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Ystävät taivaassa

Arkkipiispa Leo

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

Kirkkovuoden alkupuolelle ajoittuu 
yksittäinen paastopäivä, Ristin ylen-
tämisen juhla. Sitä vietetään 14.9. 
Paaston liturginen väri on violetti.

Paimenmatkat

Isä Timo Honkaselkä

Aika on luodun
olemassa olon mitta

L
uterilaisenem-
mistöisessä 
Pohjoismais-
sa kirkon py-
hiin liittyvä 
p e r i n n e  e i 
ole näkyvästi 
esillä. Pyhien 

kunnioittaminen ja muistaminen on 
kuitenkin erottamaton osa ortodoksisen 
kirkon itseymmärrystä.

Meillä Pohjolan ortodokseilla on 
monta tärkeää syytä pitää esillä pyhien 
muistoa. Tehdäksemme sen on meidän 
syytä palauttaa mieliin, miten kirkko 
pyhät ihmiset kokee.

Pyhät ihmiset ovat esirukoilijoitamme 
ja ystäviämme. Voimme kutsua pyhiä 
Jeesuksen tavoin ystäviksemme.

“Te olette ystäviäni, kun teette sen 
minkä käsken teidän tehdä. En sano 
teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei 
tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä 
ystävikseni, olenhan saattanut teidän 
tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni 
kuullut.” (Joh. 15:14_15).

Ortodoksisen käsityksen mukaan 
pyhät ovat Jumalan valtaistuimen lähel-
lä, jonne Jeesus on valmistanut heille 
paikan:

“...noudan teidät luokseni, jotta sai-
sitte olla siellä missä minä olen.”(Joh. 
14:3).

Me emme rukoile pyhiä pyytääk-
semme anteeksi heidän syntejään, vaan 

anomme heitä muistamaan meitä maan 
päällä olevia Jumalan valtaistuimen 
edessä.

 Ilmestyskirjan mukaan Jumalan val-
taistuimen äärellä on lukematon määrä 
pyhiä. 

“Valtaistuimen, olentojen ja vanhin-
ten ympärillä näin suuren joukon enke-
leitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli 
lukemattomia, kymmenentuhatta kertaa 
kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat.” 
(Ilm. 5:11).

 Raamatussa on monia mainintoja 
siitä, miten pyhät kuulevat maan päällä 
olevien ihmisten avunpyynnöt. Tun-
netuin tällainen kuvaus on Lasaruksen 
torjuneen rikkaan miehen valitus, jonka 
patriarkka Aabraham kuulee taivaassa 
(Luuk. 16:10_31).

 Ortodoksinen kirkko opettaa, että 
pyhien yhteys on rukoilemisen ja kun-
nioittamisen ohella tapa saada rohkaisua 
omaan elämään. 

 Jumalanpalvelukset pyhien muisto-
päivinä ovat arkisinkin praasniekkoja 
suurten juhlien tapaan. Pyhien juhlassa 
voimme saada uutta tietoa heidän elä-
mästään. Askeetikkojen, marttyyrien ja 
pyhittäjien muistona koemme konkreet-
tisesti, miten kristillisen elämäntavan 
tuleville sukupolville siirtämisen ainoa 
kestävä muoto on hyvän esimerkin 
seuraaminen.

Kautta aikojen on kiistelty, mikä on 
se oikea tapa mitata aikaa, mikä 
on oikea kalenteri? Kalenteri on 

aina ihmisten välinen sopimus ja sen 
vuoksi voidaan olla eri mieltä siitä, kuin-
ka aikaa mitataan. Ortodoksisen kirkon 
kirkkovuosi vaihtuu syyskuun ensimmäi-
senä päivänä. Ajankohta juontaa juurensa 
Itä-Roomaan, Bysantin valtakuntaan, 
jossa vuosi oli tapana aloittaa tuolloin. 

Kirkon elämässä aika näkyy jumalan-
palvelusten nimissä: aamu- ja ehtoopal-
velus ja hetkipalvelukset viittaavat niiden 
ajasta erottamattomuuteen.

Ajassa tapahtuva on merkittävää ja 
todellista, vaikka Jumalaa ei aika rajoita. 
Kristuksen Kirkko toimii tässä maailmas-
sa, mutta se ei ole tästä maailmasta. 

Kirkkovuodessa vaihtelevat arki-, 
juhla ja paastopäivät. Elämällä kirk-
kovuoden mukaan voimme rytmittää 
elämäämme. Parhaimmillaan kirkko-
vuosi antaa elämälle kehyksen, jonka 
keskeisenä ajatuksena on liitto Kristuk-
sen kanssa. 

Jokainen alku on uusi mahdollisuus, 
niin myös kirkkovuosi. Kalenterivuoden 
vaihtuessa meillä on tapana tehdä uuden 
vuoden lupauksia. Uuden kirkkovuoden 
alussa voisimme pysähtyä miettimään, 
miten voisimme syventää omaa uskon-
elämäämme.

Kuinka toteuttaisimme parhaiten 

Jumalan luomistyön yhteydessä meille 
annettua tehtävää Jumalan ”puutarhurei-
na”. Meille on annettu valmis puutarha, 
jossa meidän tehtävänämme on tuottaa 
hyvää hedelmää.

Siitä muistuttaa myös syyskuun 
ensimmäinen päivä, jonka ekumeeni-
nen patriarkkamme siunannut päiväksi 
luonnon puolesta. Monissa seurakunnissa 
toimitetaan tuona päivänä akatistos luon-
non puolesta.

Aika on luodun olemassaolon mitta, 
jonka Jumala on meille ihmisille antanut, 
se on Jumalan lahja. Lahjan saajina voim-
me tehdä lahjallemme mitä haluamme. 
Jokainen hetki lahjastamme on ainut-
kertainen. Luojamme on kiinnostunut 
siitä, miten hänen lahjaansa käytetään 
ja on luvannut auttaa meitä, mikäli niin 
haluamme. Tieto siitä, etteivät tämä hetki 
ja tulevaisuus ole vain omissa käsissäm-
me, vaan Jumalan armon ja rakkauden 
varassa, antaa toivon ja päämäärän 
elämällemme.

Juhlan troparin sanoin rukoilemme 
näin: ”Oi kaikkien luotujen Luoja, Sinun 
vallassasi ovat aikakaudet ja aika. Siunaa, 
oi Herra hyvyydelläsi tämänkin vuoden 
kierto, varjele rauhassa maatamme ja 
kansaamme ja pelasta meidät.”

Pääskyset ovat lähteneet, pihlajien 
marjatertut punertuvat kadun toi-
sella puolella. Pihalla syysleimut 

aloittivat kukinnan jo heinäkuun puoli-
välissä. Kesä lähenee loppuaan, kaari 
on kohta piirtymässä valmiiksi.

Mitä tästä kesästä jää mieleen? 
Aluksi entinen kiire tuntui puutarhan 
laittamisessa kuntoon, taaskin taimet 
näyttivät liian pieniltä, kun niitä is-
tutti paikoilleen. Kesän kuukausien 
eteneminen sen mukaan mitä kukkien 
kalenteri on osoittanut..

Heinäkuun alusta saakka on hellettä. 
Päivän ohjelmaan kuuluu ruukkuistu-
tusten kastelua aamuin ja illoin, muut 
kukat saavat tulla toimeen omillaan.. 
Vain pionit ovat poikkeus.

Lyhyet sadepuuskat eivät ole kas-
telleet maata. Silti punaiset viinimarjat 
hohtavat mehukkuuttaan. On kuin 
rubiineja poimisi.

Hiki kihoaa otsalle, poskipäihin. 

Kaikki ikkunat avoinna, kuuma kosteus 
ei tuo paljon virkistystä, hengittäminen 
käy raskaaksi. 

Lapseni ottaa luvuistaan lomaa 
kuitenkin niin, että kirjat ja paperit 
seuraavat tänne. Rakasta yhdessäoloa 
runsaan kuukauden. Aikanaan niin ikä-
vystyttävä kirkonkylä on rauhoittava 
paikka Helsingin kiireiden jälkeen.

Asta-myrsky kulkee Etelä-Savon 
yli. Sähkökatkos kestää taajamassa 
yöllä vain nelisen tuntia, mutta särkee 
kunnan päävedenottamon. Vesi voi 
loppua. Säästely kestää pari päivää, 
sitten tekniikka toimii taas.

Kohta myrskyn jälkeen käymme 
Retretissä. 14-tie Savonlinnaan palaut-
taa mieleen Astan voiman: tuulen mu-
kaan taipuneita, keskeltä katkenneita ja 
juuriltaan maahan kaatuneita runkoja. 
Osa oli kaatunut tien päälle ja raivattu 
sitten syrjään.

Ukkosen ja tuulen voima on jat-

kunut tämän jälkeenkin koko maassa. 
Täällä Venäjän metsäpalojen savusumu 
sävytti maisemaa pitkään. Uimarannal-
la eräänä iltana aurinko näytti uupuvan 
usvaan ja metsät järven takana olivat 
sinertävän harmaan eri sävyjä.

Kesään kuuluvat ystävien ja tutta-
vien tapaamiset. On paremmin aikaa 
pistäytyä, istua vaikka ulkona, ihme-
tellä kesän kauneutta.

Mutta pääskyset ovat lähteneet, ja 
tänään lähtee lapseni takaisin omaan 
elämäänsä etelään. Olla tarpeeksi läsnä 
ja antaa tarpeeksi tilaa, pyytää anteeksi 
ja antaa anteeksi, rakastaa ja ottaa 
vastaan rakkautta  - olenko osannut 
sen tehdä hänen lapsuudestaan saakka? 
Tämä on jatkuva ja iästä riippumaton 
oppitunti meille kaikille.

Pääskyt ovat lähteneet

Leena Orro

Valamon luostarin veljestö igumeni Ser-
gein johdolla vieraili Kannonkoskella 3.-
4. kesäkuuta. Vanhan Valamon veljestö 
oli sijoitettuna Kannonkoskelle vuosina 
1939-1940 talvikauden ajan. 

Lähes kolmekymmentä veljestön 
jäsentä menehtyi talven aikana ja heidät 
haudattiin Kannonkosken ev.lut.hau-
tausmaahan.

Valamon veljestö vieraana

Opetusministeri Henna Virkkusen 
nimeämä tuntijakotyöryhmä jätti 
mietintönsä perusopetuksen lin-

jauksista ja tuntijaosta kesäkuun alussa. 
Työryhmä koostui muun muassa poliiti-
koista, kansalaisjärjestöjen ja rehtoreiden 
edustajista.

Työryhmän mietintö lähti laajalle 
lausuntokierrokselle. Myös ortodoksinen 
kirkko sekä Suomen Ortodoksisten Opet-
tajien liitto antavat lausuntonsa asiasta. 

Työryhmälle on tullut toiveita taide-
aineiden ja liikunnan oppituntien lisää-
miseen. Myös oman uskonnonopetus on 
puhuttanut ryhmän jäseniä. Kuntaliitto ja 
osa rehtoreista poistaisi oppiaineen koko-
naan. Tilalle ehdotettiin kaikille yhteistä 
oppiainetta.

Työryhmän jäsenet eivät lämmenneet 
tälle ehdotukselle. Kompromissina työ-
ryhmä ehdottaa pakollisten oppituntien 

vähentämistä kolmella eli yhdestätoista 
kahdeksaan (luokat 1-9). Tilalle ehdotetaan 
yläkouluun kahta kaikille uskontokunnille 
ja uskonnottomille yhteistä uskontojen 
etiikkaa, jotta dialogi eri katsomusten 
välillä syntyisi.

Myös viime metreille asti oli mukana 
ehdotus, että oma uskonto olisi aina va-
linnainen elämänkatsomustieteen kanssa. 
Tästä ehdotuksesta luovuttiin.

Yhteinen etiikka kuulostaa hyvälle 
ajatukselle, mutta kolikolla on toinenkin 
puoli. Kukaan ei tiedä mitä ehdotettu yh-
teinen etiikka pitää sisällään.

Voiko kukaan kirjoittaa sellaisen etiikan 
oppisisällön, joka olisi arvoista ja uskon-
nosta irti, niin että se kelpaisi kaikille?

Opetushallinnon asiantuntija uskoo, 
ettei vapaa-ajattelijoiden jälkikasvu suostu 
tulemaan yhteisille etiikan oppitunneille. 
Suostuvatko muslimilapsetkaan? Ruot-

sissa muslimit ovat äänestäneet jaloillaan 
eivätkä osallistu koulun kaikille yhteisen 
katsomusaineen tunnille. He pitävät ope-
tusta arvopohjaltaan luterilaisena. 

Ajatus kaikkien katsomusten edustajien 
yhteisestä hedelmällisestä keskustelusta 
olisi rakentavaa ja siltoja tekevää.

Onko perusopetuksen lapsilla valmiuk-
sia siihen mikäli uskontotuntien määrää 
vähennetään? Yhdellä peruskoulun ylä-
luokalla ei ole uskonnonopetusta lainkaan. 
Ensin on luotava tiedolliset valmiudet, 
jotta todellista vuorovaikutusta voidaan 
käydä.

Dialogia tulee käydä arjessa ja kaikkial-
la eikä siihen tarvitse luoda uutta oppiai-
netta. Koska etiikka ei ole kuulunut koulun 
opetettaviin aineisiin, se vaatii eduskunnan 
hyväksymisen. Asialla ei liene poliittista 
kannatusta niin paljon, että se menisi läpi 
eduskunnassa.

Kirkot tulevat esittämään omassa lau-
sunnossaan, että etiikka kuuluu edelleen 
uskontojen opetussuunnitelman sisälle.

Ortodoksiopettajia hämmästyttää eh-
dotuksessa moni muukin asia. Rehtorit 
pitävät pienryhmäisten uskontojen ope-
tusta hankalasti järjestettävänä ja koulun 
tuntikehystä rasittavana. Uudessa ehdo-
tuksessa kaikille oppilaille alakoulun 3-
luokalta lähtien tulee valinnaisia aineita. 
Sen rasittavuudesta ja kalleudesta eivät 
rehtorit ole sanoneet mitään.

Myös uskontoa voisi ehdotuksen mu-
kaan valita enemmän. Epäilen, että vaikka 
kaikki koulun ortodoksit valitsisivat lisää 
uskontoa, käytännön järjestelyjen vuoksi, 
opetus järjestetään enemmistön valinnan 
mukaan. Uskon, että ehdotus kaventaa 
pienryhmien oikeuksia.

Ehdotuksessa otetaan huomioon lapsen 
oman identiteetin ja kulttuurin tuntemus. 

Myös maahanmuuttajien kotoutusta 
pidetään tärkeänä. Silti ehdotuksessa ei 
käy ilmi uskonnon merkitys kulttuurisesti 
tärkeänä ja maahanmuuttajien kotoutusta 
tukevana. 

Kun Suomi oli homogeeninen (1969), 
uskontotunteja oli luokilla 1-9 peräti 15 
tuntia. Nyt kun Suomi on monikulttuuri-
sempi ja todellista uskontojen lukutaitoa 
tarvitaan, oman uskonnon opetukseen 
ehdotetaan vain 8 tuntia.

Perustelut ja johtopäätökset eivät ole 
tasapainossa. Uskonnonopetuksesta ei saa 
antaa pois tuntiakaan. On pelättävissä että 
ainetta rapautetaan pala palalta. Lukion 
opetussuunnitelmien ja tuntijaon uudistus 
on seuraavana. Kansalaisten olisi otettava 
kantaa asiaan. Kirkon nettisivuilla oleva 
adressi on kerännyt mukavasti nimiä, 
mutta lisää tarvittaisiin.

Sirpa Okulov 

Tuntijakotyöryhmän ehdotukset heikentävät
oman uskonnon opetuksen asemaa

Arkkipiispa Leo:
27.8. Jyväskylä: rovasti Feodor Iltolan 
hautajaiset, 28.8. Pielavesi: vedenpyhitys 
ja liturgia tsasounalla, 5.9. Pielavesi: Eku-
meeninen rukousilta tsasounalla 
6.9. Joensuu: seminaarin johtokunta 
7.-13.9. Kuopio/Valamo/Helsinki: Jeru-
salemin patriarkan vierailu, 8.9. Joensuu: 
Yliopiston avajaisjumalanpalvelus 
11.9. Valamo: Luostarin 70-vuotisjuhla 
15.-16.9. Mikkeli: maanpuolustuskurssin 
kokoontuminen, 21.9. Kuopio: Ilomant-
silaisten lähetystön vastaanotto, 25.9. 
Helsinki: Ort.Aidin ja Ort.Lähetyksen 
hallitukset, 26.-30.9. Konstantinopoli: 
Pappien Liiton matka, 12.10. Kuopio: 

Kirkollishallitus, 18.10. Helsinki: Uskon-
tojen johtajien kokous, 5.-7.11. Tukholma: 
Karjalan valistajien juhla

Piispa Arseni:
4.-5.9. Savonlinna,Vigilia ja liturgia,
7.-8.9. Pieksämäki, Vigilia ja liturgia
9.9. Varkaus, Kuutosten kokous, 10.9. 
Joensuu, Viitosten kokous, 10.-11.9. 
Valamo, Vigilia ja liturgia, 12.9. 
Siilinjärvi, Liturgia, 18.-19.9. Mikkeli, 
Vigilia ja liturgia, 25.-26.9. Haminalahti, 
Perheleiri, 30.9. Lintula, Vigilia, 1.10.
Lintula, Liturgia, 6.10. Lapinlahti, 
Yhteyspäivien tupailta, 8.10. Lapinlahti, 
Yhteyspäivä, 10-15.10. Loma

Kansi: Veljestöä Kannonkoskella.
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Kannen ikonissa on kuvattuna Jaakob, Herran veli. 
Hänen nimipäiväänsä vietetään 23.10.

Romaniasta vieraita Valamossa

Valamon luostarin pääkirkon 
temppelijuhlaan Kristuksen 
kirkastuksen päivänä 6. elo-
kuuta osallistui satoja pyhiin-

vaeltajia. Juhlan jumalanpalvelukset 
toimitti Karjalan ja koko Suomen arkki-
piispa Leo yhdessä Transylvanian (Ro-
mania) metropoliitan Lauretiun kanssa. 
Juhlan yksi huipentuma oli ristisaatto 
Juojärven rantaan, jossa toimitettiin ve-
denpyhitys. Kuoro lauloi dir.cant Juhani 
Matsin johdolla.

Kristuksen kirkastumisen juhlana 
Valamossa kuljettiin ristisaatossa 

Juojärven rantaan,
jossa arkkipiispa Leo ja Romanian 

metropoliita Lauretiu toimittivat 
vedenpyhityksen. 

Kuopion kesäuutisiin kuuluu se, että isä Mikko Kärki 
saateltiin eläkkeelle ja uutena kirkkoherrana aloitti isä 
Timo Honkaselkä. Kuvat isä Mikon eläkkeellelähtö-
palveluksesta.

Kaikille avoimissa ortodoksisen teo-
logian perusopinnoissa (25 op) pereh-
dytään viiteen teologiseen oppiainee-
seen: eksegetiikkaan, kirkkohistoriaan, 
systemaattiseen teologiaan ja patris-
tiikkaan, käytännölliseen teologiaan ja 
ortodoksiseen kirkkomusiikkiin.

Eksegetiikan opintojen tavoitteena 
on oppia ymmärtämään Vanhaa ja Uutta 
testamenttia. Perehtymällä Raamatun 
ajan maailmaan ja ajatteluun on tekstien 
sanomaa helpompi lähestyä.

Kirkkohistoria hahmottaa historian 
käännekohtia ortodoksisten kirkkojen 
sekä kristillisen ajattelun ja elämän nä-
kökulmasta. Systemaattinen teologia ja 
patristiikka selvittävät kristillisen uskon 
ja etiikan sisältöä ja kristinuskon suhdetta 
muihin uskontoihin sekä ideologioihin. 
Käytännöllinen teologia tutkii kirkon 
käytäntöjä sielunhoidon, liturgiikan, pas-
toraaliteologian ja opetuksen alalla.

Aika ja paikka eivät sido opiskelua. 
Ortodoksista teologiaa voi opiskella 
omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin 
lähdekirjallisuuteen perustuvien oppi-
mistehtävien avulla. Joihinkin opinto-
jaksoihin liittyy pakollinen kirjatentti, 
jonka voi suorittaa Kuopiossa, Iisalmessa 
ja Varkaudessa.

Kuopiossa opintojen tueksi on tarjolla 
tuutorointia. Tuutorina toimii pastori 
FM, TM Harri Peiponen. Vapaaehtoiset 
tuutortapaamiset käynnistyvät torstaina 
23.9.2010 klo 17-20 ja niitä järjestetään 
1-2 iltana kuukaudessa

Tarkempia tietoja opinnoista: http://
bit.ly/c6CzxU

Ortodoksista
teologiaa

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

Varkauden seurakunta

JUMALANPALVELUKSET SYYSKUUN LOPPUUN ASTI
(lokakuun toiminnan seurakunta ilmoittaa omia

kanaviaan myöhemmin. Seuraa nettiä sekä postiasti.)

Jälkikirjoitus isä Timon pääkirjoitukseen:
“Uskonnonopetusjärjestelyt ovat edenneet niin, että Varkauden kiertävänä opettajana 

aloittaa Risto Käyhkö. Opetusvastuu jakaantuu tänä lukuvuonna kolmelle: Risto on 
kokenut luokanopettaja ja gradua vaille valmis teologian maisteri. Pitäkäämme hänestä 
hyvää huolta, niin ehkä saamme iloita hänen opetustaan myös tulevina vuosina.”

Tällainen uutinen tuli Solealle tekstiviestinä isä Timo Hirvosen Kreetan-matkalta.

Luonto pelastaa ihmisen,
kauneus maailman.

 
Priscilla

Kirkkovuoden alku Varkauden 
seurakunnassa käynnistyy poikke-
usolosuhteissa. Tätä kirjoitettaessa 

emme vielä tiedä isä Martin sairausloman 
jatkosta emmekä siis sitä kuka seurakun-
nan peräsimessä jatkaa.

Yksi on kuitenkin varmaa: nyt jos 
koskaan on meidän kaikkien puhallettava 
yhteen hiileen!

Kesän jäljiltä seurakunnan alueen 
uskonnonopetus on vielä vahvistamatta. 
Varsinaisen uskonnonopettajan puuttuessa 
hätäsuunnitelma on laadittu.

Puuttuvat tunnit järjestettäneen viikon-
loppu- ja leirikouluperusteisesti. Samaan 
yhteyteen on tarkoitus järjestää muutakin 
lasten ja nuorten ohjelmaa. Sen minkä ope-
tusjärjestelyissä häviämme sen – toivon 
mukaan – voitamme yhteisöllisyyden ja 
ortodoksisen identiteetin rakentamisessa.

Luottamuselinten yhteinen kokoontu-
minen on suunniteltu elokuun lopulle.

Tarkoituksena on kartoittaa seurakun-
nan kokonaistilannetta sekä hengellisen 

että aineellisen rakentamisen osalta. Kiin-
teistöjen kuntokartoituksen ja välittömien 
korjaustoimien suhteen on kiirehdittävä, 
mutta vieläkin tärkeämpää on liturgisen 
elämän vilkastuttaminen.

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että 
kolmen temppelin seurakunnassa on mah-
dollista toimittaa enemmän palveluksia 
myös nykyisellä työntekijämäärällä.

Savonlinnan ja Leppävirran temppe-
leissä voisimme toimittaa joka toinen 
lauantai aamupalveluksen ja liturgian. 
Varkauden kirkossa toimitettaisiin vii-
konlopun palvelukset normaaliin tapaan: 
lauantaisin vigilia ja sunnuntaisin liturgia 
– joka viikko.

Häät ja hautajaiset voisimme keskittää 
lauantaipäiville. Kasteet voisimme toi-
mittaa vaikkapa liturgioiden yhteydessä! 
Nyt lyhyesti budjettiin perehtyneenä 
uskallan sanoa, että kustannuskysymys 
on toisarvoinen.

Oikein kohdentamalla seurakunnan 
varat voidaan käyttää siihen mihin ne 

on tarkoitettu eli jumalanpalvelusten 
toimittamiseen ja hengellisen kasvun 
edistämiseen. 

Kaikki on kiinni meistä itsestämme. 
Onko meillä halua elää seurakunnassam-
me evankeliumin mukaista elämää, vai 
onko kirkko meille viranomaisinstituutio 
jonka olemassaoloon emme katso voivam-
me vaikuttaa.

Jos kirkko on meille Kristuksen Ruu-
mis, on meidän tehtävämme elää ja olla 
elossa siinä ruumiissa. Jokainen meistä on 
tärkeä osa kokonaisuutta ja jokainen voi 
omalla tavallaan rakentaa yhteistä hyvää. 
Tämä syksy on meille koetinkivi.

Mutta uskon, että meistä löytyy tahtoa 
ja voimaa tehdä työtä Kristuksen kirkon 
hyväksi. Uskotko sinä?

Siunattua kirkkovuoden alkua meille 
kaikille!

Kristus keskellämme

isä Timo Hirvonen
Varkauden kirkkoherran sijainen

– ainakin elokuussa

Risto Käyhkö aloittaa 
kiertävänä uskonnon opettajana

Pirjo Raittilan kesäkuvasatoa

VARKAUDEN KIRKKO 
Relanderinkatu 5 
 ELOKUU
La 28.8. klo 18 Vigilia
Su  29.8. klo 10 Liturgia (Johannes Kastajan mestaus)
SYYSKUU
Ti 7.9. klo 18 Vigilia 
Ke  8.9. klo 9 Liturgia (Neitseen Marian syntymä) 
La  11.9. klo 18 Vigilia                                                      
La  18.9. klo 18 Vigilia 
Su  19.9. klo  10 Liturgia   

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE
Rinnetie 9
SYYSKUU
Su 12.9. klo 10 Liturgia

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE
Erkonkatu 11
SYYSKUU
La 4.9.  klo  18  Vigilia 
Su  5.9.  klo  9.30  Pieni vedenpyhitys ja Liturgia (Temppelinjuhla) 
Ma 13.9. klo  18 Vigilia
Ti 14.9.  klo 9  Liturgia (Ristin ylentämisen ja löytämisen muisto)
La 25.9.  klo  18  Vigilia
Su 26.9.  klo 10 Liturgia

Tiistaiseurat
VARKAUS: ke 8.9. klo 10.30

ja ti 21.9 klo 12

SAVONLINNA: ti 14.9. klo 10.30
ja ti 28.9 klo 17

Kuoroharjoitukset
VARKAUS: ti 31.8. klo 18,

ti 14.9. klo 18,
ti 21.9. klo 18

ja ti 28.9. klo 18

SAVONLINNA: ke 1.9. klo 17,
ke 8.9. klo 17

ja ke 22.9. klo 17
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Iisalmi
la 4.9. klo 18.00 vigilia
su 5.9. klo 09.00 liturgia
14. divisioonan perinnepäivä
ti 7.9. klo 18.00 vigilia
ke 8.9. klo 09.00 liturgia,
Jumalanäidin syntymäjuhla
la 11.9. klo 18.00 vigilia
la 18.9. klo 18.00 vigilia
la 25.9. klo 18.00 vigilia
to 30.9. klo 18.00 vigilia
pe 1.10.klo 09.00 liturgia
Jumalanäidin suojeluksen juhla
la 2.10. klo 18.00 vigilia
su 3.10. klo 09.00 liturgia
la 16.10. klo 18.00 vigilia
la 23.10 klo 18.00 vigilia
la 6.11. klo 18.00 vigilia
su 7.11. klo 09.00 liturgia
la 13.11. klo 18.00 vigilia
la 20.11. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti
la 28.8. klo 18.00 vigilia
su 29.8. klo 09.00 liturgia
ma 13.9. klo 18.00 vigilia
ti 14.9. klo 09.00 liturgia,

Herran ristin löytämisen ja
ylentämisen juhla
la 9.10 klo 18 vigilia
su 10.10. klo 09.00 liturgia
la 30.10. klo 18.00 vigilia
su 31.10. klo 09.00 liturgia

Alapitkä
su 26.9. klo 09.00 liturgia
la 6.11 klo 09.00 liturgia,
Karjalanvalistajien juhla

Salahmi
su 17.10. klo 09.00 liturgia
su 14.11.klo 09.00 liturgia

Sukeva
su 19.9. klo 09.00 liturgia, tsasounan
50-vuotisjuhla palveluksen jälkeen

Sonkajärvi
su 12.9. klo 09.00 liturgia
su 21.11. klo 09.00 liturgia

Varpaisjärvi evl.srk talo:
su 24.10. klo 10.00 liturgia

IISALMEN TIISTAISEURA
Iisalmen tiistaiseuran syyskauden aloitus ti 21.9 klo 13.00 kirkon alasalissa. 
Jatkossa seura kokoontuu joka toinen tiistai.

DIAKONIATOIMIKUNTA
Diakoniatoimikunnan kokous to 16.9 klo 12.00 Evakkokeskuksessa.

SEURAKUNTAMATKA
Seurakuntamatka Valamon luostarin Heinävedellä toimimisen

70-vuotisjuhlaliturgiaan la 11.9.2010. 
Lähtö Evakkokeskuksen edestä klo 7.

Ilmoittautumiset 30.8 mennessä seurakunnan kansliaan
p. 017-817441.

KULTAISEN IÄN LEIRI
Kuutosseurakuntien Kultaisen iän leiri

Valamon luostarissa 30.9. – 1.10.2010.
Ilmoittautumiset 15.9 mennessä seurakunnan

kansliaan puh. 017-817441.

Joitakin aikoja sitten tuon tuostakin 
kuuli sanottavan: ” Lasta ei pidä viedä 
kirkkoon, eikä tuputtaa uskon asioita, 

kyllä he sitten kun tulevat aikuisiksi, osaa-
vat valita – haluavatko he uskon yhteyteen 
vaiko elävät sen ulkopuolella”.  

Vielä nykyäänkin osa kasvattajista 
ajattelee samalla tavalla. Jossain päin 
Suomea - oliko se Porissa - muuan nuori 
yksinhuoltajaäiti nosti kanteen päiväkotia 
vastaan.  Syynä oli se, että päiväkoti ”tu-
putti” uskontoa hänen lapselleen väkisin, 
vaikka hän oli sen kieltänyt.

Tämä tapahtui esimerkiksi ruokaruko-
uksien muodossa. Italiassa suomalainen 
nainen taistelee koko Italian valtiota 
vastaan. Aiheena on se, että hänen lap-
sena joutuvat koulussa näkemään koulun 
seinällä riippuvan Kristus ristillä – ristin. 
Se häiritsee hänen lapsiaan, tai ainakin 
häntä itseään siis se, että lapset joutuvat 
näkemään kristillistä sanomaa julistavan 
Kristus ristin koulun seinällä.

Saahan nähdä voittaako suomalainen 
nainen risti taistelussa Italian valtion.

Lapsenlapseni Aleksanteri käy ahkeras-
ti äitinsä ja enonsa kanssa kirkossa. Pää-
siäisen pyhinä hän pääsi isoisän kirkkoon 
Iisalmeen, kirkkoon, josta hänen äitinsä oli 
imenyt itseensä kirkkorakkauden, Jumala-
rakkauden. 

Palvelusten jälkeen kaksivuotias poika 
leikki tuntitolkulla kirkonmenoja. Langas-
sa riippuva pääsiäismuna oli suitsutusastia, 
pieni lauluvihko pääasiallisesti ylösalaisin 
oli toimituskirjana toisessa kädessä.

Poika kiersi ympäri taloa, pysähtyi 

ikonien eteen, suitsutti ja luki jotakin 
”rukousta” ylösalaisin olevasta kirjasta, 
laittoi se lattialle, teki ristinmerkkiä  ja 
jatkoi seuraavan ikonin eteen. Tätä jatkuin 
loputtomiin, kunnes tuli taas aika lähteä 
oikeaan kirkkoon. 

Ajattelin sitä katsellessani porilaista 23-
vuotiasta  yksinhuoltajaäitiä, ajattelin ita-
liassa asuvaa suomalaista äitiä, tuumailin, 
mitähän nuo äidit sanoisivat tästä meidän 
”kauhistuttavasta” menosta pääsiäisen 
ajan iisalmelaisessa kodissa.

Lapselle on ”tyrkytetty” suorastan 
pakkosyötetty uskon asioita , aivopesty 
lasta niin, että palvelusten välisen ajankin 
leikkii ”kirkonmenoja” . En halua ryhtyä 
”tuomaroimaan”, se ei ole minun tehtävä-
ni, mutta haluan kuitenkin hivenen sääliä 
noiden edellä mainittujen äitien lapsia ja 
heidän äitejään. 

Jo kauan aikaa sitten, mentyäni Vaa-
saan papillisia tehtäviä hoitamaan, tuli 
luokseni 13-vuotias tyttö,  hän oli hyvin 
tohkeissaan. Rehtori oli kertonut hänelle 
koulussa, että hän on ortodoksi.

Tohkeissaan hän oli siitä, että vanhem-
mat, eikä kukaan muukaan, ollut sitä hä-
nelle kertonut. Nyt hän tiedusteli, voisiko 
hän saada ortodoksista uskonnonopetusta 
koulussa ja voisiko hän käydä omassa 
kirkossa, tutustumassa oman kirkon juma-
lanpalvelukseen ja kirkon elämään..

Tullessaan kirkkoon seuraavana sun-
nuntaina hän toi mukanaan myös nelivuo-
tiaan pikkusiskonsa. Sanoi, että olisi hyvä, 
että he molemmat voisivat tulla kirkon 
yhteyteen.

Ja kuitenkin uudelleen ja uudelleen 
nousee esille ajatus siitä, että lapsille ei 
pidä tyrkyttää Jumala-asioita, vaan heille 
pitää antaa vapaus valita sitten kun ovat 
täysi-ikäisiä.

Itse ajattelen hyvin vahvasti niin, että 
lapsen hengellinen kasvatus alkaa jo 
äidin kohdussa.  Mitä enemmän äiti ja 
isä , mummo ja ukki rukoilevat lapsen 
odotusaikana, sitä enemmän  hengellisyys, 
Jumalan kosketus  tulee lapsen osaksi jo 
kohdussa.

Lapsi saa hengellisiä ominaisuuksia 
aivan samoin kun hän saa geeniominai-
suuksia vanhemmiltaan.  Odottava äiti 
osallistuessaan Herran Pyhään ehtool-
liseen, välittää sen siunauksen samalla 
myös lapselleen. Hengellisyys ei ole 
irrallinen osa ihmisyyttä, se osa ihmisyy-
den kokonaisuutta  hedelmöittymisestä 
– hautaan sakka ja edelleen iankaikkisessa 
elämässä.

Äidit – isät – isoäidit –isoisät – kum-
mit – enot – tädit kasvattakaa lapsienne 
Jumalan rakkauden yhteyteen.  Opettakaa 
lapsianne rukoilemaan, rukoilkaa heidän 
puolestaan, viekää heitä kirkkoon , juma-
lanpalveluksiin. olkaa esimerkkeinä lap-
sillenne siinä, miten Kristus opettaa meitä 
elämään. Kannustakaa, tukekaa, rakasta-
kaa lapsianne. Sinä olet ihmisyyden peili 
lapsellesi. Ole iloinen ja kirkas peili. 

Kyllä he sitten …….

isä Elias

Evakon pruasniekan toritapahtuma 
Iisalmessa 17.7. keräsi paljon kansaa 
Iisalmen torille.

Torilla esiintyivät kansanmusiikin tai-
tajat, tsuakkunan kertojat ja  Evakkonai-
set myivät makoisia karjalanpiirakoita.

Pr. Elian kirkko täyttyi tungokseen 
saakka Evakon prusaniekan ja kristino-
ppikoulun juhlaväestä 18.7.

Evakon pruasniekan sunnuntain 
liturgian jälkeen kuljettiin ristisaatossa 
Paloisvirran rantaan toimittamaan veden-
pyhitystä. Ristisaattoon osallistui runsaat 
200 vaeltajaa.

Evakon prusaniekan toritapahtuma järjestettiin yhdessä kilpamoottoripyöräilijöiden yhdistyksen kanssa. Isä Elias 
tuli torille yhden kilpapyörän kyydissä.

Lystiä Evakon pruasniekassa

Evakon pruasniekan toritapahtuma 
keräsi kansaaa Iisalmessa. Oli kansan-
musiikin taitajia, tsuakkunan kertojia 
ja evakkonaisia.

JUMALANPALVELUKSET

Evakon pruasniekan ristisaattoon osallistui noin 200 vaeltajaa.

Pr. Elian kirkko täyttyi tungokseen saakka Evakon prusaniekan 
ja kristinoppikoulun juhlaväestä 18.7.
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Kuopion seurakunta

Henkilövaihdosten aikaa
Isä Mikko jäi eläkkeelle palveltuaan 

seurakuntaa noin 30 vuotta. Isä Mikon 
jälkeen on seurakunnassa hyvä jatkaa 

töitä. Hänen aikana seurakunnassa on 
toteutettu mittava kiinteistöjen peruskor-
jausohjelma, jonka jäljiltä seurakunnan 
kiinteistöt ovat varsin hyvässä kunnossa.

Kiinteistöjä tärkeämpää on kuitenkin 
se, kun viime kevään seurakunnantar-
kastuksen yhteydessä todettiin, että asiat 

seurakuntahallinnossa toimivat hyvin ja 
seurakunnnan työntekijät kokevat työyh-
teisön toimivaksi ja työilmapiirin hyväksi. 
Ne ovat asioita, jotka eivät ole itsestään 
selvyyksiä. 

Elokuun alussa saatiin uuden kirk-
koherran lisäksi kaksi uutta työntekijää 
vakituisiin työsuhteisiin. Lapsi ja nuor-
isotyöntekijän sijaisuutta jo viime vuonna 
hoitanut Svetlana Lamanen valittiin An-

niina Jauhiaisen tilalle, kun Anniina lähti 
opiskelemaan. Läntisen alueen pappina 
aloitti isä Harri Peiponen. Uusien ihmisten 
myötä saadaan varmasti myös uusia ajatuk-
sia seurakuntaelämän kehittämiseksi.

Ortodoksinen kirkkovuosi alkaa 
syyskuussa. Syksy on samalla seurakunnan 
kerhojen ja piirien toimintojen aloittamisen 
aikaa kesätauon jälkeen. Seurakuntamme 
alueella toimii monenlaisia kerhoja, joiden 

aloittamisesta on lisää tietoa seurakunnan 
ilmoituksien yhteydessä. 

Uusi kirkkovuoden alku on aina mah-
dollisuus aloittaa alusta. Toivottavasti 
mahdollisimman moni seurakuntalainen 
löytää itseään kiinnostavaa toimintaa seur-
akunnassa. Seurakuntaelämän keskus on 
liturgia, jossa osallistumme Herran Pyhästä 
Ehtoollisesta, mutta sen lisäksi tarvitaan 
erilaista muuta toimintaa.

Seurakunta ei tule toimeen ilman 
vapaaehtoistyötä, mutta samalla on 
muistettava että vapaaehtoistyö olisi in-
nostavaa ja palkitsevaa. 

Hyvää kirkkovuoden alkua!

isä Timo Honkaselkä

Tervetuloa mukaan seurakuntamme

Lasten kerhoihin
ja perhekerhoon
syksyllä 2010

Kerhot ovat alkaneet viikolla 32, mukaan mahtuu vielä!!

MA Perhekerho joka 2. vk (klo 10 – 12) 30.8. 
Tervetuloa vanhat ja uudet toiminnasta kiinnostuneet
äidit, isät, mummit, kummit ja tietysti ukit sekä enot lasten kanssa! 
Toivovat Liisa ja Svetlana

Päiväkerho on tarkoitettu 3 – 6-vuotiaille lapsukaisille:
TI päiväkerhon aamuryhmässä (klo 9 – 11.30) 1 paikka
TI päiväkerhon päiväryhmässä (klo 12.30 – 15) 6 paikkaa
KE päiväkerhon aamuryhmässä (klo 9 – 11.30) 1 paikka

KE Venäjänkielinen lasten kerho (klo 17 – 18)
Tervetuloa vanhat ja uudet kerholaiset toivottaa Zoja Saukkonen.    

TO Iltapäiväkerho eli IP-kerho(klo 14 – 16),
on tarkoitettu 6 – 12-vuotiaille, jäljellä 4 paikkaa.

TO Pelit ja leikitkerho klo 17 – 18.30. Tervetuloa vanhat ja uudet leikistä
ja peleistä pitävät 8 – 14-vuotiaat touhuajat! Toivottavat Liisa ja Svetlana

TO: Lapsikuoro aloittaa 2. syyskuuta seurakuntasalilla klo 16 – 17!
Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet kuorolaiset avoimin mielin!
Toivottelee Sofia-kanttori

Ilmoittautumiset kerhoihin p. 0206100309 tekstiviestinä tai soittaen.
Ilmoittaudu ryhmän vetäjälle.
Lisätietoa löytyy: www.ort.fi/kuopio >> lapset ja nuoret
Lisätietoja myös sähköpostilla 
liisa.tuunainen@ort.fi tai svetlana.lamanen@ort.fi

Tule jakamaan kanssamme mukavat ja iloiset hetket ryhmissä!

”Ilo vetää puoleensa 
ja parantaa!” 
- ohjaajavanhus
isä Porfyrios -

LAPSIPARKKI TOIMII
PÄIVÄKERHOTILOISSA SUNNUNTAISIN

 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan päiväkerhotiloissa

toimii Lapsiparkki klo 10 - 11.45! 

Kun tuot lapsesi parkkiin, tarkistathan tilanteen: lasten turvallisuuden var-
mentamiseksi olemme päättäneet, että kahdella ohjaajalla voi olla 10 lasta 
parkissa yhtä aikaa ja kolmella 15, eli 5 lasta per´ ohjaaja. Mikäli ryhmä jo 

täysi, aikuinen voi jäädä katsomaan itse lastaan kerhotiloihin.

Ohjaajat tuovat lapset kirkkoon vanhempien luo noin klo 10.45. Ehtoollisen 
jälkeen voi tuoda lapsen uudelleen lapsiparkkiin jumalanpalveluksen loppuun 
saakka. Jumalanpalveluksen jälkeen vastuu lapsista siirtyy kokonaan vanhem-

mille. Toivomme, että leikit tulisivat leikittyä paikoilleen kotiin lähdettyä 
kahvituksen jälkeen, näin seuraavien lasten on mukava aloittaa omat leikkinsä.

 
Juhlapyhinä Lapsiparkki toimii erikseen sovitusti pidempään!  

Lapsiparkkisunnuntait syksyllä 2010:
15.8. ikoniaskartelu

22.8. ulkoilua ja ulkoleikkejä (säävaraus)
29.8. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen tarina

5.9. leikkiä
12.9. ristin askartelu

19.9. sisäpelejä
26.9. värityskuvia, piirtämistä

3.10. muumipäivä
10.10. kirjan teko

syysloma- 17.10 - 24.10 
31.10. kellojen askartelu

Tuokiokuvia
hautausmaapäivästä

Tuokiokuvia hautausmaapäivästä 8. heinäkuuta Kazanilaisen Jumalansynnyttäjän ikonin juhlana. Kuva vasemmalla: 
Panihida Kazanilaisen Jumalansynnyttäjän ikonin tsasounalla. Kuva oikealla: isä Timo Hirvosen opetuspuhe edesmen-
neiden muistamisesta rukouksessa.

Seurakuntalaiset lähdössä kiertämään omais-
tensa hautoja.

Pietarin ja Paavalin kirkko Pielavedellä 
sai kesäkuun lopun temppelijuhlaansa 
uuden esiripun.

Esiripun on suunnitellut ja tehnyt 
kuopiolainen Tarja Alava. Esiripun loimi 
on villaa ja kude pellavaa. Kuviokuteena 
on käytetty puuvillaa ja pellavaa. Kuvio-
aiheena esiripussa on kerubi.

-Isä Mikko Kärjen kanssa perustimme 
materiaali ja kuviovalinnat vanhassa tes-
tamentissa puhuttuun esirippuun.

- Mooseksen kirjassa sanotaan: ”He 
tekivät väliverhon sinipunaisesta, purp-
puraisesta ja karmiininpunaisesta villasta 
sekä hienosta kerratusta pellavalangasta 
ja kutoivat siihen taidokkaita kerubinku-
via.”, Tarja Alava kertoo.

Myös Kuopion pyhän Nikolaoksen 
katedraalin esirippu on Tarja Alavan 
käsialaa.

Uusi esirippu 
Pietarin

ja Paavalin
kirkkoon

Pielavedelle

Isännöitsijä Seppo Maksimainen ja Kari P. Koslonen asettelevat esirippua.
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Jumalanpalvelukset syys-lokakuu 2010

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:

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

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.
Syyskuu: 1.9. klo 9 Liturgia, kirkkovuoden alku. 7.9. klo 
18 Vigilia. 8.9. klo 9 Liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian syntymä. 13.9. klo 18 Vigilia. 14.9. klo 9 Liturgia, 
Kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin ylentäminen. 15.9. 
klo 18 Akatistos. 22.9. klo 18 Ehtoopalvelus. 29.9. klo 18 
Slaavinkielinen ehtoopalvelus. 30.9. klo 18 Vigilia.
Lokakuu: 1.10. klo 9 Liturgia, Pokrova. 6.10. klo 18 
Akatistos. 9.10. klo 10 Liturgia, slaavinkielinen. 13.10. klo 
18 Panihida. 20.10. klo 18 Ehtoopalvelus. 27.10. klo 18 
Slaavinkielinen ehtoopalvelus. 
Marraskuu: 3.11. klo 18 Akatistos

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio:
Syyskuu: 22.9. klo 7 Liturgia. 
Lokakuu: 6.10. klo 7 Liturgia. 20.10. klo 7 Liturgia. 23.10. 
klo 9 Apostoli Jaakobin liturgia.
Marraskuu: 6.11. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, kirkon 
temppelijuhla. 17.11. klo 7 Liturgia. 
Joulukuu: 1.12. klo 7 Liturgia. 15.12. klo 7 Liturgia.

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko:
Syyskuu: 1.9. klo 17 Akatistos. 4.9. klo 18 Vigilia. 12.9. klo 
10 Liturgia, KS Joensuun piispa Arseni
Lokakuu: 1.10. klo 10 Liturgia, Pokrova. 31.10. klo 10 
Liturgia

Maaningan kirkko:
Syyskuu: 5.9. klo 10 Liturgia.
Lokakuu: 3.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu: 5.11. klo 18 Vigilia. 6.11. klo 10 Liturgia, Kar-

jalan valistajat

Pielaveden kirkko:
Syyskuu: 8.9. klo 10 Liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian syntymä
Lokakuu: 10.10. klo 10 Liturgia. 24.10. klo 10 Liturgia

Keiteleen kirkko:
Syyskuu: 26.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu: 17.10 klo 10 Liturgia

Haatalan tsasouna:
Syyskuu: 13.9. klo 18 Vigilia. 14.9. klo 10 Liturgia, Kunni-
allisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen

Itäinen alue:

Juankosken kirkko:
Syyskuu: 8.9. klo 10 Liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian syntymä. 14.9. klo 10 Liturgia, Kunniallisen ja elä-
väksitekevän ristin ylentäminen. 30.9. klo 17 Vigilia
Lokakuu: 1.10. klo 10 Liturgia, Pokrova. 31.10. klo 10 
Liturgia

Nilsiän kirkko:
Lokakuu: 3.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu: 7.11. klo 10 Liturgia

Tuusniemen kirkko:
Syyskuu: 26.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu: 17.10. klo 10 Liturgia

Luikonlahden tsasouna:
Syyskuu: 12.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu: 10.10. klo 10 Liturgia

Muuruveden tsasouna:
Syyskuu: 5.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu: 24.10. klo 10 Liturgia

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: kuo-
pio@ort.fi. Nettisivut: www.ort.fi/
kuopio. Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi.  Papiston ja kanttorien 
matkapuhelimet:  Keskinen alue: Khra 
pastori Timo Honkaselkä 0206100302. 
Kanttori Anita Lintu 0206100305. 
Itäinen alue: II pappi rovasti Andreas 
Hjertberg 0206100303. II kanttori So-
fia Laukkanen 0206100306.  Läntinen 
alue: III pappi pastori Harri Peiponen 
0206100304. III kanttori Eija Honka-
selkä 0206100307. Muu henkilökunta: 
Seurakuntasihteeri Anna-Liisa Vainio-
mäki  0206100310. Uskonnonopet-
tajan sijainen Annika Jonninen 050 
3800996. Lapsi  ja nuorisotyöntekijä 
Liisa Tuunainen  0206100309.  Lasten 
ja nuorten ohjaaja Svetlana Lamanen 
0206100309.  Vahtimestari Eero Hy-
värinen 0206100311.   Vahtimestari 
Anna-Liisa Koslonen 0206100312.

Kuopion tiistaiseura ry:
Syyskauden kokoontumiset 2010 seurakuntasalilla joka toinen 
tiistai klo 14
alkajaiset 7.9. rukoushetki kirkossa, kahvit seurakuntasalil-
la.
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 
30.11.
Syksyn ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Siilinjärven tiistaiseura:
7.9. aloitus kirkossa klo 13.00 (kaikki kerhot)
12.9. liturgia (KS Joensuun piispa Arseni), ruokailu liturgian 
jälkeen
21.9. vierailu KS Joensuun piispa Arsenin luo
5.10. seurakuntasalilla klo 13
14.10. talkoot hautausmaalla, alk. klo 8 (kaikki mukaan)
19.10. seurakuntasalilla klo 13
2.11. Elina Aro kertoo Viron kirkoista
16.11. seurakuntasalilla
30.11. seurakuntasalilla
2.12. leivontatalkoot, klo 8
3.12. myyjäiset, klo 12

14.12. seurakuntasalilla
19.12. joulunvalmistusjuhla (liturgian jälkeen)
Toiminnallista syksyä toivotellen isä Harri ja Ester

Kehvo-Väänälänrannan tiistaiseura:
Syyskauden aloitus Tuula ja Sakari Hipillä 14.9. klo 14 
alkaen.

Käärmelahden ja Maaningan tiistaiseura:
Syyskauden aloitus Raakel Vahvaselällä 7.9. klo 17.30 alkaen. 
Muut kokoontumiset: 5.10. ja 9.11., klo 17.30. Paikka ilmoi-
tetaan myöhemmin.

Puijonsarven ja Vuorelan tiistaiseurat:
Kokoontumiset syksyllä 2010: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 
16.11., 30.11., 14.12.
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu klo 14.00 jäsenten 
kodeissa. Lisätietoja toiminnasta antaa Kirsti Pisto puh. 
0443642009.
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu Vuorelan OP:n kerhohuoneel-
la klo 18.30. Lisätietoja antavat Arja Kalaitsidis 0405604426 
ja Leo Tuutti 0503437249.

Tiistaiseurat:

Kirkkokahvit syksy 2010

5.9. Ikonipiiri
12.9. Diakonia  
19.9. Tiistaiseura 
26.9. Pyhän Nikolaoksen miehet 
3.10. Ikonipiiri
10.10. Venäjänkielinen toimikunta
17.10. Pyhän Nikolaoksen miehet
24.10. Salmilane murgin
31.10. Veljeskuoro

Jälleen lähtee laulu soimaan!

Uuden kirkkovuoden alkaessa myös läntisen alueen kuorot 
aloittavat toimikautensa. Mukaan otetaan uusia innokkaita 
laulajia, miehiä ja naisia. Jos olet kiinnostunut yhdessä lau-
lamisesta, ota yhteyttä ja tule rohkeasti mukaan. 
Siilinjärven kuoro kokoontuu keskiviikkoisin, alkaen 1.9. 
kello 17 Siilinjärven ortodoksisessa kirkossa toimitettavalla 
akatistoksella, jonka jälkeen harjoitukset jatkuvat seurakun-
tasalilla. 
Angelos-kuoro kokoontuu torstaisin, vuoroviikoin Maanin-
galla ja Pielavedellä. Ensimmäinen kokoontuminen 2.9. kello 
18 Pielaveden Ristin tuvalla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: kanttori Eija Honkaselkä, puh 
0206 100307 tai sähköposti eija.honkaselka@ort.fi. 

Kuopion ortodoksinen seurakunta järjestää kirkkoon liittymis-
tä suunnitteleville katekumeeniopetusta.

Informaatiotilaisuus järjestetään ma 27.9. klo 18 seurakun-
tasalilla

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa syyskuussa alkava 
katekumeeni- eli opetettavien kerhossa käydään läpi orto-
doksisen uskon, kirkon, perinteen ja kulttuurin eri osa-alueita. 
Tämä kurssi, kuten kaikki kirkon jumalanpalveluksetkin, ovat 
avoimia kaikille.

Katekumeenikerho antaa perustiedot ortodoksiseen Kirkkoon 
liittymistä harkitsevalle. Katekumeenikerhon infotilaisuus 
pidetään maanantaina 27.9.2010 klo 18 Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan srk-salissa, Snellmaninkatu 8. 

Katekumeenikerhon ohjelma, syksy 2010

Ma 27.9. klo 18 Info-tilaisuus: Tutustuminen kirkkoon – Pyhän 
Nikolaoksen katedraali (kerho kokoontuu kirkossa klo 18)
Ma 11.10. Ortodoksisen kirkon historia
Ma 25.10. Jumalanpalvelukset Ma 8.11. Sakramentit
Ma 22.11. Paasto ja luostarielämä
Ma 13.12. Kristuksen syntymäjuhla joulu sekä Teofania, 
Kristuksen kaste

Kerho kokoontuu joka toinen maanantai klo 18 seurakuntata-
lolla, Snellmaninkatu 8, Kuopio.

Syyskauden tavoitteena on luoda kokonaiskuva ortodoksisen 
kirkon elämästä. Kevätkaudella perehdytään aiheisiin kirkon 
jäsenen näkökulmasta.

Lisätietoja: isä Harri Peiponen, p. 0206 100 304, harri.pei-
ponen@ort.fi

Katekumeeni- eli opetettavien kerho Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa 

KUUTOSET JÄRJESTÄVÄT
jo perinteeksi tulleen

ja pidetyn

KULTAISEN IÄN LEIRIN 
VALAMOSSA

Heinävedellä Pokrovana
to-pe 30.9.-1.10.2010

Luostariympäristössä ovat 
kirkon palvelut lähellä.

Lisäksi järjestetään yhteistä 
ohjelmaa ryhmälle.

Tarvittaessa on mahdollisuus 
ottaa avustaja mukaan.

Kyytijärjestelyissä autetaan.

Hinnat, jotka sisältävät
majoituksen, ohjelmaan 

merkityt ruokailut
ja ohjelman ovat seuraavat:

opistohotelli 1 hh 90 e,
opistohotelli 2 hh 75 e/h,

vierasmaja 1 hh 70 e,
vierasmaja 2 hh 65 e/h.

Ilmoittautumiset 8.9.2009
klo 12 mennessä,

oman srk:n kansliaan
puh. 0206100300 

Avustus 30 e/henk.
Järjestää

Diakoniatoimikunta  

ПРИХОД КУОПИО
адрес: Snellmaninkatu 8

70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на 
церковнославянском языке 
будет совершена в Свято-
Никольском соборе г.Куопио, 
по адресу: Sepänkatu 7:

в субботу 11.09.2010 г., НЕТ 
ЛИТУРГИИ
Паломничество в  Новый 
Валаам;
Заявки по тел:0206100306
(София Лаукканен)

в субботу 09.10.2010 г., в 10 ч.
в субботу 13.11.2010 г., в 10 ч.
с 9.15 ч. будет возможность 
исповедоваться

В е ч е р н я  н а  ф и н с к о -
церковнославянском языке 
в Свято-Никольском соборе 
г.Куопио:
в среду 29.09.2010 г., в 18 ч.
в среду 27.10.2010 г., в 18 ч.
в сркду 24.11.2010 г., в 18 ч.

«ГРУППА МАРИЯ»
Группа Мария приглашает всех, 
кто хочет больше знать о нашей 
вере, на наши встречи в нижнем 
зале здания прихода по адресу: 
Snellmaninkatu 8. 
Предстоящие встречи:
29.09.2010 г., в 18.30 часов
27.10.2010 г., в 18.30 часов
24.11.2010 г., в 18.30 часов

Приглашаются все желающие. 
Добро пожаловать!

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

ПО  ЗАВЕТУ
СВЯТОГО  КНЯЗЯ 

ВЛАДИМИРА

Св.прав. Иоанн Кронштадский: « Я 
предвижу восстановление мощной 
России, ещё более сильной и могучей. 
На костях вот таких мучеников, пом-
ни, как на крепком фундаменте, будет 
воздвигнута Русь новая,- по старому 
образцу; крепкая своей верою в Хрис-
та Бога и во Святую Троицу!

И будет по завету Святого Князя 
Владимира – как единая  Церковь!».

« Господь, как искусный врач, 
подвергает нас разным искушен
иям,скорбям,болезням и бедам, 
чтобы очистить нас, как золото, в 
горниле.Душа, закосневшая во грехах 
всякого рода, не легко поддается 
чистке и врачеванию, но с большим 
принуждением и терпкостью и 
только через долгий опыт терпения и 
страданий осваивается с добродетелью 
и начинает горячо любить Бога, 
Коего была чужда, научившись 
всяким грехам плотским.Вот цель 
бед и скорбей, посылаемых нам 
Богом в этой жизни. Они нужны, как 
отдельным лицам, так и целому народу, 
погрязшему в нечестии и пороках. 
Русский народ и другие населяющие 
Россию племена глубоко развращены, 
горнило искушения и бедствий для 
всех необходимо, и Господь, не 
хотящий никому погибнуть, всех 
пережигает в этом горниле».

«Душеполезное чтение».1904.ч 
3,стр.193.

Подготовила Наталия Кортэ
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Mikkelin seurakunta

Missä kanttorit ovat?

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

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

Kanttori Ilja Pietarinen (sijainen 31.8 saakka.)
puh. 0206 100 353

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. 0206 100 203, s-posti: 
keskusrekisteri@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4
Elokuu
La 28.8. klo 18 Vigilia
Su 29.8. klo 10 Liturgia
Syyskuu
Ke 1.9. klo 9 Liturgia
Su 12.9. klo 10 Liturgia
Ti 14.9. klo 9 Liturgia, Kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin ylentäminen
La 18.9. klo 18 Vigilia, toimittaa KS piispa Arseni
Su 19.9. klo 10 Liturgia, toimittaa KS piispa Arseni; liturgian jälkeen lounas ja 
Vladimir Airikaisen alustus ”Kolmen luostarin matka Laatokan ympäri”.
Su 26.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu 
La 9.10. klo 18 Vigilia
Su 10.10. klo 10 Liturgia
La 16.10 klo 18 Vigilia
Su 17.10 klo 10 Liturgia
Ke 27.10 klo 9 Liturgia
La 30.10 klo 18 Vigilia
Su 31.10 klo 10 Liturgia
Marraskuu 
Ke 3.11. klo 10 Liturgia, ristisaatto puretun SM Georgios Voittajan kirkon-
mäelle, jossa vedenpyhitys; toimittaa KP arkkipiispa Leo

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 18
Syyskuu
Ti 7.9. klo 18 Vigilia, toimittaa KS piispa Arseni
Ke 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, toimittaa KS piispa Arseni; kirkon 
vuosijuhla
Su 12.9. klo 10 Liturgia; klo 13 Karjalaisten juhla Poleenissa
Lokakuu
La 2.10. klo 18 Vigilia
Su 3.10 klo 10 Liturgia
Su 24.10. klo 10 Liturgia

Aleksanteri Syväriläisen tsasouna, Mikkeli
Harjunjärven kylä
Kivimäentie 33
Ma 30.8. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan vuosijuhla

Juva
Ev. – lut. seurakuntakeskuksen Ristisali
La 11.9. klo 10 Liturgia

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Su 5.9. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia

Mikkelin tiistaiseura
Ke 8.9. klo 15.30 Elvi Jokion kesämökillä Parkkilanollinniemessä, Kurjennie-
mentie 17 D
 

LASTEN KERHOT
Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
Lasten laulukerho alkaa ma 6.9. klo 17.30
Sinapinsiemenkerho alkaa ma 6.9. klo 18
Lasten kerho on sunnuntaisin klo 10 - 14.40 silloin kun Mik-
kelin kirkossa on liturgia

MIKKELIN IKONIPIIRI
on seurakuntatalossa lauantaisin klo 10 -14
18.9., 2.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 4.12.

MIKKELIN
HERRASMIESTEN KOKKIKERHO
To 23.9. klo 17 seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4 (seuraavat 
kokoontumiset päätetään tässä tapaamisessa)

KULTAISEN IÄN LEIRI
Uudessa Valamossa 30.9. – 1.10.2010
Linja-autokuljetus to 30.9. klo 6.30 Anttolan matkahuolto, klo 
7.00 Mikkelin kirkonmäki (Paavalinkatu 4) ja klo 8.10 Piek-
sämäen linja-autoasema. Paluu Valamosta pe 1.10. noin klo 
12.15. Osanottomaksu 50 euroa.
Ilmoittautumiset kirkkoherra Johannes Hätinen viimeistään 
31.8. mennessä. Puh. 0206 100 351 tai sähköposti: johannes.
hatinen@ort.fi.

ORTODOKSISEN VELJESTÖN SYYSPÄIVÄT
Mikkelissä 16.- 17. lokakuuta
La 16.10 klo 18 Vigilia, jonka jälkeen on iltatee ja FT Juha 
Riikosen esitelmä arkkipiispa Paavalin pyhään ehtoolliseen 
liittyvistä opetuksista.
Su 17.10 klo 10 Liturgia, jonka jälkeen on kahvit ja arkkiman-
driitta Sergein esitelmä Valamon pyhistä.
Tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita!

Työelämässä pitää tehdä asioita 
eteenpäin aikana, jota ei vielä ole 
ja joka on edessäpäin. On vasta 

18. kesäkuuta, kun kirjoitan Solea-lehden 
Mikkelin seurakunnan sivun pääkirjoitus-
ta. Lehden aineistopäivä on 10.8. ja lehti 
ilmestyy 27.8.

Kun kirjoitan tätä artikkelia, olen melko 
pian sen jälkeen kristinoppileirillä pappina 
ja sen jälkeen kesälomalla. Yritän koota 
ajatuksiani tulevaan, jota vielä ei ole. Pa-
laan kuitenkin ajassa taaksepäin.

Vietimme viikonvaihteessa 11.- 13. 
kesäkuuta ikimuistettavia valtakunnallisia 
kirkkopäiviä Joensuussa. Päivien ehdot-
tomana kulmakivenä oli se, että päivien 
johdossa oli Hänen Pyhyytensä, Uuden 
Rooman, arkkipiispa ja ekumeeninen pat-
riarkka Bartolomeos. Hänen läsnäolonsa 
oli tärkeä.

Kaikkein ylimmäksi tuli se, että hän 
muiden piispojen kanssa toimitti pyhän 
liturgian juhlien päätöspäivänä.

Kirkkopäivien annista on jäänyt elä-
västi mieleeni kirkkomusiikki. Oli paljon 
konsertteja. Kun oli päätöspäivän liturgia, 
noin kolmensadan henkilön kuoroa johti 
ansiokkaasti kanttori, TM Wilhelmiina 
Virolainen. Hänelle ja muille kanttoreille 
haluan lausua upeat kiitokset!

Olette tehneet paljon kirkkomusiikin 
hyväksi.

Suuret kiitokset annan myös kuo-

rolaisille, jotka teitte ja teette edelleen 
pyyteetöntä ja arvokasta työtä kauniin 
kirkkolaulumme hyväksi!

Kaiken tämän ylistyksen keskellä: 
miinus. Mikkelin seurakuntaan on haettu 
uutta kanttoria jo kolme kertaa. Kun oli 
viimeisin haku, jopa kolme pätevää kant-
toria oli kiinnostunut toimesta.

Kun haun loppusuora oli edessä, jokai-
nen kiinnostunut oli minuun yhteydessä. 
Heistä jokainen pahoitteli, ettei voi hakea. 
Suurimpana syynä, miksi kukaan heistä ei 
hakenut, oli elämän sen hetkinen potenti-
aalien tilanne.

Vastaus: jos paikka olisi myöhemmin 
avoinna, voisin hakea. On hyvin ymmär-
rettävää muun muassa se, saisiko naimi-
sissa olevan kanttorin puoliso työpaikan 
Mikkelistä.

Mieleeni tulee Kristuksen vertaus 
kuninkaan pojan häistä, joihin kutsu-
tuista eivät halunneet tulla. Mikkelin 
seurakunnan kanttoripulaan on kuitenkin 
toinen vastaus: meillä koko Suomessa on 
todellinen kanttoripula.

Yhtään kanttoria ei ole työttömänä. Ei 
ole kysymys, ettei kukaan voisi tulla ”ku-
ninkaan pojan häihin”. Yhtään kanttoria, 
teologian maisteria ei valmistunut tänä 
keväänä Joensuun yliopiston kirkkomu-
siikin opetusohjelmasta.

Miten menemme tästä eteenpäin? 
Esitän avoimen kysymyksen Ortodoksis-

ten Kanttorien Liiton puheenjohtajalle, 
opiskelijatoverilleni Varvara Merras-
Häyryselle. 

Onko Sinulla mitään esitystä/ajatusta, 
miten kanttoripula poistetaan? Pitäisikö 
antaa muodollinen pätevyys myös teolo-
gian kanditaatille?

Ennen uutta kirkkojärjestystä teologian 
kanditatti oli pätevä silloiseen kanttorin 
virkaan. Lisäisikö se kanttoreita, jos ei 
tarvitsisi tehdä pro gradua, joka liittyy 
maisterin tutkintoon?

Hyväksyisitkö Sinä, jos vaikka näissä 
poikkeusoloissa esimerkiksi Valamon 
kansanopisto järjestäisi yhden lukukauden 
mittaisen tilapäisen kanttorien koulutus-
ohjelman, jonka jälkeen saisi kanttorin 
pätevyyden? Miltä Sinusta - ehkä myös 
muista pätevistä kanttoreista - tuntuisi se, 
että joukossanne olisi kanttoreita, jotka 
nykyisen kirkkojärjestyksen mukaan oli-
sivat epäpäteviä?

Jos näin meneteltäisiin, luonnollisesti 
kirkkojärjestykseen pitäisi tehdä muutos.

Odotan ja toivon, kun aloitan työni 
lomani jälkeen pe 13.8., että kirkkoherran-
viraston ovella on iso joukko ihmisiä, jotka 
kaikki tahtoisivat Mikkelin seurakunnan 
kanttoriksi!

isä Johannes Hätinen

Kanttoripula on kirkossamme valitettava 
ja todellinen ongelma, jonka ratkaisemi-
seksi ei varmaan kenelläkään ole tarjota 
yhtä ja ainoaa viisasten kiveä. 

Nykyisen kirkkojärjestyksen mukaan 
kanttorin pätevyys on henkilöllä, jolla on 
1) Joensuun yliopistossa suoritettu teolo-
gian maisterin tutkinto pääaineena kirk-
komusiikki, 2) muu soveltuva musiikin 
ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä 
piispainkokouksen määrittelemillä teolo-
gisilla opinnoilla ja 3) pappisseminaarin 
kanttorin tutkinto. Kirkkojärjestyksen 
laatija on epäilemättä toivonut kohdan 2 
tuovan lisää ammattikanttoreita seurakun-
tiimme. Käytännössä kanttorien pätevyys 
on kuitenkin tällä hetkellä joko kohdan 1 
tai 3 mukainen. Kohdassa 2 mainittuja teo-
logisia opintoja ei ole vieläkään määritelty, 
vaikka muun muassa kanttorien liitto on 
niitä peräänkuuluttanut. Jatkamme työtä 
asian edistämiseksi.

Päätoiminen kanttorintyö vaatii laajan 
koulutuksen, koska ortodoksinen kanttori 
on sekä muusikko että teologi.

Kanttorin on hallittava paitsi musiikki 
myös koko kirkkovuoden jumalanpal-
veluselämä sekä taivuttava moninaiseen 
- hengelliseen ja maalliseen - seurakun-
tatyöhön.

Usein kanttori on papin lisäksi se ainoa 
toinen seurakunnan työntekijä. Ortodoksi-
sen kirkkomusiikin keskeinen rooli kirkon 
opin julistajana sekä yhteisen rukouksen 
esille tuojana edellyttävät syventymistä 

teologiaan.
Musiikilliset taidot vaativat myös 

useamman vuoden kypsymistä ja ahkeraa 
harjoittelua; päteväksi kuoronjohtajaksi 
tai taitavaksi laulajaksi ei tulla yhdessä 
lukukaudessa. Siksi pitäisin kanttorin 
muodollisen pätevyyden vaatimukset 
ennallaan.

Valamon kansanopisto järjestää jo nyt 
”kanttorikoulu”-kursseja, jotka on tar-
koitettu seurakunnissa sijaiskanttoreina 
toimiville tai sellaisiksi aikoville.

Kursseilla opiskellaan kanttorinteh-
täviä jumalanpalveluksissa ja niihin liit-
tyviä musiikillisia taitoja. Kurssit eivät 
anna kanttorin pätevyyttä, vaan niiden 
tarkoituksena on helpottaa käytännön 
kanttoripulaa ja auttaa seurakuntia juma-
lanpalveluselämän ylläpitämisessä.

Kurssit ovat erittäin tervetullut lisä 
kirkkomusiikin koulutuskentällä, ja toi-
von, että ne voisivat osaltaan toimia pon-
nahduslautana varsinaisiin kirkkomusiikin 
ammattiopintoihin.

Mutta mistä siis on uusia päätoimisia 
kanttoreita oikeaan työhön? Koulutuksen 
tulisi varmaankin olla tehokkaampaa ja 
valmistumiseen motivoivampaa.

Ehdottaisin myös tiiviimpää yhteistyö-
tä seurakuntien ja yliopiston/ortodoksisen 
seminaarin kesken. Työhön hakeutuminen 
olisi varmasti helpompaa, jos opiskelijoil-
la olisi paljon kontakteja tuleviin työnan-
tajiin jo opiskeluaikanaan. 

Viime vuosina koulutuksesta on edel-

leen vähentynyt käytännön taitoihin 
tähtäävien opintojen määrä. Tämä on huo-
lestuttava suuntaus eikä varmasti helpota 
työkentälle siirtymistä.

Mielestäni kirkon tulisi vakavasti miet-
tiä, palveleeko yliopistokoulutus tällaise-
naan seurakunnissa tehtävän työn tarpeita, 
vai tulisiko ortodoksien seminaarin roolia 
kehittää ja laajentaa juuri käytännön taito-
jen omaksumiseksi.

Osa valmistuneista teologian maiste-
reista, myös kirkkomuusikoista, päätyy 
työhön muulle alalle. Luulen, että tähän 
on syynä kirkkomme vieläkin verraten 
matala palkkataso sekä hankalat työajat 
ja – olosuhteet.

Niin kuin jostain strategiapaperista 
olen lukenut, kirkosta pitäisi tehdä hou-
kutteleva työpaikka vastavalmistuneille. 
Pelkäänpä, että tähän on vielä matkaa 
– nyt työtä tehdään paljolti vain vahvan 
kutsumuksen varassa. 

Lopuksi totean, että jos muodollisesti 
päteviä kanttoreita ei ole saatavilla, seu-
rakunta voi toki palkata myös epäpätevän 
sijaisen.

Sijaisen osaamisen mukaan voidaan 
sopia esimerkiksi osa-aikaisesta työsuh-
teesta käsittäen vaikka vain jumalanpal-
velukset, mutta ei muuta seurakunnallista 
työtä. Sijaisen palkkaaminen tulisi tietysti 
olla tilapäinen eikä vuosikausia kestävä 
pidempiaikainen ratkaisu.

OKL ry:n puheenjohtaja
Varvara Merras-Häyrynen vastaa...

Varvara Merras-Häyrynen

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

JUMALANPALVELUKSIA
Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Ke 1.9 klo 13 akatistos luonnon puolesta
Ti 7.9 klo 18 vigilia, N. Marian syntymän juhla
Ke 8.9 klo 9 liturgia 
La 11.9 klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
Sergeille ja Hermanille
La 18.11 klo 18 vigilia
La 25.9 klo 18 vigilia
Su 26.9 klo 10 liturgia karjalan
kielellä, kirkkokahvit
La 9.10 klo18 vigilia
Pe 22.10 klo 18 parastaasi,
vainajien muisto
La 23.10 klo 10 Jaakobin liturgia
La 30.10 klo 18 vigilia
La 20.11 klo 18 vigilia
Su 21.11 klo 10 liturgia
 
Suonenjoki, Kristuksen
kirkastumisen kirkko
La 28.8 klo 18 vigilia
La 4.9 klo 18 vigilia
Su 12.9 klo 10 liturgia
To 30.9 klo 18 suuri ehtoopalvelus
La 16.10 klo 18 vigilia
Su 17.10 klo 10 liturgia
La 13.11 klo 18 vigilia
Su 14.11 klo 10 liturgia
 
Syvänniemi, Pyhän
ylienkeli Mikaelin taasouna
Su 19.9 klo 10 liturgia
Su 10.10 klo 10 liturgia
La 6.11 klo 18 vigilia
Su 7.10 klo 10 vedenpyhitys, liturgia
ja litania. Mihailan praasniekka

Tervo, Profeetta Elian taasouna
Su 28.8 klo 10 liturgia
La 2.10 klo 18 vigilia
Su 3.10 klo 10 liturgia ja Tiistaiseura
Pe 5.11 klo 18 vigilia, Karjalan
valistajien juhla
La 6.11 klo 10 liturgia
 
Vesanto, Pyhän Johannes
Kastajan taasouna 
Ma 13.9 klo 18 vigilia,
Ristin ylentämisen juhla
Ti 14.9 klo 10 liturgia 
La 23.10 klo 18 vigilia
Su 24.10 klo 10 liturgia
La 27.11 klo 18 vigilia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
Su 31.10 klo 10 liturgia
 
Konnevesi, srk-talon ryhmätila:
Su 5.9 klo 10 liturgia, Su 28.11 klo 10 liturgia

 Nikolaos-kuoron harjoituksia 
Tiistaisin Syvänniemen taasounalla klo 18 . Säännölliset harjoitukset alkavat 14.9. 
Tarkempia tietoja antaa kanttori Oili Mäkirinta puh. 0206 100 322

Tiistaiseurat
Rautalammilla, ke 1.9 klo 13 alkavan akatistoksen jälkeen. 
Suonenjoella, ke 22.9 klo 13 
Tervossa , su 3.10 klo 10 alkavan liturgian jälkeen.
Vesannolla ti 14.9  klo 10 alkavan liturgian jälkeen
 

Kerahmo
Keskustelupiiri ortodoksisen kirkon perinteestä.
Syvänniemellä, ke 8.9 klo 18. Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa.
 Naispiiri Nasti
Teemme retken Jyväskylään ke 25.8. Tutustumme srk:n toimintaan ja virailemme 
taiteilija Arja Karppinen- Rekolan ateljeessa. Lähtö Rautalammilta klo 16.30 
yhteiskyydein. Ilmoittaudu Oilille 0206 100 322

Ortodoksia-kerho
aloittaa toiminnan Rautalammin seurakuntasalissa torstaina 09.09 klo 18.00
Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä tulevaa toimintaa. Kerho on tarkoitettu 
kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Kerhon vetäjänä toimii isä Johannes.

Mihailan Praasniekka Syvänniemellä.
Vietämme historiallista, Rautalammin srk:n viimeistä Mihailan praaniekkaa  7.-
8.11. La on klo 18 viglia. Su aloitamme klo 9.30 on vedenpyhityksellä, minkä 
jälkeen liturgia ja litania Karjalaan jääneille vainajille. Palvelusten jälkeen siir-
rymme Eevan talolle, jossa tarjolla murginaa ja juhla. Tervetuloa!

”Voi tätä epäuskoista
ja kieroutunutta sukupolvea!”

”Voi tätä epäuskoista ja kieroutunuut 
sukupolvea! Kuinka kauan minun 
vielä on oltava teidän keskuudes-

sanne? Kuinka kauan minun pitää kestää 
teitä?”(Mt 17)
Hyvät ystävät. Uuden testamentin teks-
teistä me löydämme hämmästyttäviä Va-
pahtajamme tunteen purkauksia. Jeesus on 
välillä’ selvästi vihainen ja kiukkuinen.

Usein me sivuutamme nämä kohdat 
häveliään huomaamattomasti, sillä eihän 
se sovi, että Jumalan Poika alentuu tun-
teiltaan meidän ihmisten tasolle. 

Kuitenkin me kirkossamme tun-
nustamme, että Kristus oli sekä ihminen 
että Jumala. Ihmisyytensä hän osoitti 
usein juuri tunteillaan. Muistamme hänet 
itkemässä Lasaruksen haudalla, hän 
myös pelkäsi ristin kärsimyksiä, halusi 
olla välillä yksin,  moitti kovin sanoin 
lainopettajia ja kirjanoppineita tai sääli 
onnettomuuksien tai sairauksien kolhimia 
ihmisiä.

Miksei hän voisi olla myös aidosti 
vihainen? Rikkooko se myyttisen kuvan 
aina ihmisiä rakastavasta Jumalan Po-
jasta? Ei!

Luulen, että se vain vahvistaa oikeaa 
kuvaa hänestä Vanhan Testamentin pro-
feettojen hengenheimolaisena ja työn 
jatkajana ja täydentäjänä. Rakkaus antaa 
aina anteeksi, mutta ei sen aina tarvitse 
hyväksyä väärää toimintaa.

Jumalana Kristus edustaa meille täydel-
listä rakkautta ja täydellistä anteeksiantoa, 
mutta myös oikeudenmukaista tuomaria.   

 Evankeliumeiden kertomukset osoitta-

vat meille, että pitkin yhteistä matkaansa 
opetuslastensa kanssa kohti Jerusalemia, 
kohti kärsimystä ja kohti Ylösnousemusta, 
Jeesus moitti usein myös lähimpiä työtove-
reitaan uskon puutteesta. Hän tahtoi opet-
taa heitä kohtaamaan tulevat tosiasiat.

Opetuslapset törmäisivät vielä monta 
kertaa samaan ongelmaan – uskon puut-
teeseen. Jeesuksen kuoleman hetkellä he 
olivat avuttomia ja peloissaan.

Ylösnousemuksen hetkellä he olivat 
hämmentyneitä eivätkä tienneet mitä 
uskoa. Vasta Vapahtajan oma ilmesty-
minen heille sai heidät vakuuttuneiksi ja 
ihmeitä tekevän uskon voiman he kokivat 
vasta Helluntaina Pyhän Hengen lahjan 
saatuaan.

Siitä lähtien he elivät uskoaan joka-
päiväisessä elämässään uudella tavalla 
ja uudella ymmärryksellä. Siitä ajasta 
meille kertovat Apostolien Tekojen kirja 
ja Paavalin lähetyskirjeet.

Alkukristittyjä oli vähän, hyvin vähän, 
mutta kirkko pysyi pystyssä niiden harvo-
jen varassa. Niiden uskon varassa, jotka 
olivat tosi kristittyjä, niiden varassa jotka 
elivät uskoaan kirjaimellisesti henkeen ja 
vereen asti.

Maailma tarvitsee yhä heidän uskoaan. 
Uskoa, joka näkyy voimakkaana myös 
arjen keskellä. Maailma tarvitsee edelleen 
alkukirkon henkeä.

 Miten me vastaamme maailman kut-
suun? Onko meillä riittävää uskoa? Vai 
odotammeko yhä, että Vapahtaja tekee 
kaiken puolestamme ja moitimme Jumalaa 
jos niin ei tapahdu.

Yrittäkäämme muuttaa itseämme siten, 
että voisimme todellisuudessa osoittaa 
mihin me uskomme

Intian suurella Mahatma Gandhilla oli 
tapana sanoa: ” Rakastan Kristusta, mutta 
en pidä kristityistä”. Täsmälleen siitä syys-
tä, että hän näki liian monien pinnallisten 
kristittyjen riitoja maailmassa eikä vähiten 
omassa maassaan. Todellinen kristitty elää 
eri tavalla, jota Gandhikin arvostaisi

Hän katsellee eri silmin rahaa, huvituk-
sia, mukavuutta ja kaikkea maailmallista 
menoa. Hän saa iloa asioista, jotka toiset 
kokevat ikäviksi. Hän on erilainen, koska 
hänen arvonsa määräytyvät eri pohjalta.

Juuret ovat puun näkymättömin osa 
ja kuitenkin ne suorittavat tärkeimmän 
tehtävän. Niiden kautta puu ja sen oksat 
saavat ravintonsa.

Näkymättöminä, hiljaisuudessa ja me-
lua pitämättä ne suorittavat erinomaisen 
työnsä.

Sama tehtävä on kirkon jäsenellä. 
Meidän tulisi panna uskomme todelliseen 
käyttöön, harmonisoida kristillisyytemme 
käytännön elämällä.

Usko avautuu meille vasta kokemuksen 
kautta, toiminnan kautta – rukouskin on 
toimintaa!

Hyvää matkaa teille kaikille tällä ristin 
hullutuksen tiellä! Sillä tiellä kohtaamme 
ihmisiä rakastavan Kristuksen, joka ei 
enää moiti tai kiukkua meille!

Kaikkea hyvää teille rukoillen!

isä Johannes Rautalammilta.

Praasniekkojen kesä

Nikolaos-kuoro kiertää laula-
massa seurakunnan pyhäköissä 
seuraavasti:
Su 3.10 Tervossa. Liturgia, kirkko-
kahvit, Tiistaiseuran aloitus ja klo 
13 sävelhartaus.
Su 24.10 Vesannolla. Liturgia, 
ruokailu ev.lut srk salissa ja klo 13 
sävelhartaus. Vietämme samalla 
diakonian palvelupäivää.
Su 7.11 Syvänniemellä.Vedenpy-
hitys, liturgia, ruokailu ja juhla 
Eevan talolla. Kuoro laulaa myös 
juhlassa.
Su 14.11 Suonenjoella. Liturgia, 
kirkkokahvit ja klo 12.30 sävel-
hartaus.
Su 21.11 Rautalammilla. Liturgia, 
kirkkokahvit ja klo 12.30 sävel-
hartaus.

Diakoniatyötoimikunta järjestää 
jo perinteiseksi muodostuneita 
palvelupäiviä. Päivään kutsutaan 
henkilökohtaisesti kaikkia 70 
vuotta täyttäneitä, mutta toki kaikki 
ovat tervetulleita. Ohjelmassa on 
liturgia, ruokailu, yhdessäoloa, 
pientä ohjelmaa ja kahvit. Annam-
me tarvittaessa kuljetusapua.
Palvelupäivät seuraavasti:
Su 26.9 Rautalammilla. Karjalan-
kielinen liturgia.
Su 17.10 Suonenjoella
Su 24.10 Vesannolla. Ohjelmassa 
Nikolaos-kuoron sävelhartaus.

KIITOS!
Rautalammin Tiistaiseuralle

PSHV:n ansiomerkeistä ja viiristä.
Liisa Postari
Terttu Kuikka

Liisa Berg

Rautalammin uusi kirkkoherra isä Johannes Parviainen toimitti Tervossa 
vedenpyhityksen Profeetta Eliaan päivänä eli Iljan praasniekassa.

Rautalammin vt. kirkkoherra isä 
Harri Peiponen siunasi ristin Vesan-
non hautausmaalla Pyhän Johannes 
kastajan praasniekkana.
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma - pe klo 9-12

Ihankaikkisesti!      

Jyväskylän seurakunta

Otsikossa loistava sanakummalli-
suus ei ole kirjoitusvirhe, vaan 
mukava osa menneiden vuosien 

leirimuistoja. Moneen kertaan yhteen 
ääneen lausutut rukoukset ja lauselmat 
ovat saaneet uuden ja ihan ymmärrettävän 
muodon.

Kielellemme vieras sana kertoo kuiten-
kin siitä, että joku on ollut ihan tosissaan 
ja vakuuttunut rukouksen sanamuodosta. 
Ymmärrys on taas vaikeaselkoista sanaa 
etevämpi – ihan totta!

Kirkon kielessä on paljon parantami-
sen varaa. Me veisaamme ja kannamme 
rukousta silloin kun laulamme ja rukoi-
lemme. Vanhat ja jo nyt käsittämättömiksi 

jäävät kirkolliset sanat tai vanha kieli ovat 
monille selkeä este rukouksen tai veisun 
ymmärtämiselle.

Kauniit ja usein runolliset sanat vaa-
tivat paljon pohdintaa ja saattavat joskus 
viedä tyystin vääriin tulkintoihin. Sanoilla 
on väliä!

Kieliasun tulee palvella ensisijaisesti 
kirkon opetusta ja oppia – kieli ei saa 
edesauttaa väärinymmärrystä tai varsin-
kaan tunnetta siitä, ettei niillä ole lainkaan 
merkitystä.

Syystä pohdin myös omaa tehtävääni 
tällä sanallisen viestinnän kentällä. On 
paljon lausuttuja sanoja – mutta ilmeisen 
vähän ymmärrettyä puhetta. Meidän pitää 

opetella puhumaan ja viestimään ymmär-
rettävästi.

Lomalla yritin vastailla lyhyesti teks-
tiviesteillä ja se vasta vaikeaa onkin. 
Lyhyesti on vaikeaa olla kohtelias saati 
empaattinen – sanoja tarvitaan eikä niitä 
pidä säästellä.

Ja lopuksi on hyvä muistaa saarnan-
kirjoittajan ohje numero yksi ; pitää olla 
jotain sanottavaa – sanomisen muoto 
löytyy kyllä!

Ihankaikkisesti!

isä Timo

JUMALANPALVELUKSET

JYVÄSKYLÄ , Kristuksen ylösnousemisen kirkko   
Ke 1.9. klo 9.00 liturgia, klo 18 ehtoopalvelus. La 4.9. klo 18 vigilia. Su 5.9. 
klo 10 liturgia. Ke 8.9. klo 18 ehtoopalvelus. La 11.9. klo 18 vigilia. Su 12.9. 
klo 10 liturgia. Ma 13.9. klo 18 vigilia. Ti 14.9. klo 9.00 liturgia. Ke 15.9. klo 
18 ehtoopalvelus. La 18.9. klo 18 vigilia. Su 19.9. klo 10 liturgia, monikielinen. 
Ke 22.9. klo 18 ehtoopalvelus. La 25.9. klo 18 vigilia. Su 26.9. klo 10 liturgia. 
Ke 29.9. klo 18 ehtoopalvelus. To 30.9. klo 18 vigilia. La 2.10. klo 18 vigilia. 
Su 3.10. liturgia. klo 10 Ke 6.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 9.10. klo 18 vigilia. 
Su 10.10. klo 10 liturgia. Ke 13.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 16.10. klo 18 
vigilia. Su 17.10. klo 10 liturgia, monikielinen. Ke 20.10. klo 18 ehtoopalvelus. 
Pe 22.10. klo 18 parastasis. La 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia ja klo 18 vigilia. 
Su 24.10. klo 10 liturgia, radiointi. Ke 27.10. klo 18 ehtoopalvelus. La 30.10. 
klo 18 vigilia. Su 31.10. klo 10 liturgia.

KARSTULA, Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna
Ti 7.9. klo 18 vigilia ja juhlahetki tsasounalla. Ke 8.9. klo 9.00 vedenpyhitys 
ja liturgia, Neitsyt Marian syntymä. La 9.10. klo 9.00 liturgia. Su 31.10. klo 
10 liturgia.

VIITASAARI, Kristuksen kirkastumisen tsasouna
La 18.9. klo 9.00 liturgia. Su 10.10. klo 10 liturgia. 

LIEVESTUORE, pyhän Nikolaoksen tsasouna
Su 19.9. klo 10.00 liturgia. La 16.10. klo 9 liturgia.

SUOLAHTI, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
La 25.9. klo 9 liturgia. Su 17.10. klo 10 liturgia.

ÄÄNEKOSKI, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasouna
La 2.10. klo 9 liturgia. La 23.10. klo 10 liturgia, Jaakobin liturgia.

SAARIJÄRVI, pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasouna
Pe 1.10. klo 9 liturgia, Pokrova ja yhteinen keskustelutilaisuus. Su 24.10. klo 
10 liturgia.

PYHÄKANGAS, leirikappeli
La 11.9. klo 18 vigilia. Su 12.9. klo 10.00 liturgia, kesän 2010 kriparien yh-
teinen jatkis.

TAHDOLLA JA TAIDOLLA PARISUHDERYHMÄ
Ryhmä alkaa 1.9.2010 klo 17.00 seurakunnan vanhassa salissa, Rajakatu 39. 
Parisuhdekurssin oppaana ja vetäjänä toimii sosiaalityöntekijä, pari- ja perhe-
terapeutti Marja-Leena Ollikainen. Lisätietoja saa osoitteesta ollikainenmar-
jaleena@gmail.com
Kokoontumispäivät ovat 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. ja 29.9. klo 17 alkaen. Ilmoit-
tautumiset kansliaan. Tervetuloa !

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA
Jyväskylän tiistaiseura aloittaa kokoontumalla tiistaina 21.9.2010 klo 18 
juhlasalissa

JYVÄSKYLÄN PÄIVÄPIIRI
Jyväskylän Päiväpiiri aloittaa kokoontumalla juhlasalissa torstaina 16.9.2010 
klo 13-15. Suunnittelemme aluksi yhdessä toiminnan sisältöä. Tervetuloa 
iltapäivätoiminnan piiriin!

SURUTYÖ
Surutyön vertaistuen aloittamisesta pidetään tiedotustilaisuus vanhassa salissa 
keskiviikkona 8.9.2010 klo 18 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen. Vertaistuki-
ryhmä käynnistyy tiistaina 12.10.2010  klo 18 vanhassa salissa.

KIRKKOKAHVEISTA
Seurakunnan toimintaryhmät voivat varata syksyn kirkkokahvivuoroja viras-
tosta, p 0206 100 380.

JYVÄSKYLÄN SEUDUN SUOJÄRVELÄISET RY
Sisä-Savon karjalaisten julkaisema Kaksi kotia –kirjan esittelytilaisuus juhla-
salissa 23.9.2010 klo 18. Vierailijoina kirjan toimittaja Outi Laakso ja Juha 
Parviainen.

Suojärveläisten tarinailta 14.10.2010 klo 18 vanhassa salissa

KANSA LAULAMAAN!
Harjoittelemme radiopalvelusta varten 17.09.2010 liturgian jälkeen juhlasalissa. 
Tarkoitus on, että radiopalveluksen laulaa koko kirkkokansa! Radiopalvelus 
on 24.9.2010 klo 10. Tule rohkeasti harjoituksiin, jonne kaikki ovat tuhannesti 
tervetulleita!  Marja-Leena kanttori

KESKIVIIKKOKUORO JATKUU
Keskiviikkokuoro jatkuu edelleen syksyllä!  Laulamme yhdessä ehtoopalve-
luksen nuorten kanssa. Tule mukaan laulamaan!

SEURAKUNNAN ANASTASIS-KUORO KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ!
Syyskuun 9. päivänä klo 18 juhlasalissa aloittaa Anastasis-kuoro toimintansa. 
Uutta on se, että niin entisille laulajille kuin uusille laulajille, pidetään pieni-
muotoinen koelaulu! Kynnys on todella matala, joten uskalla rohkeasti tulla 
laulamaan! Terveisin Marja-Leena kanttori

PIHTIPUTAAN
TIISTAISEURA

aloittaa kokoontumalla
tiistaina 31.8.2010 klo 18

Pihtiputaan seurakuntatalolla.

AKATISTOS

toimitetaan kerran kuussa tiistai-
sin klo 17:30 Ylösnousemuksen 
kirkossa.  Pyrkimyksenä on oppia 
akatistoksen toimittaminen myös 
maallikkovoimin.

Ti 21.9. Akatistos pt. Sergei ja 
Herman Valamolaisille
Ti 19.10. Akatistos Suloisimmalle 
Jeesukselle
Ti 16.11. Akatistos Jumalansyn-
nyttäjälle
Ti 21.12. Akatistos p. Johannes 
Kronstadtilaiselle

KATEKUMEENIKURSSI

Jyväskylän ortodoksisessa 
seurakunnassa aloittaa uusi 
kurssi 15.9.2010 klo 18 alka-
van ehtoopalveluksen jälkeen. 
Se on tarkoitettu ortodoksisen 
kirkon jäsenyydestä kiinnos-
tuneille katekumeeneille eli 
opetettaville.  
Ilmoittautumiset virastoon 
15.9. mennessä p 0206 100 
380, avoinna ma-pe klo 9-12

ORTODOKSINEN LUKUPIIRI
la 18.9.  klo 16:00-17:30
Nuorisotilat (Rajakatu 39, käynti 
sisäpihalta)
Lukupiirissä keskustellaan yhdes-
sä luettaviksi valituista kirjoista.  
Mukaan voi tulla aina kirjan kiin-
nostaessa.  Syyskuun tapaamisen 
kirjana Patriarkka Bartholomeoksen 
”Mysteerin kohtaaminen”, luvut I-IV 
(OKJ 2009).  Tervetuloa!

ORTODOKSIAKURSSI

torstaisin klo 18:00-19:45
Vanha sali (sisäänkäynti kirkon 
ovesta), Rajakatu 39
Kurssi on avoin kaikille ortodok-
sisuudesta kiinnostuneille.

9.9.  Kirkko: Mitä, missä, miksi?
23.9. Sakramentit: Avioliitto.  
Luostarilaitos.
7.10. Raamattu ja Traditio, Kirkon 
opin lähteet.
21.10. Ajan pyhittäminen: orto-
doksiset jumalanpalvelukset.
4.11. Kuolema ortodoksisessa 
perinteessä.
18.11. Kirkkovuoden juhlat 8.9.-
21.11.  Joulupaasto.
2.12. Kirkkomusiikki ja hengel-
linen elämä.
16.12. Kirkkovuoden juhlat 25.12.-
2.2.

Opetuksesta vastaa
TM Maria Takala-Roszczenko

Nuorten iltana elokuussa suunni-
teltiin syksyn nuorten toimintaa, 
mutta ohjelma ei Solean teko-
hetkellä ole vielä selvillä. Viime 
keväänä nuorilla oli ohjelmassaan 
muun muassa pitsaa ja elokuvia! 
Laittakaahan tietoa eteenpäin - ja 
kaikki nuoret mukaan!
Jyväskylän seurakunnan nuori-
sonettisivut päivitetään syyskuun 
alussa, ja ajantasaiset tiedot löy-
tyvät Facebookista, ”Jyväskylän 
ortodoksinen nuoriso” ryhmästä.

nuoret,

seurakunta

ja facebook

Православный приход
г. Ювяскюля, осень 2010

Божественная Литургия на 
церковно-славянском, русском и 

финском языках
в Воскресенской церкви (Raja-

katu 39) по воскресеньям 19.09., 
17.10., 21.11., 19.12. в 10:00 ч.

После Литургии чаепитие и 
беседа о православии с о. 

Александром в приходском зале!

Возможность на исповедь, 
молебен, панихиду по условию со 

священником,
о. Александром Рощенко

тел. 0206 100 383

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и интересующихся 

древним пением православной 
церкви!  Kirkkoslaavin- ja suomen-
kielinen Voskresenie-kuoro toivot-

taa uudet laulajat tervetulleiksi 
laulamaan vanhaa yksiäänistä 

ortodoksista kirkkolaulua!
регент Мария Такала-Рощенко, 

takalam@gmail.com,
тел. 040-523 5616.

Добро пожаловать!

Jyväskylän ortodoksisten nuo-
ret ja lasten ryhmä yhdisteli 
pizza-ja piirakkaperinnettä. 
(Kuva: Simo Penttinen)

LASTEN SUNNUNTAIKERHO

L i t u r g i a n  a i k a n a  p i d e t ä ä n 
sunnuntaikerhoa vanhassa salissa. 
Aloitamme kerhon syyskuun 
alussa. Nyt olisi tarjolla kerhojen 
vetovuoroja syys- ja lokakuulle. 
Homma ei vaadi erityskoulutusta 
- vain sen, että jaksaa katsoa lasten 
perään noin tunnin ajan. Ilmoitelkaa 
minulle sunnuntait, jolloin pääsette 
vetämään kerhoa, ja ilmoittakaa 
samalla, jos haluatte opastusta 
kerhoa varten.

riittapenttinen@luukku.com
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ONL:n ja Ortodoksisten kirkkopäivien järjestämässä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten valokuvakilpailussa kolmannen palkinnon sai Jyväskylästä Maria 
Penttinen kuvallaan ”Unesta herättyäni”.

“Unestä herättyäni” voitti valokuvakilpailun
ja muita Jyväskylän seurakunnan uutisia kuvin

Lastenleiri pidettiin Pyhäkankaalla 15.-18. 
kesäkuuta.

Puolalainen nuorisoryhmä oli Jyväskylän seurakunnan vieraana 3.-4. heinäkuuta. 
Kuvassa yhteiskuvassa Pyhäkankaalla ulkomaiset vieraat ja I kristinoppileiriläiset.

Jyväskylän iloiset matkalaiset vierailulla Valamossa paluumatkallaan kirkkopäiviltä 
Joensuusta 13. kesäkuuta.

Viitasaaren tsasounalla vietettiin Kristuksen kirkastumisen praasniekkaa 5.-6. 
elokuuta.

Asta-myrsky kaatoi puun Kristuksen kirkastumisen tsasounan katon päälle. Tsasouna on rakennettu vuonna 1989.  
(Kuva: Jorma Holmström)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toimituskunta:

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

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

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

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

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

Timo Honkaselkä, Kuopio
p. 020 6100  302
timo.honkaselka@ort.fi

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
5/2010 on seurakuntalaisilla viimeistään 
pe 29.10.2010. Sen aineistopäivä on ti 
12.10.2010. Seuurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta klikataan 
ensin kirkko palvelee ja sen jälkeen 
seurakunnat. Yhteystiedot löytyvät 
myös Soleasta seurakunnan sivuilta. 
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./ppm. 
Tilaus: 10 euroa/vuosi. Lehti tulee 
seurakunnan jäsenille maksutta ja se 
on luettavissa internetissä osoitteessa 
www.ortodoksi.net
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309
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Radio ja tvKIERTOKOULU SYKSYLLÄ 2010

AIKA         IISALMI                    KUOPIO             RAUTALAMPI      JYVÄSKYLÄ    MIKKELI                  VARKAUS

26.9.         Rautalampi              Iisalmi                  Kuopio                 Mikkeli              Varkaus                  Jyväskylä

24.10.       Kuopio                     Rautalampi          Iisalmi                  Varkaus            Jyväskylä                Mikkeli

28.11.       Varkaus                    Jyväskylä            Mikkeli                 Iisalmi               Rautalampi             Kuopio

Huom!  24.10. Mikkelin seurakunnan kiertokoulu on Pieksämäen kirkossa !

Kriparien yhteinen Jatkis
PYHÄKANKAALLA 10 – 12.9.2010

Takana mahtavat leirit. Tulossa mainio Jatkis-viikonloppu!!! Mukaan 
mahtuu kaikkiaan 45 henkilöä sisältäen kaikki papista leiriläisiin!
Ilmoittaudu mukaan joukkoon hurmaavaan facebookissa tai e-mailina: 
liisa.tuunainen@ort.fi tai tekstiviestinä p. 0206 100 309.
Naamakirjasta näkee tilanteen, montako vielä mahtuu… Varallekin 
kannattaa ilmoittautua, jos joku joutuu peruuttamaan. Ensimmäiseltä 
varasijalta pääsee ensimmäisenä mukaan jne.
Viikonlopun hinta on 30 euroa!
Jos joudut peruuttamaan ilmoittatumisesi, MUISTA tehdä se VIIKKOA  
ennen Jatkista. Koska varaamme ruokaa ja tarvikkeita osallistujien 
mukaan, laskutamme ilmoittautuneilta!
ELÄ ENNEE VEHTTOO, ilmoittaudu jo!!

Lähtöpaikat ja ajat:
klo 14.30 Siilinjärvi, linja-autoasema 
klo 15 Kuopio, seurakuntatalo
klo 16 Rautalampi, seurakuntatalo
klo 17.15 Jyväskylä, seurakuntatalo

Sitten kohti Pyhäkangasta :)
Mukavaa Jatkis-porukkaa ja toimintaa odotellen
Liisa, isä Aleksander ja kumppanit

Perinteinen keskiaikatapahtuma
Pyhäkankaalla

lauantaina 25.9.2010. klo 12 alk.
Ohjelmassa on keskiaikaista puuhailua, yhdessäoloa,
historian elävöittämistä ja keskiaikaista ruokailua

ilmoittautumiset ja lisätiedot: riittapenttinen@luukku.com (20.9.mennessä)
ruokamaksu 5 €/nenä tai 15 €/perhe, (kuva: Simo Penttinen)

Suomen Ortodoksisten Opettajien 
Liiton (SOOLi ry)

syyspäivät pidetään
18.9. Kajaanissa.

Aiheena yhdysluokkaopetus. 
Soveltuu

veso-päiväksi.

Tiedustelut Sirpa Okulov, pj
p. 0500 946 601

Kotiseutumatkat luovutetuille alueille, 
erityisesti Karjalaan, alkoivat joskus 

1990-luvun alkupuolella, vaikka joitain 
enemmän tai vähemmän luvattomia mat-
koja oli tehty kai kautta aikain. 

Kansanrunousarkisto järjesti vuosina 
1992 ja 2007 keruut kotiseutumatkojen 
kokemuksista. Yhteensä vastauksia tuli 
noin 500, yli 7 500 sivua. Kirjoitusten li-
säksi saaliina oli valokuvia, videotallentei-
ta ja nauhoituksia sekä pienpainatteita. 

Tästä materiaalista Liisa Lehto on 
koonnut teoksen Kaipaus Karjalaan 
– matkoja kotiseudulle, jossa on 50 mat-

kakertomusta.
Mukana on monenlaisia tunteita. Yksi 

koskettavimmista esityksistä on 1984 
syntyneen Anna Timosen suojärveläisku-
vaus Puolimatkassa taivaisiin, joka liittää 
nostalgian moderniin kokemusmaailmaan. 
Tunteikkuudestaan huolimatta se on raikas 
kertomus siitä, miten karjalaisuus on alka-
nut elää nuoressa nykynaisessa.

Useat muistelut liittyvät ortodoksiseen 
kirkkoperinteeseen. Henkilökohtaisten 
kokemusten kautta kuva karjalaisuudesta 
saa todellisia kiinnepisteitä.

Arto Vaahtokari

Kirjattua kaipausta Karjalaan

Ortodoksisenioreille vuokra-asuntoja 
Helsingin Hermanniin. Venäläinen 
Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa 
r.y. rakennuttaa 23 asunnon vuokrataloa 
Rialtonkuja 4:ään.

Talon virallinen nimi on Senioritalo 
Helsingin Vera As. Oy. Asunnot on tar-
koitettu ensisijaisesti 65 vuotta täyttäneil-
le ortodokseille tai venäjänkielisille.

Talon rakentaminen on aloitettu joulu-
kuussa 2009 ja asukkaat voivat muuttaa 
asuntoihin vuoden 2010 lopulla. Helsin-
gin kaupungin asuntotuotantotoimisto 
(ATT) hoitaa talon rakennuttaja-tehtävät. 
Pääurakoitsijana toimii Skanska talonra-
kennus Oy.

Rakennus on 6- kerroksinen , joista 2 
– 5 kerrokset varattu asumiselle, alin- ja 
ylin kerrokset toimivat harrastus-, ko-
kous- ja saunatiloina.

Huoneistotyypit:
- 11 kpl 1h tk/kk 34 – 41 m2
- 8 kpl 2h k 54 m2
- 4 kpl 3h k 61 m2
Asunnoissa lasitetut parvekkeet ja 

liikkumista helpottavat kylpyhuone- ja 
oviratkaisut.

Talossa taltioivat sisäänkäyntiä turva-
kamerat ja asukkailla, niin halutessaan, 
on mahdollisuus liittyä 24-h ranneke-/ 
turvapuhelinjärjestelmään, joka toimii 
koko talon alueella. Autoilevat asukkaat 
voivat vuokrata myös autohalli- tai 
sähköpaikan talon lähietäisyydeltä. Naa-
puritalossa toimii Helenan vanhainkoti, 
jossa ortodoksinen kotikirkko.

Lisätietoja: Yrjö Pugin, AsOyn halli-
tuksen puheenjohtaja puh. 0400 478 903, 
Vladimir Hramoff, AsOyn isännöitsijä 
puh. 0500 430 773.

Ortodokseille
vuokra-asuntoja

Valmistautumisesta
katumuksen sakramenttiin

Katumuksen sakramenttiin voi osallistua 
jokainen ortodoksi. Synnintunnustukselle 
tulevan katuvan tulee kuuluu ortodoksi-
seen kirkkoon.

Kirkkosäännöt sanovat, että toisus-
koisia kristittyjä, kuten armenialaisia, 
roomalaiskatolisia, protestantteja ja muita, 
ortodoksinen pappi ei saa missään tapauk-
sessa ottaa synnintunnustukselle, ei edes 
silloinkaan, kun nämä ovat sairaita tai 
vailla omaa - pappia, ennen kuin edeltä 
käyvän valmistumisen kautta he ovat 
liittyneet ortodoksiseen kirkkoon.

Myös kirkkoon liittyvä käy synnintun-
nustuksella ennen kuin hänet voidellaan 
mirhalla. Lapsena ortodoksiseen kirkkoon 
liitetyn olisi luonnollista käydä synnintun-
nustuksella ensimmäistä kertaa siinä iässä, 
kun hän tietoisesti osaa erottaa toisistaan 
hyvän ja pahan teon.

Jo esikouluikäinen lapsi tietää, että kun 
hän lyö kaveria, se sattuu. Mitä varhai-
semmassa vaiheessa lapset tottuvat papin 
kanssa keskustelemaan - sitähän se lasten 
”synnintunnustus” tavallisesti onkin -, sitä 
helpompi heidän on ”tosipaikan tullen” 
ottaa yhteyttä rippi-isään ja sopia synnin-
tunnustusaika.

Vanhat kirkkosäännöt edellyttävät, että 
vanhempien on tuotava lapsensa synnin-

tunnustukselle. Kreikan kirkon käytäntö 
ei tunne mitään yleistä sääntöä, joka mää-
räisi, missä iässä lasten on alettava käydä 
synnintunnustukella.

Asian luonnosta johtuu, että alaikäisiä 
vaaditaan tulemaan synnintunnustukelle 
silloin, kun he kykenevät erottamaan hy-
vän pahasta ja alkavat siis olla siveellisen 
edesvastuun alaisia. Toisilla lapsilla sive-
yskäsite herää ja kehittyy aikaisemmin, 
toisilla taas myöhemmin.

Pyhä Timoteus Aleksandrialainen 
vastaa kysymykseen: ”Mistä iästä alkaen 
Jumala lukee syyksi synnit”, sanomalla, 
että se riippuu kunkin tajunnasta ja ym-
märryksestä: toisilla 12 ikävuodesta alka-
en, toisilla myöhemminkin (Tim. 18).

Tällä selityksellä on Kreikan kirkossa 
käytännöllinen merkitys alaikäisten syn-
nintunnustuksella käymiseen nähden, ja se 
esiintyy vallitsevana käsityksenä.

Slaavinkielisen nomokanonin mukaan 
tulee sekä poika- että tyttölasten parannut-
taa ja pyhityttää itsensä synnintunnustuk-
sen kautta jo kuuden vuoden ikäisenä.

Siksi määrättäessä aikaa, jolloin lasten 
tulee aloittaa synnintunnustuksella käyn-
ti, Kreikan kirkon käytäntö hyväksyy 
lapsuusiän loppupuolen, mutta slaavin-
kielinen nomokanoni jo varhaisemman 

lapsuusiän.
Katumuksen sakramentissa uudelleen 

solmittu sovinto Jumalan kanssa sinetöi-
dään ehtoollisen sakramentissa. Niinpä 
meidän tulisikin mennä synnintunnustuk-
sen jälkeen heti ensimmäiseen mahdolli-
seen liturgiaan ja ehtoolliselle.

Kuuromykistä säännöt sanovat, että 
heille on ehdottomasti sallittava pääsy 
synnintunnustukselle ja Herran pyhälle 
ehtoolliselle. Jos kuuromykkä ja samoin 
myös sellainen sairas, joka ei voi puhua 
on luku- sekä kirjoitustaidoton, niin hän 
selittää papille syntisyytensä, mikäli voi, 
enemmän tai vähemmän, selvien merkkien 
avulla.

Jos kuuromykkä osaa kirjoittaa niin hän 
voi esittää kykynsä mukaan, synnintun-
nustuksensa papille kirjoitettuna. Luettu-
aan sen papin tulee polttaa se ripilläkävijän 
läsnä ollessa: tämä on välttämätöntä katu-
vaisen omantunnon rauhoittamiseksi kuin 
myös erilaisten sattumien välttämiseksi, 
kuten esimerkiksi että paperi saattaa joutua 
jonkun syrjäisen henkilön käsiin.

Isä Raimo Sissonen
(kirjoitus on jatkoa edellisistä Soleoista

ja se jatkuu taas seuraavissa numeroissa)

YLE TV 2 
19.9. Liturgia klo 10-12
Heinävesi, Valamon luostarin Kris-
tuksen kirkastumisen kirkko
 
YLE Radio 1 -kanavalla
29.8. Liturgia klo 11-12 Taipale, 
Pyhän Kastaja Johanneksen kirk-
ko, Polvijärvi
12.9. Liturgia klo 11-12, Hämeen-
linna, Pyhän Aleksanteri Nevskin 
ja pyhän Johannes Krysostomok-
sen kirkko
26.9.Liturgia klo 11.-12. Helsin-
ki, Kaunisniemen leirikeskuksen 
Apostoli Jaakobin ja Herran äidi-
näiti Annan kirkko
10.10. Liturgia klo 11-12 Lap-
peenranta, Jumalansynnyttäjän 
suojeluksen kirkko
24.10. Liturgia klo 11-12 Turku, 
Pyhän marttyyrikeisarinna Alek-
sandran kirkko
7.11. Liturgia klo 11-12 Jyväs-
kylä, Kristuksen ylösnousemisen 
kirkko
  
Aamuhartaudet YLE Radio 1 
klo 6.15 ja 7.50
11.9. Luostarin johtaja, arkkimand-
riitta Sergei, Valamon luostari 
2.10. Piispa Arseni, Kuopio
23.10. Kirkkoherra Markku Salmi-
nen, Helsinki

Iltahartaudet Yle Radio 1-kana-
valla klo 18.50                              
21.9. Pastori Sergius Colliander, 
Kellokoski
19.10. Munkkidiakoni Serafim, 
Joensuu
16.11. Pastori Timo Hirvonen, 
Kuopio
21.12. Metropoliitta Ambrosius, 
Helsinki


