Helmikuussa oli jumalanpalvelusten 
laulamisen ohella sävelhartaus Nur-
meksessa ja kesäkuussa laulettiin 
palvelukset Joensuun ortodoksisessa 
seurakunnassa.
Kuoronjohtaja Maria Verikov on 
suomentanut ja sovittanut uutta 
kirkkomusiikkia. Ohjelmistossa 
on lisäksi valamolaisia sävelmiä, 
edesmenneen ylidiakoni Hannu 
Konosen tuotantoa, tavallisia juma-
lanpalvelusveisuja ja bysanttilaisia 
laulusovituksia.
Savonlinnassa sävelhartaus pidettiin 
kaupungin keskustassa sijaitsevassa 
kauniissa  (ent. ortodoksisessa,) 

luterilaisessa Pikkukirkossa. Isä 
Martti Päivinen lausui tervetulo-
sanat.
Sävelhartauden teemoiksi oli valittu: 
ehtoopalvelus, liturgia, hautajaiset 
ja häät. 
Isä Rauno Pietarinen jakoi puheensa 
kolmeen osaan laulukokonaisuuk-
sien väliin. 
Sävelhartauteen monistetut Käsio-
hjelmat loppuivat Oiti Kotamon 
palvelupisteestä, sillä yllättäen
Pikkukirkkoon saapui yli sata orto-
doksisen kirkkomusiikin ystävää.
Ilomantsin ortodoksisen kuoron tu-
levan vuoden ohjelmasta päätetään 
kuoron vuosikokouksessa helmi-
kuussa. 
Seurakuntavierailujen pyynnöistä 
voi soittaa kuoron puheenjohtajalle 
Veli Jeskaselle (0400 - 174981) tai 
kuoronjohtajalle Maria Verikoville  
(040 - 8379699).

AnneLi pieTArinen
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Kirkkokansan Kynästä

Solea toivottaa tervetulleeksi myös lukijain 
kirjoitukset. Lehti toivoo napakoita tekstejä 
ja rakentavia keskusteluja. Kirjoitukset voi 
jättää joko oman seurakunnan kautta tai 
lähettä suoraan lehden toimitukseen. Leh-
den yhteystiedot löytyvät sivulta 12.

Solean edellisessä numerossa 
(5/2006) isä Johannes Hätinen kir-
joitti uskonnonopetuksesta osana 
nuorisotyötä.

Asiasta on keskusteltu muissakin 
seurakunnissa. Ehkä on aiheellista 
selvittää asiaa sekä oppilaan että 
opettajan näkökulmasta käsin.

Uskonnonvapauslain myötä 
(2003) vastuu ortodoksisen uskonnon 
opetuksesta lankesi pääsääntöisesti 
kunnille, jos sen alueella vähintään 
kolme ortodoksioppilasta.

On edelleen pieniä kuntia ja luki-
oita, joiden opetuksesta kunta ei ole 
vastuussa. Jos seurakunta ei korvaa 
opetusta, oppilas siirtyy enemmistön 
uskonnonopetukseen (ev.lut).

Lain henki oli saattaa ortodoksit 
tasaveroisiksi evankelisluterilaisten 
oppilaiden rinnalla. Toisen kan-
sankirkon ei ole tarvinnut kou-
luopetuksesta maksaa mitään. Ai-
kaisemmin noin 30 prosenttia orto-
doksisen kirkkokunnan budjetista 
meni opetuskustannuksiin.   

Tasa-arvo ei toteudu aivan näin 
suoraviivaisesti. Seurakuntien sisällä 
on lukuisia kuntia, ja niiden sisällä 
ehkä vain yksi peruskoulu, jossa an-
netaan ortodokseille opetusta. Opet-
tajien virkaehtosopimuksen mukaan 
kunnat korvaavat matkakulut vain 
kunnan sisäisistä koulujen välisistä 
ajoista.

Kaupunkien ulkopuolella on 
tilanne, että opettaja ajaa kunnasta 
kuntaan eikä näitä sisäisiä ajoja 

juurikaan tule.
Käytännössä lukujärjestys on laa-

dittu niin, että matkalla seurakunnan 
kaukaisimpaan kolkkaan, opettaja 
hoitaa useiden kuntien opetuksen. 
Seurakunta on vastannut matkaku-
luista.

Jos seurakuntien tuki lakkaa, 
lakkaa opetuskin. Tässä talousti-
lanteessa kunnat tuskin haluavat 
menoeriä, joihin heillä ei ole lail-
lista velvoitetta. Toivon mukaan 
seurakunnat ovat edelleen kiinnos-
tuneita jäsenistään, joita alaikäiset 
oppilaatkin ovat.  

Oppilaan oikeus
Tällä alueella kunnat hoitavat vel-
voitteensa kohtuullisen hyvin, enkä 
suosittele seurakuntia ottamaan vel-
vollisuuksia, jotka sille eivät kuulu.

Koulu hoitakoon lakisääteiset 
asiat. Matkakorvaukset eivät kuulu 
kaikilta osin tällaisiin. 

Seurakunnissa asiaa tulisi ennen 
kaikkea pohtia oppilaan näkökul-
masta. On totta, että kaukana olevan 
pienen koulun opetus tulee matkaku-
lujen vuoksi kalliimmaksi.

Oma näkemykseni on, että myös 
näiden lasten vanhemmat maksavat 
kirkollisveroa ja toivovat saavansa 
rahoilleen vastinetta. Maaseudulla 
ei ole yleensä mahdollista pitää 
lastenkerhoja. Tiistaiseurat taitavat 
olla ainoa toimintamuoto ja juma-

lanpalveluksiakin on rajallisesti. 
Uskonnonopetus jää ainoaksi kon-
taktiksi seurakuntaan.

Saan opettajien liiton puheen-
johtajana viestejä ympäri Suomea. 
Tänäkin vuonna on ollut kirkosta 
eroamisia huonosti järjestetyn us-
konnonopetuksen vuoksi tai siksi 
ettei opetusta ole järjestetty lain-
kaan.

Onko kirkolla varaa tähän? Olen 
kuullut myös, ettei lasta ole kastettu 
ortodoksisen kirkon jäseneksi, jotta 
hän joutuisi kokemaan eriarvoisuut-
ta koulussa uskonnonopetuksen 
vuoksi.

Tilanne antaa paineita myös opet-
tajalle. Annettua tehtävää hoitaessa 
on muistettava, että uskonnonopet-
taja on seurakuntansa edustaja

Jos seurakunta takaa opetuksen, 
kuten Kuopiossa tapahtuu, se takaa, 
että opetus voidaan hoitaa virallisen 
opetussuunnitelman mukaan kaikilla 
luokka-asteilla.

Uusi lukion ainereaali vaatii 
tasokasta opetusta kaikilla vuosi-
luokilla.

Toivon että arvokeskustelu seur-
akunnissa jatkuu. Vaikka kaikki 
uskontoa opettavat eivät ole seu-
rakuntien palkkalistoilla, he kas-
vattavat lapsia oman seurakunnan 
jäsenyyteen.

sirpA okuLov

Koululaiset
seurakunnan jäseninä

Lauantaina 11.11.2006 Jyväs-
kylän seurakunnan nuorisotyön 
järjestämälle matkalle Helsinkiin 
osallistui 50 hengen ryhmä, jonka 
ensimmäisenä määränpäänä oli 
ATHOS – Luostarielämää Pyhällä 
Vuorella –näyttely.

Näyttely on herättänyt suurta ki-
innostusta, ja kyseisen viikonlopun 
jälkeen siellä oli käynyt jo yli 50 
000 ihmistä.

Museolle saavuttuamme saimme 
näyttelyoppaiksemme Jaana Sykärin 
ja Hanna-Leena Ruottisen.

Heidän johdollaan tutustuimme 
ainutkertaisen laajaan kokoelmaan 
bysanttilaisia taide-esineitä ja –har-
vinaisuuksia yli tuhannen vuoden 
ajalta.

Näyttelykierrosten jälkeen ryh-
mäläisillämme oli vielä mahdol-
lisuus tarkemmin perehtyä esillä 

olleisiin taideaarteisiin sekä Athos-
luostarien perinteestä ja arjesta 
kertoviin videoesityksiin.

Matkamme jatkui Taidemuseo 
Tennispalatsista kohti Espoon Tapi-
olaa, jossa kanttori Petri Hakonen 
otti meidät vastaan. Hän esitteli 
Pyhän Herman Alaskalaisen kirkon 
historiaa ja kirkkomaalauksia, jotka 
moni näki ensimmäistä kertaa.

Ennen paluumatkaa osallis-
tuimme vielä ehtoopalvelukseen ja 
litaniaan, jotka toimitti retkemme 
hengellinen matkanjohtajana ollut 
isä Aleksander Roszczenko. 

Alkutalven pimenevässä illassa 
kuljettajamme Markku Laakkonen 
suuntasi linja-automme takaisin 
kohti Jyväskylää.

Auton hämärässä tunnelmassa 
saattoi kuulla ihmisten jakavan 
yhteisesti koetut elämykset niin 

taidemuseon näyttelystä kuin Tapi-
olan kirkon vierailustakin.

Päivä Helsingissä teki moniin 
lähtemättömän vaikutuksen, joka 
toivottavasti säilyy kauan.

Tapiolan Pyhän Herman Alas-
kalaisen kirkkoa ja sen näyttäviä 
maalauksia esitteli kanttori Petri 
Hakonen.

Jyväskyläläiset saivat
unohtumattoman elämyksen

Nurmeksessa I valvontapiirin kok-
ouksen yhteydessä kirkkoherra 
Andrei Verikov luovutti isä Leo 
Tuutille Valtimon kirkon kuvan 
kiitokseksi siitä avusta, mitä seu-
rakunta oli saanut kirkon remon-
tin yhteydessä.
Isä Leo Tuutti on ollut vuosien 
varrella mukana monen muunkin 
kirkon ja tsasounan suunnit-
telutöissä eri seurakunnissa. Isä 
Leo on työskennellyt rakennusin-
sinöörin tehtävissä sekä opettajana 
ennen kirkkokunnan palvelukseen 
tuloaan. Nyt hän nauttii hyvin 
ansaituista eläkepäivistä.

”Kaikki tiet vievät Roomaan” on 
vanha hokema. Myös Suomesta 
pääsee suoralla lentoreitillä kes-
kelle maailman historiaa.

Matkailija voi valita itselleen 
mahdollisuuden hampparoida auki-
oilla ja pikku kuppiloissa paikalli-
sia tuotteita maistelemassa. Valitsin 
teemaksi kiertelyn vahoissa kristil-
lisissä kohteissa. 

Italian voittoisan jalkapallojouk-
kueen rantautumista kaupunkiin ei 
voinut olla huomaamatta. Tun-
nelma oli vähintään yhtä riehakas 
kuin muinaisten keisareiden pala-
tessa kotiin. Voittolauluja laulettiin 
ja Italian liput hulmusivat.

Sirkus Maximukselle kokoontui 
250 000 ihmistä juhlimaan san-
kareita, joiden asema lähentelee 
muinaisten jumalten statusta. 

Kansa tarvitsee leipää ja sirkush-
uveja. Näin uskoivat ne roomalaiset 
vallanpitäjät, jotka jakoivat köyhi-
lle ilmaisia lippuja Colosseumin 
raakoihin kansanhuveihin.

Colosseum on jättiläismäinen 
areena jonka hiekkaa värjäsi sa-
tojen tuhansien kristittyjen veri 
monien vuosikymmenien ajan. 
Koska vainoissa kuoli valtava 
määrä ihmisiä, paavi on pystyttänyt 
areenan reunalle suuren valkoisen 
ristin muistuttamaan tuon ajan 
kärsimyksistä.

Joka vuosi suuren perjantaina 
kulkue lähtee Colosseumilta kohti 
Pyhän Pietarin kirkkoa. 

Varhaiset kristityt eivät kos-
kaan käyttäneet polttohautausta, 
joka oli pakanoiden hautaustapa. 
Kaupungin hautausmaat sijaitsivat 
kaupungin alla, katakombeissa.

Yli 900 km pitkästä käytäväver-
kostosta tuli vainottujen kristittyjen 
pakopaikka. Kapeat, pimeät onkalot 
olivat viileitä ja pelottavia. Voi vain 
kuvitella ettei vainoojia innostanut 
ajatus maan alle menosta.

Luolien seinäkomeroihin oli 
haudattuna miljoonia ruumiita. 
Vaikka haudat suljettiin kivilevyllä, 
ei hajuhaittoja voinut välttää. Nyt 
kaikki vainajien luut on viety pois, 
koska matkailijat keräilivät niitä 
muistoiksi ja reliikeiksi. 

Jos luita haluaa nähdä, on mat-
kattava Via Venetolle kapusiini-
munkkien kryptaan, jonne on hau-
dattu yli 4000 munkkia. Ortodoksit 
ovat tottuneet näkemään luuhuon-
eita etelän luostareissa.

Kreikassa tapa on edelleen 
yleinen. Haudat ovat käytössä vain 
muutaman vuoden. Sen jälkeen luut 
siirretään luuhuoneisiin.

Kapusiinimunkkien haudassa 
näky oli jokseenkin uskomaton. 
Paikka oli koristeltu munkkien luil-
la. Sääriluut ja kallot muodostivat 
holvikaaria. Lantionluut oli aseteltu 
kattoon kuin ornamenteiksi. Osa 
vainajista oli puettu munkin viit-
taan. Paikka herätti monia kysy-
myksiä.

Virallisella bussiretkellä esitel-
lään vanhat, uljaat basilikat Santa 
Maria Maggiore, jossa komeilee 
kauniit bysanttilaiset mosaiikit.

Ne sijaitsevat niin korkealla, 
ettei tavallisen kameran kapasi-
teetti riitä niitä poimimaan. Late-
raanikirkko on Rooman katedraali.
Sen seiniä kiertää upeiden maa-
lausten lisäksi hienot patsasrivit. 
Katedraalissa on myös Pietarin ja 
Paavalin reliikit, mutta niitä ei edes 
vilauteta turisteille. 

Lateraanikirkon yhteydessä 
sijaitsevassa kappelissa on Scala 
Santa eli pyhät portaat. Puisten por-
taiden välistä pilkottaa alkuperäiset, 
kiviset askelmat, jotka ovat peräisin 
Jerusalemista Pilatuksen talosta. 
Jeesuksen noustessa noita portaita, 
hänen verensä tippui niihin.

Portaat on päällystetty puul-
la, etteivät Jeesuksen veritah-
roina pidetyt läiskät häviä. Ihmiset 
nousevat portaat kontaten ja ru-
koillen syntejään anteeksi joka 
askelmalla. 

Historia väreilee kaikkialla 
Roomassa. Sieltä löytyy lukuisia 
vanhoja, pieniä, mutta vähemmän 
tunnettuja basilikoja, jotka on 
helppo paikallistaa turistioppaid-
enkin avulla.

Yksi vanhimmista kirkoista 
on 300-luvulla rakennettu Santa 
pudenziana. Perimätiedon mukaan 
apostoli Pietari kyläili samalla pai-
kalla senaattori Pudensin talossa.  
Paavalin hauta sijaitsee hiukan 
kauempana keskustasta. Siihen 
vierailuun voi suosiolla varata 
taksikyydin. 

Italiaan kannattaa tutustua mo-
nestakin syystä. Kirkkovierailujen 
lomassa voi nauttia loistavasta pai-
kallisesta ruuasta ja leppoisasta il-
mapiiristä upeiden suihkulähteiden 
katveessa.

Kristillinen Rooma

sirpA okuLov

Rooman Colosseumin hiekkaa värjäsi satojen tuhansien kristittyjen 
veri monien vuosikymmenien ajan.



1�

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

Markus Huovinen, Pielavesi
p. 0400 169 825

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 014-3329 230 tai 0500 991 621
pirjo.harkonen@ort.fi

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

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

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2007 
ensimmäinen Solea ilmestyy 
viikolla 7. Aineistopäivä on 
29.1.2007.
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.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy, Kisapaino, Hovinpelto 3
74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi
Puh. (017) 770 7700
Fax (017) 770 7770

Radio ja tv
Radioitavat jumalanpalvelukset 
Yle1-kanavalla:
Su 14.1. Liturgia, klo 11-12
Lahti, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko
Su 28.1.Liturgia, klo 11-12 Tampere, 
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän 
Nikolaoksen   kirkko
Su 11.2. Liturgia, klo 11-12 Nurmes, 
Apostolien Pietarin ja Paavalin 
kirkko
Su 18.2. Sovintosunnuntain ehtoo-
palvelus, klo 18-19
Jyväskylä ,  Kr is tuksen y lös -
nousemisen kirkko
Ke 21.2.Andreas Kreetalaisen ka-
tumuskanoni, klo 18-19 Joensuu, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Su 25.2. Liturgia, klo 11-12 Kuopio, 
Pyhän Nikolaoksen katedraali

Televisioitava joulujumalanpalve-
lus: TV1 Ti 26.12. klo 10.00  Liturg-
ia, pyhän Herman Alaskalaisen 
kirkko, Espoo, toim. metropoliitta 
Ambrosius

Aamuhartaudet Yle Radio1-kana-
valla klo 6.50 ja 7.50
27.1.  Kirkkoherra Timo Mäkirinta, 
Rautalampi
17.2.  Pastori Viatcheslav Skopets, 
Helsinki

Iltahartaudet Yle Radio1 klo 
18.30: 19.12. nunna Kristoduli, 
Lintulan luostari, Heinävesi
16.1.  Arkkimandriitta Sergei, Val-
amon luostari, Heinävesi
20.2.  Arkkipiispa Leo, Kuopio

ORTODOKSISUKUJEN TUTKIMUS
-kurssi Kuopion kesäyliopistossa

keväällä 2007
Aika: 4.-5.5. ja 18.-19.5. pe klo 15.15 - 20.30 ja la klo 8.30 - 14.00  
(24 t)

Kouluttaja: Sukututkija, HuK Tuula Kiiski

Kohderyhmä: Ortodoksisukujen tutkimisesta kiinnostuneet

Sisältö: Kurssilla opetellaan kyrilliset aakkoset ja tutustutaan 
ortodoksisiin kirkonkirjoihin; metrikka- ja rippikirjoihin sekä pe-
rukirjoihin. 
Osallistujien ei tarvitse osata venäjää. Kurssiin kuuluu luentoja ja 
harjoituksia.
Osallistumismaksu: 70 euroa
Ilmoittautumiset 20.4. mennessä www.uku.fi/kesayliopisto

PIETARIIN
24.-27.5.2007

Perinteinen keväinen pyhiinvaelluksemme Pietariin

Lähtö torstaina varhain aamulla Kuopiosta Jääskeläisen Auto Oy:n 
bussilla ja paluu sunnuntaina illalla Kuopioon.
Asumme minihotelli NEVSKY 22:ssa, joka sijaitsee lähellä Verikirk-
koa, eli aivan Pietarin keskustassa.
Matkan hinta n. 470 euroa, sisältäen aamiaisen hotellissa sekä ateriat 
seurakunnissa / luostareissa ja ryhmäviisumin.
Lähdemme n. 30-hengen ryhmällä.
Lauantaina 26.05. osallistumme vigiliaan Venäjän Uusmarttyyrien 
ja Tunnustajien kirkossa. Vigilian jälkeen iltatee seurakuntalaisten 
kanssa.
Muu ohjelma: vieraillaan eri kirkoissa ja luostareissa sekä tutustumme 
Kronstadtin saareen ja Pyhän Johannes Kronstadtilaisen elämänvaihei-
siin; vapaa-aikana mahdollisuus myös ostoksiin.
Lopullinen ohjelma varmistuu kevään aikana.
Bussi on käytössämme koko matkan ajan.

TERVETULOA MUKAAN!
Ilmoittautumisia ja lisätietoja:

isä Andreas
puh  (017) 2882 321
GSM 0500-572526

e-mail: riitta.hjertberg@ort.fi.

Karjalan Kielen Seura julkaisee pro-
fessori Martti Penttosen kirjoittaman 
ensimmäisen laajan jokapäiväiseen 
käyttöön tarkoitetun sanakirjan.

Karjalan pitäjien ”murresanakir-
joja”, joissa on ollut yleensä muu-
tama sata tai enintään pari tuhatta 
sanaa, on vuosien varrella ilmestynyt 
useita.

Joitakin suppeita koko kar-
jalankielistä aluetta käsitelleitä 
kirjasia on myös ilmestynyt. Kielen 
tutkimuksen kannalta merkittävin 
sanakirja on vuonna 2005 valmis-
tunut Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen julkaisema kuusiosainen 
Karjalan Kielen Sanakirja.

Karjalan kielen puhujat ja 
harrastajat ovat kuitenkin tähän 
asti kaivanneet kipeästi tarpeeksi 
laajaa, modernia sanastoa sisältävää, 
mukana kuljetettavaa sekä help-
pokäyttöistä karjala-suomi-karjala 
sanakirjaa. 

Uudessa sanakniigussa on 
suomennokset neljälletoista tu-
hannelle karjalan sanalle ja karjalan-
nokset kahdelletoista tuhannelle 
suomen sanalle. Sivuja kirjassa on 

402.
Karjala on Suomen kielen läheisin 

sukulaiskieli ja yksi maamme kansal-
lisista vähemmistökielistä. Karjalaa 
ja sitä edeltänyttä muinaiskarjalaa 
on puhuttu Suomen nykyiselläkin 
alueella jo yli 1200 vuotta.

Karjala on kirjoitettuna kielenä 
hyvin todennäköisesti vanhempi 
kuin suomi. 

Maassamme on tällä hetkellä 
runsaat 5000 karjalan puhujaa. 
Lisäksi kieltä ymmärtää yli 20 000 
karjalaista.

Suurin osa karjalankielisistä on 
kotoisin Raja-Karjalasta eli Salmin, 
Suojärven, Suistamon ja Impilahden 
pitäjistä. Puhujia on myös Itä-Kar-
jalasta ja Petsamosta paenneiden 
karjalaisten keskuudessa. Maahan-
muuttajien joukossa on myös useita 
satoja karjalankielisiä.

Suurin osa maamme karjalaisista 
puhuu suomen murteita. Kieli on 
vaihtunut aikojen kuluessa valtakult-
tuurin painostuksesta vähän samaan 
tapaan kuin Irlannissa. Kaakkois- ja 
savolaismurteet

ovat kuitenkin saaneet runsaasti 

vaikutteita karjalasta. Suomen kir-
jakielessäkin karjalan panos on ollut 
melkoinen.

Karjalan tasavallassa vuoden 
1991 jälkeen tehty valtava työ 
kielen kehittämiseksi on mahdol-
listanut sen, että karjalaksi voidaan 
nykyään kirjoittaa minkä tahansa 
alan tekstejä.

Karjalan kielessä on, samaan 
tapaan kuin Norjassa, käytössä kaksi 
kirjakieltä; varsinaiskarjala ja livvi. 
Vähiten puhutulla lyydin murteella 
ilmestyy myös jonkin verran kirjal-
lisuutta.

Karjalan Kielen Seura toimii 
Suomessa aktiivisesti karjalan kielen 
elvyttämiseksi ja kehittämiseksi 
sekä kielen vähemmistöaseman 
järjestämiseksi. 

Karjalan Liitto tukee seuran 
tavoitteita. Kiinnostus karjalan kieltä 
kohtaa on kovasti lisääntynyt viime 
vuosina. Karjalaa voi opiskella jo 
monilla paikkakunnilla mm. kansal-
aisopistoissa. Karjalankielistä kirjal-
lisuutta julkaistaan koko ajan lisää 
mm. runoja, proosaa, oppikirjoja ja 
hengellistä kirjallisuutta.

Vuonna 2003 julkaistiin karjalak-
si mm. Uusi testamentti, Uuzi Sana. 
Kesällä 2005 ilmestyi Tiedotehniek-
kua karjalakse. Tämän vuoden 
kesäkuussa ilmestyi Psalmien kirja 
karjalaksi. Syyskuussa julkaisti-
in uusi perusteellinen oppikirja, 
Opastummo karjalaksi. Kesällä tuli 
myyntiin jo kahdeksannen kerran 
karjalankielinen kalenteri (2007). 
KKS julisti maaliskuussa myös kar-
jalankielisten tekstien kirjoituskil-
pailun. Se liittyy seuran kampanjaan 
Lue ja kirjoita karjalaksi.

 Lisätietoja Pertti Lampi, p 0400 
246 266.
Tilaukset:
Sanakniigun hinta on 25 euroa, kar-
jalaisseuroille ja kielen opiskelijoille 
vain 20 euroa!
Sanakirjaa voi tilata rahastonhoitaja 
Irene Ahtiselta p 040 - 746 3662, 
sähköposti: ireneaht@dnainternet.
net  ja osoite: Rypysuontie 15, 70280 
Kuopio. 
Sitä saa myös seuran Mellunmäen 
toimipisteestä, p 0400-246 266, Jo-
ensuun Carelicumista ja Lampukka-
liikkeistä.

Uusi sanakniigu sisältää 14 000 karjalan sanaa

TERVETULOA!
 

Kysy Sinulle ajankohtaisista
lakiasioista. 

Yksimielisiin sopimuksiin perustuvat  
asiakirjat laaditaan viipymättä.

 
LAKIASIAINTOIMISTO 
VARATUOMARI RIITTA

KIVELÄ
Opistokuja �-� C �0100 Jyväskylä

Ajanvaraus 0�00 ��� ���
lakitsto.kivelariitta@kolumbus.fi

Muistathan,
että Solea toivottaa 

sivuilleen tervetulleeksi 
perheilmoitukset:

syntymiset,
kastamiset,

syntymäpäiväkutsut,
onnittelut

ja kiitokset.

Perheilmoitukset 
julkaistaan maksutta.

Muistathan myös, että 
maksulliset ilmoitukset 

Solea sijoittaa sivulle 12.


