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Profeetta Elian kirkolla 
vietettiin koko perheen 
laskiaistapahtumaa kan-
sainvälisen ortodoksisten 
lasten ja nuorten päivän 

kunniaksi jo 2.2.
Päivän aikana askarreltiin Jaa-

na Sulin ohjauksessa perhosia ja 
kissoja sekä opeteltiin tekemään 
langasta kukkia rosee−tekniikalla. 
Kalastuksenvalvojan tarkan silmän 
alla ongittiin korkkikaloja, ja pii-
rustuskilpailussa taiteiltiin omia 
näkemyksiä laskiaisen vietosta. 

Kuopiolaisten Anniina Jauhiaisen 
ja Tiina Räsäsen tekemien kasvo-
maalausten ansiosta paikalla liikkui 
myös hurjannäköisiä tiikereitä.

Onneksi mukana olivat Palo-
laitoksen miehet junnuosastonsa 

ja paloautonsa kanssa. Ruumiin 
ravintoa tapahtumassa tarjosivat 
Evakkonaiset, jotka olivat keittäneet 
maukasta hernekeittoa ja tehneet 
laskiaispullia.

Hengen ravinnosta huolehti Kuo-
pion Pyhän Nikolaoksen katedraalin 
nuorisokuoro hienolla konsertillaan. 
Suurkiitos kuorolle ja kaikille muka-
na olleille!

teKsti ja Kuvat: 
Kirsi-Maria HartiKainen

Palomiehiä ja tiikereitä Iisalmessa
Iisalmen ortodoksisen seurakunnan laskiaisriehaan saapui komea paloauto. Sitä ihailemassa Simo Vornanen.

Mitähän se Alexander Suli tässä 
tekee?

Jaana Suli opetti Jenni Komu-
laista ja Simo Vornasta teke-
mään kukkia.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Tie ylösnousemukseen

K
o k o  m a a n -
päällisen toi-
mintansa ajan 
Jeesus Kristus 
oli valmis aut-

tamaan, neuvomaan, lohduttamaan ja 
parantamaan läheisiään. Hän on täy-
dellinen Jumala, mutta myös täydelli-
nen ihminen, joka osoitti rakkauttaan 
toisia ihmisiä kohtaan.

Kristuksen rajaton ihmisrakkaus 
herätti vastarakkautta häneen ja antoi 
hänelle rajattoman vallan ihmisiin. 
Sinä hetkenä kun Kristuksen oli aika 
kärsiä ja kuolla ihmisten pelastuksen 
tähden näytti kuitenkin siltä, että ne 
jotka häntä rakastivat, olivat unoh-
taneet hänet.

Jopa hänen läheisimmät ope-
tuslapsensa olivat suuren viikon ja 
pääsiäisen tapahtumien aikana pelon 
lamaannuttamia ja hämmästyneitä. 

Kuolemalla kuoleman voittanut 
Kristus nousi kolmantena päivänä 
kuolleista. Tällä tapahtumalla oli 
mullistava vaikutus Vapahtajan ope-
tuslapsiin ja koko maailmaan.

Opetuslasten toivo oli Jeesuksen 
kuoleman myötä kadonnut. Kauhun 
ja pelon valtaamina opetuslapset 
piilottelivat lukittujen ovien takana. 
Nähtyään ylösnousseen Vapahtajan 
ristillä lävistetyt kädet ja kyljen 
haavan he tulivat vakuuttuneiksi 
ylösnousemuksen todellisuudesta. 
Se antoi heille uskoa ja valoi heihin 
rohkeutta. Sisäinen hengen voima 
virtasi Kristuksesta heihin ja pian 
opetuslasten rohkeutta ihmeteltiin.

Kun muistelemme miten apostoli 

Kristuksen 
ylösnousemuksen 

merkitys
Pietari toimi suurena perjantaina, 
Kristuksen kuolinpäivänä ja ver-
taamme häntä Pietariin, jollaiseksi 
hän muuttui helluntaina, niin voim-
me käsittää minkälainen vaikutus 
ylösnousseella Kristuksella oli 
yhteen ihmiseen.

Sama muutos tapahtui muissakin 
apostoleissa. Kohdattuaan ylös-
nousseen Kristuksen ja saatuaan 
Pyhän Hengen voiman he olivat kuin 
uusia ihmisiä. He olivat rohkeita ja 
päättäväisiä. Ruumiillinen kuolema 
tai kidutusten tuomat tuskat eivät 
pelästyttäneet heitä, sillä heissä oli 
Kristuksen henki ja voima.

Kristuksen ylösnousemus on 
vaikuttanut ja vaikuttaa yhä edelleen 
samalla tavoin kaikkien aikojen 
ihmisiin. Kristinuskon historia on 
samalla ylösnousseen Kristuksen 
historiaa. Lähettäessään opetuslap-
sensa maailmalle Kristus antoi heille 
viimeisen lupauksensa: ”Minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät maa-
ilman loppuun asti” (Matt.28:20).

Tämä lupaus on voimassa yhä 
- tänäänkin. Lukiessamme pyhää 
Evankeliumia ja Apostolien tekoja 
voimme palauttaa mieliimme Kris-
tuksen elämän ja opetukset. Voimme 
tuntea hänen läsnäolonsa ja huomata 
hänen ohjaavan elämäämme. Ylös-
nousseen Vapahtajan vaikutus näkyy 
kaikkialla.

Kristuksen siunaama armo ja 
esimerkki vaikuttavat kirkossa ja sen 
jäsenissä. Kristuksen oikea seuraaja, 
todellinen kristitty on ihmisiä rakas-
tava, nöyrä, kestävä koettelemuksis-

sa ja surussa. Hän on myötätuntoinen 
kaikkia kohtaan ja valmis osoitta-
maan uhrautuvaisuutta. Tällainen 
kristitty todistaa Kristuksen läsnä-
olosta keskuudessamme. Tällaisista 
kristityistä muodostuu se esimerkil-
linen lukuisien pyhien joukko, jota 
kirkossa kunnioitetaan.

Pääsiäinen, Kristuksen ylösnou-
semuksen päivä, tuo mieleen sen 
ihmeellisen kirkkauden päivän, 
jolloin Kristus heräsi kuolleista. Se 
tuo mieleen päivän, jolloin sanoma 
kuoleman voittamisesta ilahdutti 
kaikkia, jotka surivat Kristuksen 
kuolemaa. Pääsiäinen kertoo myös 
surun, koettelemusten ja murheen 
voittamisesta. Vehnänjyvä kuolee 
kantaakseen enemmän hedelmää 
(Joh. 12:24). Parhainta tavoiteltaessa 
on kadotettava jotain vähempiar-
voista. Me kuolemme elääksemme 
uudelleen, sillä Kristus on noussut 
kuolleista.

Solean lukijoille siunattua tulevaa 
Kristuksen ylösnousemusjuhlaa toi-
vottaen ja siunaten

Tämän ei ole tarkoitus olla kirja-arviointi, mutta en malta olla to-
teamatta: jatkuvasti toistuvaa lukemistamme odottaa hieno kirja, 
jossa on kaikki oleellinen paaston kilvoituksen toteuttamiseen ja 

pelastumisemme tien esteiden raivaamiseen.
Kiitos siitä isä Serafim ja anteeksi, että lainasin kirjasi nimeä tähän 

kirjoitukseeni.
Meidän mieluisa velvollisuutemme on muuttaa kirjoitettu viisaus 

todelliseksi tiedoksi, kokemukseksi itsessämme ja esimerkiksi kanssakul-
kijoillemme. 

Tie ylösnousemukseen on ihmiseksi tullut Jumala, Kristus. Hän itse 
toteaa: ” Minä olen tie, totuus ja elämä.”

Ratkaisevaa meidän kanaltamme on: Onko Hän minussa? Hän  ” taivutti 
taivaat ja tuli alas ihmissukua pelastamaan ”. Onko minulla sydämen into 
ottaa vastaan tuo taivutus? (Mielenkiintoista muuten on, että tiedemiehemme 
ovat alkaneet taivuttaa taivaita, avaruutta, vaikka tuskin kykenevät samaan!) 
Kirkkomme antaa meille tähän ihanan mahdollisuuden.

Juuri nyt elämme tuon mahdollisuuden aikaa. Mahdollisuuden nousta 
hengellisesti aivan uudelle tasolle. Jättämällä syömisen tai syömättömyyden 
täysin toisarvoiseksi, annamme tilaa Kristukselle itsessämme ja toisaalta, 
siirtämällä katseemme itsestämme vähäisimpään lähimmäiseemme näemme 
hänessä Kristuksen ja Hän itse täyttää tuon tilan.

Mahdollisuus moninkertaistuu katumuksen sakramentissa, johon kirk-
komme meitä kutsuu juuri nyt. ” Minä tunnustan sinulle kaiken salaisen ja 
julkisen mitä tähän päivään mennessä olen tehnyt…”

Heittäydyn ehdoitta, rehellisesti, itseäni syyttämättä ja sydämestäni 
katuen Jumalani rakkauden turvaan. Vieressäni on parhaassa tapauksessa 
ystävä ja Jumalan apulainen, oma pappini, joka sanoo: … ” kaiken mitä olet 
sanonut minulle arvottomalle ja kaiken mitä et ole saanut sanotuksi, joko 
tietämättömyydestä tai unohtaen, olipa se mitä tahansa, Jumala antakoon 
sinulle anteeksi…”

Polvistuneena ristin ja evankeliumikirjan juureen, tuohuksen liekin him-
meässä valossa, enkelin siiven, epitrakiilin  turvallisessa suojassa, kuulen 
maailman kauneimman lauseen: ”… älä murehdi enää tunnustettuja rikko-
muksia, vaan mene rauhaan nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.”

Jos käytän tuon minulle tarjotun mahdollisuuden  Jumalani armovoimaan 
sydämestäni uskoen, voin Pääsiäisyönä oman kirkkoni kupolin alla huutaa 
niin kovaa kuin ikinä jaksan ” Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuo-
leman voitti ja haudoissa olevilla elämän antoi !”   

isä jyrKi

Jatkuva harmaa ilma ja aurinkoisten päivien 
vähyys väsyttää ja synkentää mielialaa. 
Pelolla ajattelee, että tämäkö tulee olemaan 

pysyvää talvisäätä. Että olemmeko todella astu-
neet rajun ilmastonmuutoksen aikakauteen.

Onneksi on olemassa arjen pieniä iloja. Sa-
vivatiin istutetut ruokasipulit työntävät vihreää 
vartta, jota voi leikata mausteeksi ruokaan. Vesi-
lasiin syksyllä laitetut  posliinikukan pistokkaat 
työntävät  juurta.

Sisälle maljakkoon leikatut mustaherukan 
oksat puhkeavat hennonvihreään lehteen. Uuni 
selän takana lämmittää. Meneillään olevan kä-
sityön värit virkistävät.

Töissä painaa kova kiire, mutta on työpaikka. 
Yhteisön henki kantaa. Välillä voi kokea tyydy-
tystä siitä, että saa käyttää saamiaan leivisköjä. 

Oma kunto on kaikesta huolimatta kohta-
lainen. Ulkona päivät pitenevät, on toistaiseksi 
luntakin maisemaa rauhoittamassa. Linnut ovat 
lopettaneet talvivaikenemisensa.

Kaikki tuo olisi kuitenkin pintaa, jos ei olisi 
muita ihmisiä. Lähellä ja kaukana, sama se.

Äidin ja tyttären lämmin suhde, vanhemmuu-
den laajeneminen, yhteydenpito ystäviin,

leppoisa sananvaihto – olemmehan Savossa!-  
tuttujen kanssa naapurissa ja kylällä. 

Löytyy yhä vielä uusia ihmisiä, vaikka sa-

notaan miten vanhemmiten se vaikeutuu. Tällä 
viikolla työkokouksen jälkeen menin yhden 
osanottajan kanssa kahville. Olemme tunteneet 
toisemme työn kautta useita vuosia.

Siinä jutellessa kävi ilmi, että olimme mo-
lemmat ortodokseja. Ja samalla alentui jokin 
kynnys olemattomiin. Päädyimme puhumaan 
missä viettäisimme pääsiäisen.

Sanomattakin oli  selvää, että kyse oli pääsi-
äisen yöpalveluksesta.

Missä sinä aiot kohdata pääsiäisen suuren ilon?

Arjen pieniä iloja

leena orro

Arkkipiispa Leon 60-vuotissynty-
mäpäivää juhlitaan kirkon keskus-
talossa Kuopiossa (Karjalankatu 1) 
perjantaina 6.6.2008 klo 9  arkki-
piispa Leon toimittamalla liturgialla 
sekä klo 12 alkavalla onnittelujen 
vastaanotolla. Seurakunnille ja 
järjestöille on varattu perjantaille 
mahdollisuus onnitteluihin. Synty-
mäpäiväonnittelujen vastaanotolle 
voi varata ajan arkkipiispan kans-
liasta (puh. 0206 100 230, karjalan.
hiippakunta@ort.fi). Arkkipiispan 
toivomuksesta mahdolliset muista-
miset Karjalan hiippakunnan säätiön 
arkkipiispa Leon nimeä kantavaan 
lasten ja vanhusten rahastoon. Sääti-

ön tilinumerot ovat Kuopion Osuus-
pankki 560005-2219190, Nordea 
Pankki 107830-234046, Sampo 
Pankki 800010-71031943. Tiedon-
anto-osaan onnittelijoiden nimet.

Arkkipiispa Leo toimittaa litur-
gian myös Kuopion Pyhän Niko-
laoksen katedraalissa sunnuntaina 
8.6.2008 klo 9. Liturgian jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntasalilla, 
Snellmaninkatu 8.

Lisätietoja arkkipiispan kans-
liasta sekä kevään aikana kirkon 
nettisivuilta www.ort.fi

joensuun piispa arseni

syntyMäpäivätyöryHMän puHeenjoHtaja

Syntymäpäivät 
tulossa

Karjalan ja KoKo suoMen

arKKipiispa leo

Solea toivottaa 

lukijoilleen 

rauhallista 

Kristuksen ylös-

nousemuksen 

odotusta!
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Kirkon PTS silmien avaajana
Etsivä kirkko –suunnitelman 

ensimmäinen versio toimii 
parhaiten keskustelun herät-

täjänä.
Tätä mieltä on pitkän tähtäyksen 

suunnitelman työryhmän kuopio-
lainen jäsen Leo Houtsonen. Työ-
ryhmä työskenteli kahden vuoden 
ajan. Se kokoontui säännöllisesti ja 
kuunteli eri asiantuntijoita.

Työryhmää veti metropoliitta 
Ambrosius. Muina jäseninä Hout-
sosen lisäksi olivat pastori Markku 
Salminen, kirjanpitopäällikkö Anja 
Lindström sekä lainoppineet kirk-
koneuvokset Paavo Perola ja Risto 
Ikäheimo. Työryhmän sihteerinä oli-
vat Anja Lindström sekä teologinen 
sihteeri Andreas Larikka.

- Asiantuntijoina meillä oli muun 
muassa kuntaliiton toimitusjohtaja 
Timo Kietäväinen ja tutustuimme 
keskustelujen aikana luterilaisen 
kirkon strategiseen suunnitelmaan. 
Käytettävänämme myös paljon 
tilasto- ja numerotietoa, Houtsonen 
kertoo.

Kirkon PTS:ää ei annettu lausun-
tokierroksille esimerkiksi kirkon jär-
jestöihin ennen kirkolliskokouksen 
käsittelyä. Tämä oli harkittua.

- Kirkolliskokouksesta alkoi 
sitouttava keskustelu. Ei suunni-
telmilla koskaan saada aikaan lo-
pullista tai absoluuttista totuutta ja 
tämänkin paperin tarkoituksena on, 
että strategiat päivittyvät koko ajan. 
Isoja muutoksia kirkkokunnassa 
on meneillään koko ajan, mutta ne 
ovat hyvin hitaita, Leo Houtsonen 
sanoo.

Suunnitelman parhaana antina 
hän pitää seitsemää ydinkohtaa 
strategisissa linjauksissa.

Millainen PTS:n valmistelupro-
sessi syksyisen kirkolliskokouksen 
näkökulmasta oli? Vastaamassa 
maallikkojäsenet Sirpa Koriala 
ja Hannu Pyykönen Kuutosseu-
rakunnista.

Sirpa Koriala:
- PTS:n valmistelu oli annettu työ-
ryhmälle ja saimme valmiin työn 
päätettäväksemme ja käsiteltäväk-
semme kirkolliskokouksessa. Avoi-
mina kysymyksinä omaan mieleeni 
nousi esim. se, millaista ulkopuolista 
asiantuntijuutta valmistelussa oli 
käytetty ja miten eri kirkolliset 
toimijat oli valmistelutyössä huo-
mioitu.

Hannu Pyykkönen:
- Valmistelu oli ollut hieman liian 
Helsinki-keskeistä ja ei ottanut 
huomioon riittävästi kirkollista elä-
mää Kehä III:n ulkopuolella. Siksi 
oli hyvä, että se lähetettiin laajalle 
lausuntokierrokselle, mutta olisin 
toivonut, että kirkolliskokouksen 
lähetekeskustelu olisi ollut laajempi. 
Nyt sitä ei ollut itse asiassa ollen-
kaan. Hieman harmittaa myös tuo 
paraikaa tapahtuvan lausuntokier-
roksen totetus kauhealla kiireellä ja 
liian nopealla aikataululla.

Mikä PTS-luonnoksessa oli pa-
rasta?
Sirpa Koriala:
- Suunnitelmasta välittyy ajatus siitä, 
että olemme kirkkona aktiivinen 
toimija, jonka tulee etsiä jäseniään, 
tämä on hyvää ja se kertoo minulle 
”asiakaslähtöisestä” toimintatavasta. 
Parhaimmillaan se johtaa uudenlai-
seen ihmiskeskeisyyteen, jossa seu-
rakuntalainen on keskiössä hallinnon 
ja puitteitten sijaan.
- Pidän erittäin hyvänä myös sitä, 
että suuntamme kirkossa piispojen 
johdolla katsetta tulevaan. Yhteis-
kunta ja maailma ympärillämme 
muuttuvat ja on tärkeää luoda strate-
giaa ja näkyä siitä, millainen kirkko 
haluamme olla. Paperi myös kertoo 
hyvin sen, miten kirkon ylin johto 
näkee ja kuvaa kirkon tulevaisuutta. 
Se ohjaa hyvällä tavalla miettimään 
sitä, miten omalta paikaltani ja 
omassa organisaatiossani vien kehi-
tystä eteenpäin, meneekö se samaan 
suuntaan vai tyystin eri teille.

Hannu Pyykkönen:
- Hyviä yksittäisiä kohtia PTS:ssa on 
paljon, mutta niin oli puutteitakin. 
Sitä pitänee arvioida kokonaisuutena 
vasta, kun saamme sen valmiiksi 
tämän vuoden lopulla. Hyvää oli 
kuitenkin se, että yleensä laadittiin 

PTS ja näin linjataan Kirkkomme 
tärkeitä osa-alueita ja toimintoja.

Mitkä kohdat erityisesti olivat 
PTS-luonnoksen kehittämiskoh-
tia?

Sirpa Koriala:
- Mielestäni kehitettävää on yli-
päänsäkin siinä, että tulemme eri 
toimijoina kuulluiksi. Etsivän kirkon 
tulee etsiä ja aktivoida myös sen 
omia toimijoita miettimään, millai-
sen tulevaisuuden he toiminnalleen 
näkevät ja tahtovat.
- Minulle suunnitelma ei ole niin-
kään teologinen lausunto vaan 
strateginen linjaus toimenpiteineen. 
Tämä toimenpide-näkökulma jää 
ohueksi, mikäli eri toimijat eivät ole 
aktiivisesti suunnitelman laatimis-
vaiheessa mukana.
- Ymmärrän, että tällaisen suun-
nitelman pitää olla positiivinen ja 
tähdätä valoisaan tulevaisuuteen. 
Realiteetit onkin tunnistettava, 
jotta uhat oikeasti voidaan kääntää 
mahdollisuuksiksi. Avoimia kysy-
myksiä jää ilmaan. Väestö ikääntyy 
ja työvoiman rekrytoinnissa on jo 
nyt ongelmia.
- Seurakuntien työntekijöille ohja-
taan PTS paperissa entistä enemmän 
ihmistä aktivoivaa ja kohtaavaa työ-

tä, paperia lukiessa jää miettimään, 
miten kirkon henkilöstöresurssit 
tähän kaikkeen riittävät, mistä tule-
vaisuuden työntekijät tulevat, miten 
tähän varaudutaan?
- Kaipaan myös näkyä kirkosta työ-
yhteisönä. Miten työhyvinvointiin 
panostetaan tai miten työyhteisöjäm-
me kehitetään tulevaisuudessa?
- Mietin myös, onko PTS:n aikajana 
liian pitkä. Muutokset ovat nopeita 
ja monissa organisaatioissa tällaisia 
papereita laaditaankin lyhyemmälle 
aikavälille.

Hannu Pyykkönen:
- PTS:ssa oli useita kohtia, jotka ta-
valla tai toisella säväyttivät, saivat ai-
kaan joko hykertelyä tai harmittelua. 
Kokonaisuutenaan runko on hyvä 
ja sen ympärille voidaan varmasti 
laatia kohtuullinen kokonaisuus, 
vaikka Kirkolta puuttuukin tällaisen 
suunnitelman tekemisen perinne ja 
siksi tätä ensimmäistä suunnitelmaa 
pitää aika lailla rukata.
- Sitä pitää päivittää säännöllisesti 
vuosittain kirkolliskokouksissa, 
jotta se pysyy tuoreena ja toimi-
vana ja ajassa mukana. Tässäkin 
työssä pitää olla mukana laaja vai-
kuttajaryhmä yhdessä seurakuntien 
kanssa. Aktiivien toimijoiden pitää 
seurata suunnitelman ajantasaisuut-

ta ja tehdä tarvittaessa aloitteita 
kirkolliskokoukselle suunnitelman 
tarkistamiseksi.
- Mahdollisimman laaja yhteistyö 
kaikissa Kirkon asioissa on lähellä 
sydäntäni ja upean vapaaehtoistyön 
osuus järjestöissä ja muuallakin olisi 
syytä ottaa huomioon paremmin 
tässäkin suunnitelmassa ja sopeuttaa 
se virallisiin toimintoihin sujuvalla 
tavalla.
- Itse kannan sattuneesta syystä myös 
huolta Kirkon näkymisestä ulospäin, 
tiedottamisesta ja suhteesta nykyai-
kaisiin medioihin, nuorten ja nuorten 
aikuisten tavoittamisesta. Jos kirk-
kona hautaudumme näissäkin asi-
oissa tradition ja kirkon ikiaikaisten 
tapojen ja kaiken pysyvyyden selän 
taakse, meillä ei tule menemään 
hyvin. On pystyttävä näkemään 
modernissa ajassa ja moderneissa 
välineissä myös se hyvä, mitä niissä 
on. Ja kaikki se hyvä, mitä niillä 
myös voidaan tehdä vaarantamatta 
Traditiota tai yleensäkään omaa 
oikeaa uskoamme.

Solea jatkaa keskustelua ensi 
numerossaan. Ks. myös Mikkelin sivu

Kuvat: Harri peiponen

Haastattelut: pia valKonen

Missä
maakunnan
näkökulma?

Isä Markku Toivanen Tampereelta, isä Timo Mäkirinta Jyväskylästä, igumei Sergei 
Valamosta, isä Jyrki Penttonen Rovaniemeltä, Joonas Lyytinen Helsingistä sekä 
taustalla Ahti Mäkinen Haminasta katsovat Mikkelin Hannu Pyykkösen kannettavaa 
kirkolliskokouksessa Valamossa syksyllä, kun kokous käsitteli kirkon PTS:aa.

Kuvassa vasemmalla Leo Houtsonen ja ku-
vassa oikealla Sirpa Koriala.

Palmusunnuntaita juhlitaan Jeesuksen voittoisan Jerusalemiin saapumisen muistoksi. 
Jerusalemia pidettiin tuolloin kuninkaallisena kaupunkina. Jeesus ratsasti Jerusalemiin 
varsalla ja hän salli ihmisten tervehtiä itseään julkisesti kuin kuningasta. Suuri väkijoukko 
kohtasi Hänet tavalla, joka sopi kuninkaalliselle, heiluttamalla palmun oksia ja laittamalla 
omia vaatteita Hänen tielleen. Ihmiset tervehtivät Häntä sanoen: ”Hoosianna ! Siunattu 
olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas !” (Joh.12:13).

Lue lisää www.ortodoksi.net/kirkkovuosi

Kannen ikoni on nimeltään Jerusalemiin ratsastus ja sen on kuvannut P&M Image Oy.

Lue kirkon PTS:n
ydinkohdat seuraavalta 
sivulta ja koko mieitntö 
osoitteesta www.ort.fi.
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Pitkään näyttää olleen vallalla se käsitys, ettei kirkkomme piirissä ole 
tarjolla töitä ja siksi koulutukseenkin on hakeutunut vähemmän nuoria 
kuin olisimme toivoneet. Onneksi voin ja uskallan sanoa, että nyt ja 

tulevaisuudessa on töitä tarjolla.
Tähän koulutuskysymykseen pitää nyt puuttua vielä entistäkin tehok-

kaammin. Olen iloinen siitä, että kanttorien liitto ja nuorten liitto ovat jär-
jestöinä kampanjoineet Joensuun ortodoksiseen  opiskeluun hakeutumisen 
puolesta. Toivon, että pappien liittokin tekisi työtä tulevan kasvunsa ja 
nuorentumisensa puolesta.

Nuoret itse ovat huolestuneet kirkkonsa työnäkymistä tulevaisuudessa. 
Seurakuntalehdissä on ollut teologian opiskelijoiden kirjoittamia artikkeleita, 
joiden pääsanoma on, että Joensuuhun kaivataan lisää opiskelijoita ja että 
papeista ja kanttoreista ja uskonnonopettajista voi tulla pulaa.

Nuoret ovat oikeassa ja hyvällä asialla. He tekevät nyt sellaista, mikä 
kuuluu myös piispainkokoukselle, kirkolliskokoukselle, kirkollishalli-
tukselle, seurakunnille, yliopistolle, seminaarille, papistolle, kanttoreille, 
uskonnonopettajille, seurakuntalaisille, isille ja äideille, eli meille kaikille: 
meidän on huolehdittava siitä, että koulutus on uskottavaa ja työntekijöiden 
tarve todellista. On luotava tulevaisuususkoa, johon kuuluu myös se, että 
entistä enemmän työntekijöitä tarvitaan ja että työolosuhteet palkkauksineen 
jne. ovat kunnossa.

Uskonnonopetus koulussa on koulun vastuulla, mutta myös kirkon. 
Yliopistokoulutus on muodollisesti yliopiston vastuulla, mutta se on myös 
kirkon vastuulla. Opiskelijoiden ortodoksinen identiteetti, usko ja palo opis-
keluun on se perusta, miltä tulevat kirkon työntekijät ponnistavat työelämään. 
Sen on oltava kunnossa ja se on myös meidän yhteisellä vastuullamme.

Hakekaa nuoret Joensuuhun lukemaan joko papiksi tai kanttoriksi tai 
uskonnonopettajaksi tai suuntautumisvaihtoehtojemme kautta mitä mo-
ninaisimpiin muihin hyviin töihin! Kysykää asiasta lisää opettajiltanne, 
seurakuntanne työntekijöiltä, seminaarilta tai yliopistolta.

Arkkipiispan kirje ortodoksisille nuorille

Ortodoksisen seminaarin jumalanpalveluksissa opiskelijoille tarjoutuu tilaisuus harjoitella mm. kantto-
rin tehtäviä. Seminaarin kuoroa johtaa kirkkomusiikin opiskelija Heikki HattunenKs Karjalan ja KoKo suoMen arKKipiispa leo

Kirkon PTS:n strategiset linjaukset:
1. Kirkko on siellä missä ihmiset
• Passiivisia jäseniä aktivoidaan mukaan toimintaan
• Toimitaan aktiivisesti etsivien ja kristinuskosta vieraantuneiden
kohtaamiseksi
• Käytetään aktiivisesti ja monipuolisesti sähköistä viestintää
• Alueelliset painopisteet arvioidaan uudelleen

2. Laupeudentyö
• Jokaisesta seurakuntalaisesta pidetään huolta
• Lähimmäispalvelua kehitetään

3. Hengellisen toiminnan turvaaminen tarkoituksenmukaisesti 
organisoitumalla
• Kirkon rakenteet uudistetaan palvelemaan toimintaa ja uuden ke-
hittämistä
• Seurakunta keskittyy ydintoimintoihin
• Hiippakunnan ja seurakunnan työnjako uudistetaan
• Kirkollishallituksesta koko kirkon yhteinen palvelutoimisto

4. Syvällinen ja kehittyvä osaaminen (henkilöstö ja luottamus-
elimet)
• Kirkon johtamista kehitetään jatkuvasti
• Kirkon työntekijöiden täydennyskoulutukseen ja jaksamiseen pa-
nostetaan
• Luottamushenkilöt sitoutetaan aktiiviseen työhön kirkossa

5. Taloudellisen vakauden turvaaminen ja kehittäminen
• Kirkko huolehtii aineellisten resurssiensa kestävästä vaalimisesta
• Taloudelliset panostukset kohdennetaan väestön painopisteiden 
mukaisesti
• Kasvatus uhraamiseen ja jakamiseen

6. Imago ja vaikuttaminen yhteiskunnassa
• Kirkko näkyy ja on ihmisten ulottuvilla
• Kirkko välittää luovalla tavalla uskonperintöään aikansa maail-
massa
• Kirkko itsenäisenä keskustelukumppanina yhteiskunnassa omista 
arvoistaan
käsin tuo näkemyksensä ihmistä ja ympäristöä syvästi koskettaviin
arvokysymyksiin ja eettisiin haasteisiin

7. Aktiivinen toimija kansainvälisesti ja ekumeenisesti
• Kirkko toimii aktiivisesti ortodoksisten kirkkojen välisessä yhteis-
työssä
• Kirkko sitoutuu ekumeeniseen työhön Suomessa ja kansainväli-
sesti
• Kirkko kantaa globaalia vastuuta lähetystyön ja humanitäärisen 
avun kautta

Kirkko sinne missä ihmiset ovat
Kirkon arvot:
• Elävä osallisuus
Kirkon jäsenet kokevat kuulu-
vansa yhteisöön, joka ylittää ajan 
ja paikan.
Heillä on uskon perusteiden mo-
niulotteinen tuntemus.
He osallistuvat aktiivisesti kir-
kon jumalanpalveluselämään ja 
rukoukseen.
• Kodinomaisuus

Kirkko tarjoaa ihmisille turvalli-
suutta ja sisäistä rauhaa.
Kirkon yhteisöissä on luonteva ja 
vapautunut ilmapiiri.
Kirkko ja sen yhteisöt kunnioit-
tavat eri näkemyksiä ja sietävät 
ristiriitoja.
Ihmisten on helppo lähestyä 
kirkkoa.
• Rakkauden palvelu
Ihmistä ei jätetä yksin.
Rakkauden teot ilmentävät kir-

kon uskoa.
Kirkon jäsenet käyttävät ai-
kaansa, osaamistaan ja varojaan 
kirkon hyväksi.
• Maailmanlaajuinen yhtei-
söllisyys
Suomen ortodoksinen kirkko on 
osa maailmanlaajuista kirkkoa.
Kirkko on ekumeenisesti avoin 
ja aktiivinen toimija.

Kuvassa Nurmksen ortodoksisen seurakunnan kanttori Mauri Mahlavuori yhdessä hanuristi Eino 
Köntän ja Toimi Säpin kanssa kesäisen pruasnikan aattojuhlasta. (kuva isä Andrei Verikov)
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18.7. klo 18 juhlakanslia avataan, Evakkokeskus
klo 19 Näytelmä Nuorisotalo
Yövieraat, Yöniekut
kirj.Pirkko Kellberg
ohj. Tarmo Valkonen
klo 20.30 lauluilta Iisalmen satama
Hannu Brelo 

19.7. klo 8. juhlakanslia avataan Evakkokeskus
klo 9 aloitusrukoushetki
Pr. Elian kirkko
klo 9 kyykkäkilpailu Haukiniemen kenttä
klo 10 lippukulkue, Pr.Elian kirkko-Kyllikinkatu-Savonkatu-Louhenkatu-tori
10-lippua + 100 osallistujaa  10 / pitäjäseura
klo 10.30 toritapahtuma
tori piirakanpaistokisa, piirakanpaistoa, Hannu Brelo, Viktor Jetsu
klo 12 Korpiselkäseura Nuorisotalo
60-vuotta juhla
klo 12 pitäjätapaamiset eri kohteissa
sukuseurat
pitäjätuvat 
Nuorisotalo klo 12 lounas Evakkokeskus/Pr.Elian kirkon 
alasali  
klo 15 juhlaseminaari Evakkokeskus
aiheena : juurettomuus
Veikko Vennamo-näyttely 
Evakkokeskus
klo 17 päivällinen Evakkokeskus
klo 18 ehtoopalvelus Pr. Elian kirkko
KP arkkipiispa Leo
klo 19 juhlakonsertti Kulttuurikeskus
taiteilija Anneli Saaristo
orkesteri
klo 21 tsuajuilta, Nuorisotalo
Petra Lisitsin Hannu Brelo
Viktor Jetsu Vilho Sotikov

20.7. klo 8.45 litania ja seppeleenlasku
Karjalaan jääneiden muistopaasi
klo 9 juhlaliturgia Pr. Elian kirkko
KP arkkipiispa Leo
ristisaatto Paloisvirta
klo 10 jumalanpalvelus Uusi 
kirkko
klo 11 lounas Evakkokeskus / Pr. Elian kirkon lasali
klo 12.30 päiväjuhla 
Kulttuurikeskus
juhlapuhe
(puheenjohtaja Timo Soini )
Ohjelmaan voi tulla vielä pieniä muutoksia

Varaukset ja kysymykset:
Toimikunnan  puheenjohtaja isä Elias Huurinainen
e-mail elias@ort.fi
puh 0500 271163
Toimikunnan sihteeri Hannele Eskelinen
e-mail green.vendela@dnainternet.net
puh 050-5278157

Majoitus: Hotel Artos    
(Evakkokeskuksen talossa)
puh 017-812244
Koljonvirta
puh 017-1926000
Runnin kylpylä
puh 017-768751
Seurahuone puh 017-83831

Pääsymaksut: pe 18.7. klo 19
näytelmä, Yöniekut  10 e
la 19.7. klo 15
juhlaseminaari, 10 e sis kahvitarjoilun
la 19.7. klo 19
juhlakonsertti 25 e
la 19.7. klo 21
tsuajuilta 5 e
su 20.7. klo 12.30
päiväjuhla 10 e

Pitäjäseurat:
pitäjäseuroille on varattu mahdollisuus omiin kokoontumisiin
la 19.7. klo 12.00-15.00
kysy tilamahdollisuuksista puheenjohtajalta tai sihteeriltä ilmoita tilaisuudesta, että 
voimme laittaa sen mukaan yleisohjelmaan

Lippukulkue: toivomme, että jokainen pitäjäseura tai alajärjestö lähettävät la 17.7. 
klo 10.00 lippukulkueeseen lipun ja 10 edustajaa sitovat ilmoitukset puheenjoh-
tajalle tai sihteerille

Juhlien toteutuksesta vastaa juhlatoimikunta
isä Elias Huurinainen, pj
Hannele Eskelinen, sihteeri
Terttu Jeskanen
Arto Vornanen
Marita Tikkanen
Reino Purkunen
Pirkko Kellberg
Viljo Torvinen

Tule kesällä evakon pruasniekkaan Iisalmeen
Juhlaohjelma

Tervetuloa 23.-24.6.2008 Johannes 
Kastajan praasniekkaan Valtimon 

Rasimäkeen.

Praasniekkajuhlassa ja sen ohjelmassa elää edelleen 
vahvasti karjalaisuus.  Rasimäen kylä on tunnettu Suomen 
suurimpana yhtenäisenä siirtokarjalaisten kylmään korpeen 
raivaamana asutusalueena.
Ohjelmassa aattona klo 17 juhlavigilia, jonka jälkeen 
iltajuhla viereisen Rumojoen rannassa. Juhlapäivänä 
klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, jonka jälkeen ruokailu ja 
juhlaohjelmaa.
Praasniekan ohjelmaan kuuluu mm. karjalankielisiä lauluja, 
suakkunoita ja muuta karjalaiseen henkeen kuuluvaa 
ohjelmaa.

Olkaa lämpimästi tervetulleita!
Lisätietoja juhlasta ja majoituksesta yms, Nurmeksen ortodoksisesta 

seurakunnasta, khra Andrei Verikov 040-7458258.

Miten olisi
juhannus

Valtimolla?

Valtimon Rasimäki on prosentuaalisesti Suomen ortodoksisin kylä. Rasimäelle kannattaa matkustaa 
Johannes Kastajan praasniekkaan ensi kesänä. (kuva: Antti Narmala)
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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.

isä elias

Hätä - ei mistään
Elämä kulkee tavanomaista 

rataansa. Päivät soljuvat toin-
en toisensa jälkeen. Mitään 

erityistä arjen harmaudesta poik-
keavaa ei satu.

Mitä eilen tapahtui, on jo huo-
menna menettänyt merkityksen-
sä. Kukapa sitä muistelisi, jonnin 
joutavuutta. Tänään ei ole mitään, 
huomenna tuskin sitäkään.

Sieluun kuitenkin koskee. Sattuu 
jonnekin syvälle. Minne, sitä en osaa 
määritellä. Tiedänpähän vaan, että se 
on minussa, se kipu. Piste jossakin, 
pinnan alla. Kaivelen sitä iltaisin 
nukkumaan mennessä. Pitkäkseni 
heittäydyn. Ikkunasta katselen kajot-
tavan kuun kelmeyteen.. Puistattaa, 
niin kovin sattuu.  Kipuani koetan 
tonkia yhdestä ja toisestakin sisim-
män sopukasta. Luulen, että se on 
sinne kätkeytynyt. Koettaa huijata 
minua. Etsin, enkä löydä. Hölyn 
pölyä kaikki tyyni. Toivottomuuteni 
tuskaan usein nukahdan.

Voi sielu parka, huokaan. Voi 
minun sieluni. Eilen etsin tuskaani 
kadulta. Turvauduin maailman loh-
dutukseen. Tuskani löysin. En omas-
ta sielustani. Yllätyksekseni löysin 
sen vastaan tulleen sisimmästä. Hän 
pysäytti minut. Kertoi elämän tari-
nansa. Kauhistuin. En tohtinut uskoa 
kuulemaani. Vastaantulijan vuodatus 
kesti toisenkin tovin. Ei tahtonut siitä 
loppua tulla. Kuuntelin ja todellakin 
uskoin, että minun tuskani olikin 
hänen tuskaansa. 

Kristus näytti minulle minun 

tuskani. Kristus näytti minulle 
lähimmäisen, jota tuska rusikoi. Lä-
himmäisen sydän vereslihalla tuskaa 
tihkui.  Oma tuskani häpesi. Vai, että 
minulla tuska, olinko tyystin sokea, 
olinko kuuro ja mykkä, kun luulot-
telin, että minulla olisi tuska.

Puhuin Kristukselle. Kristus 
kuunteli, ymmärsi minua. Niin se on 
lapseni, hän sanoi, siis tuo Kristus, 
älähän lainkaan häpeä, ymmärrän, 
että luulit olevasi tuskassa, etkä 
kuitenkaan ollut. Sinun tuskasi kan-
toikin lähimmäinen kadulla, jonka 
kohtasit. Minä olin se lähimmäinen. 
Minä, Jumalan Poika. Minut on ris-
tiinnaulittu sinun tähtesi, että minä 
tuskasi kantaisin.

Seuraavana iltana nukkumaan 
mennessäni viimassa pyryttävä 
lumi ikkunaani pieksi. Tuska ei 
enää sisintäni piessyt. Olin saanut 
rauhan tuskastani. Voi sieluni, voi 
sieluni onnea.

Ylösnousemuksen valon säteet 
vilahtelivat tuiskuavassa lumessa. 
Tänä vuonna on pääsiäinen varhain, 
ihan lumien aikaan. Tänään näen jo 
paljon selvemmin, Luojaani siitä 
kiitän. Paha on ihmisen tuskassa 
elää. Sitä kaikelleen toivoo, että 
tuskalta välttyisi. Jumala auta, etten 
tuskaan joutuisi. Jumala auta, että 
myös läheiseni tuskasta säästyisivät. 
Epidemian tavoin tuska liikkuu ja 
tarttuu milloin kehenkin, kokoon 
ja ikään katsomatta. Auta Jumala, 
että tuskan tunnistaisin. Tarkoitan, 
että kun se on tulollaan, niin osaisin 

varautua, ettei se valtoimenaan pääl-
leni karkaisi.       

Lumipyry asettui. Nyt näen jo sel-
västi ylösnousemuksen toivon säteet. 
Taivaankannella kirkkaat leimah-
dukset kertovat ylösnousemuksesta. 
Valo tunkeutuu huoneeseeni. Toivo 
herää ja toivossa minä nukahdan, 
ylösnousemuksen ilon toivossa.

Valoisaa pääsiäistä

JUMALANPALVELUKSET
Iisalmi
Maaliskuu
la 1.3. klo 18 vigilia, synnintunnustus, su 2.3. klo 9 liturgia, 
Johannes Siinaalaisen sunnuntai,  
la 8.3. klo 18 vigilia, synnintunnustus, la 15.3. klo 18 vigilia, 
virpovitsojen siunaaminen, su 16.3. klo 9 liturgia, palmusunnuntai, 
ke 19.3. klo 18 aamupalvelus, to 20.3. klo 9 liturgia, suuri torstai, 
pe 21.3. klo 9 suuren perjantain hetkipalvelus, pe 21.3. klo 14 
suuren perjantain ehtoopalvelus, toim. KS piispa Arseni,  pe 
21.3. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus, la 22.3. klo 23.30 
pääsiäisyönpalvelus, toim KS piispa Arseni, palveluksen jälkeen 
pääsiäisateria Evakkokeskuksessa, su 23.3. klo 18 pääsiäispäivän 
ehtoopalvelus,  la 29.3. klo 18 vigilia
Huhtikuu
ti 1.4. klo 09.30 liturgia, vainajien pääsiäinen, koululaispalvelus, 
la 5.4. klo 18 vigilia, la 12.4. klo 18 ehtoopalvelus, su 13.4. klo 9 
hetkipalvelus, la 19.4. klo 18 vigilia, ke 30.4. klo 18 vigilia
Toukokuu
to 1.5. klo 9 liturgia, helatorstai, la 3.5. klo 18 vigilia

Lapinlahti
Helmikuu 
pe 29.2. klo 18 akatistos 
Maaliskuu
ke 12.3. klo 18  paastoliturgia, pe 14.3. klo 18 parastasis, to 20.3. 
klo 18 12-evankeliumijaksoa Kristuksen kärsimyksistä, ma  24.3. 
klo 10 II pääsiäispäivän liturgia, lasten pääsiäinen, palveluksen 
jälkeen kirkkokahvit   alasalissa 
Huhtikuu 
la 26.4. klo 18 vigilia, su 27.4. klo 9 liturgia 
Toukokuu 
la 17.5. klo 18 vigilia, su 18.5. klo 9 liturgia

Salahmi
Maaliskuu
ma 17.3. klo 18 paastoliturgia 
Toukokuu 
su 4.5. klo 9 liturgia ja
vedenpyhitys

Sonkajärvi
Maaliskuu
ti 18.3. klo 18 paastoliturgia 
Huhtikuu 
su 20.4. klo 9 liturgia

Sukeva
Maaliskuu 
ke 5.3. klo 18 paastoliturgia,
toim. KS piispa Arseni, su 9.3.
klo 9 liturgia, Maria Egyptiläisen
sunnuntai 
Huhtikuu 
su 6.4. klo 9 liturgia

Alapitkä
Maaliskuu 
la 22.3. klo 9 suuren lauantain
liturgia, toim. KS piispa Arseni 
Toukokuu 
la 10.5. klo 18 vigilia ja
tsuajuilta, su 11.5. klo 9 liturgia
ja vedenpyhitys, pruasniekkakahvit

Varpaisjärvi
Maaliskuu
su 30.3. klo 9 liturgia, evl.srk-talo

Iisalmen tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu joka 
toinen tiistai kirkon alasalissa, 
tulevia kokoontumisia:
ti 4.3. klo 15 kirkon alasalissa, 
virpovitsatalkoot
ti 11.3. klo 13 kirkon alasalissa, 
virpovitsatalkoot
ti 8.4. klo 13 kirkon alasalissa
Lapinlahden tiistaiseura 
ma 3.3. klo 13 
virpoivitsatalkoot alasalissa 
ti 11.3. klo 13 
virpoivitsatalkoot alasalissa
su 16.3. klo 14 virpojaiset 
Eevalassa
ma 24.3. liturgian jälkeen 
kirkkokahvit alasalissa 
Tulevista tiistaiseuroista 
ja kirkon siivoustalkoista 
ilmoitetaan Matti ja Liisa 
lehdessä.

VIRPOVITSOJEN TEKOA
JA PÄÄSIÄISASKARTELUA
Lapinlahdella kirkon alasalissa ti 
11.3. klo 17.30. ja Iisalmessa kir-
kon alasalissa la 15.3. klo 15.00. 
Iisalmessa on askartelun päätteeksi 
mahdollisuus jäädä klo 18.00 alka-
vaan vigiliaan, jossa tehdyt virpo-
vitsat siunataan. Ennen vigiliaa on 
yhteinen ruokailu.  

VIRPOMINEN
Lapinlahdella Palvelukoti Eevalassa 
su 16.3. klo 14.00. Kaikki innokkaat 
virpojat, tervetuloa!

LASTEN PÄÄSIÄINEN
Lasten pääsiäisjuhlaa vietetään 
Lapinlahden kirkossa 24.3. klo 10 
alkaen. Liturgian ja ristisaaton jäl-

keen kirkkokahvit, pientä ohjelmaa 
ja suklaamunia!

LAPINLAHDEN LASTENKERHO
Lapinlahden lastenkerho aloittaa 
ti 1.4. klo 17.30. kirkon alasalissa. 
Kerho on tarkoitettu alle kouluikäi-
sille, alle 3-vuotiailla on hyvä olla 
aikuinen mukana. Kerho kokoontuu 
joka toinen viikko. Pistetään yhdes-
sä mukava kerho pyörimään!

MUISTATHAN MYÖS…
…sählyturnauksen Iisalmessa 29.3. 
klo 11.00 alkaen. Vielä mahtuu 
mukaan.
… ja ONL:n vuosijuhlat Jyväskyläs-
sä 4.−6.4. Ilmoittaudu molempiin 
tapahtumiin HETI!

Laatokan karjalaisten 
heimojuhla

ja Evakon pruasniekka
Iisalmi

18.-20.7.2008
Ohjelma seuraavassa

lehdessä

SÄHLYHARJOITUKSET
Nyt joukolla pelaamaan säh-
lyä! Harjoitukset Iisalmessa 
Kangaslammin koululla lauan-
taisin 1.3., 8.3., 15.3. ja 22.3. 
klo 15.00−16.30. Laitetaan 
joukkueet voittokuntoon sähly-
turnausta 29.3. varten!LASTEN KESÄLEIRI

Seurakunnan lastenleiri pidetään 6.−8.6. Vieremällä, 
Haajaisten koulukievarissa. Ohjelmassa on kaiken-

laista mukavaa kesäistä leiripuuhaa. Ilmoittaudu vaikka 
heti ja viimeistään 23.5. puhelimitse (017) 816 441 tai 
sähköpostitse iisalmi@ort.fi. Lisätietoja Kirsi-Marialta 

puh. 050 401 4798

Lapinlahden Kaikkien pyhien kir-
kossa tehdään remontti talven ai-
kana.

Kirkko rakennettiin tsasounaksi 
vuonna 1959. Edellinen remont-
ti tehtiin kirkon alttarissa, jonka 
jälkeen tsasouna vihittiin kirkoksi 
vuonna 1987.  

Nyt tehtävässä remontissa koko 
kirkon sisätila kevyesti uudistuu 

säilyttäen entisen rukouksellisen 
ilmapiirin.

Kyseessä on ns. kasvojen pesu. 
Remontin suorittaa Kehypaja Iisal-
mesta. Myöhemmin tänä vuonna on 
tarkoitus vielä miettiä sitä, miten 
kirkon sisääntulon päällä oleva tor-
niosa saataisiin uusittua niin, että sen 
säänkestävyys ja ulkonäkökysymys 
voitaisiin ratkaista samalla kertaa.

Remontti valmistuu niin, että 
piinaviikon ja pääsiäisen ajan pal-
velukset voidaan toimittaa uusitussa 
pyhäkössä. Siihen saakka palveluk-
set toimitetaan kirkon alasalissa.

Kirkon uudelleen siunaaminen ta-
pahtuu Kaikkien Pyhin pruasniekan 
yhteydessä 17.-18.5. Myöhemmin 
syystalvella pidämme suuremmat 
kirkon 50-vuotisjuhlat.

Lapinlahden kirkossa remontti

KUOROHARJOITUKSET

Iisalmen kirkkokuoro
la15.3. klo 16−18 sekä pääsiäisen 
jälkeen keskiviikkoisin 2.4., 9.4., 16.4., 
7.5., 14.5., 21.5. ja 28.5. klo 18.00.

Lapinlahden kirkkokuoro
su 9.3. klo 17.00
su 30.3. klo 17.00
ti 8.4. klo 18.00
su 13.4. klo 12.00
ke 16.4. klo 18.00 Iisalmessa
ti 29.4. klo 18.00
su 4.5. klo 17.00
ke 14.5. klo 18.00 Iisalmessa

Nyt laulamaan!
Molemmat kuorot kaipaavat uusia 
laulajia: Iisalmessa on pula erityisesti 
miesäänistä ja Lapinlahdella mukaan 
toivotaan kaikkien äänten laulajia. 
Harjoituksiin pääsee mukavasti 
kiinni pääsiäisen jälkeen, jolloin 
kuoroissa aletaan valmistautua 
Lapinlahden kirkon 50−vuotisjuhliin. 
Iisalmessa valmistaudutaan myös 
kesän karjalaisjuhliin. Olisipa hienoa, 
jos silloin kuorossa kajahtaisi 
muutama bassonkin ääni. Jos epäröit 
säännöllisiin kuoroharjoituksiin 
sitoutumista, tässä on mukava 
lauluprojekti, johon tarttua! Ota 
yhteyttä Kirsi-Mariaan puh. 050 40 
14 798 tai kirsi-maria.hartikainen@
ort.fi. Voit myös tulla suoraan mukaan 
harjoituksiin. 

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan
LASTEN JA PERHEIDEN LUOSTARIRETKI

VALAMOON JA LINTULAAN
3.5.2008

Retken hinta on aikuisilta 25 e ja lapsilta (alle 14 v.) 
10 e, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sisältää mat-

kojen lisäksi aterian Trapesan noutopöydästä
sekä opastuskierroksen Valamossa. 

Ilmoittautumiset virastoon puhelimitse (017) 
816 441 tai sähköpostitse iisalmi@ort.fi viimeistään 
18.4. Lisätietoja Kirsi-Marialta puh. 050 401 4798
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Varkauden seurakuntaVARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puhelin  0206100345
tekekopio   (017) 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET

VARKAUDEN KIRKKO 
Relanderinkatu 5
MAALISKUU  2008
La. 1. 3. klo 18 Vigilia; 
Su. 2.3. klo 10 Hetkipalvelus;  
Ke. 5.3. klo 17 Aamupalvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuren Katu-
muskanonin lukeminen; 
Pe. 7.3. klo 17 Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia; 
La. 8.3. klo 18 Vigilia;  
To.13. 3. klo 17 Rukouspalvelus;   
La.15.3. klo 18 Vigilia ja virpomavitsojen siunaus;  
Su.16.3. klo 10 Liturgia ( Jerusalemiin ratsastamisen muisto)  
klo. 18. Suuren Maanantain Aamupalvelus;  
Ke. 19.3. klo 18 Suuren Torstain Aamupalvelus; 
To. 20. 3. klo 17 Suuri Ehtoopalvelus ja Suuren Torstain Liturgia  
(Ehtoollisen asettamisen juhlan muisto);  
Pe. 21. 3. klo 14 Suuren Perjantain Ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä 
ottamisen muisto); 
klo. 18. Suuren Lauantain Aamupalvelus (Kristuksen hautaamisen 
muisto);  
La. 22. 3. klo  9 Suuren Lauantain Liturgia;   
klo. 23.30  Puoliyöpalvelus, ja  klo 24. Pääsiäisyön Ristisaatto, Aa-
mupalvelus ja    
Liturgia,  (Kristuksen Ylösnousemisen juhlan muisto). 
Ma. 24. 3. klo 18 Ehtoopalvelus;  
Ti.  25. 3. klo 9 Liturgia ja Ristisaatto  (Neitsyt Marian Ilmestys)

HUHTIKUU  2008
La.  5.4. klo 18 Vigilia; 
La. 12.4. klo 18 Vigilia; 
Su. 13.4. klo 10 Liturgia;
Ke. 30.4. klo 18  Juhlavigilia

TOUKOKUU  2008
 To. 1.5. klo 9.30  Pieni  vedenpyhitys, 
klo 10 Juhlaliturgia ( Praasniekka);  
La 3.5. klo 18 Vigilia;  
Su 4.5. klo 10 Liturgia;  
La 10.5. klo 18 Vigilia; 

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE
Rinnetie 9
MAALISKUU  2008
Su. 9.3. klo 10 Liturgia;  
Ke.12.3. klo 17 Ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia;  
Ma 17.3. klo 18 Suuren Tiistain
aamupalvelus; 
Ma 24.3. klo 10 Liturgia ja
ristisaatto;

HUHTIKUU  2008
Su 13.4. klo 10 Liturgia; 

TOUKOKUU  2008
Su 11.5. klo 10 Liturgia

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE
Erkonkatu 11
MAALISKUU  2008
Pe 14.3. klo 18 Vigilia; 
La 15.3. klo 9 Liturgia
(Lasaruksen lauantai). 
Ti 18. 3. klo 17 Suuren Keski-
viikon Aamupalvelus; 
La 22.3. klo 23.30  Puoliyöpalvelus, 
klo 24 Pääsiäisyön Ristisaatto,
Aamupalvelus ja Liturgia, 
(Kristuksen Ylösnousemisen 
juhlan muisto); 
La 29. 3. klo 18. Vigilia;  
Su 30. 3. klo. 10 Liturgia.

HUHTIKUU  2008
La 26. 4. klo 18 Vigilia;  
Su 27. 4. klo 10 Liturgia

TOUKOKUU  2008
Su 24.5. klo 10 Liturgia

MUUALLA SRK:N ALUEELLA
HEINÄVESI:  
Pe 29.2. klo 18 Ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia  OP:n kerhohuoneessa.

PÄÄSIÄISATERIA   
Liturgian jälkeen

Varkaudessa ort. srk-Salissa  
Sitovat ennakkoilmoittautumiset

kirkkoherranvirastoon
12.3. klo 14 mennessä

puh. 0206 100 345 
Ruokailulippujen lunastus
kirkkoherranvirastosta

14.3. klo 14 mennessä.

  
Церковь в Варкаусе

март 2008
 
1.3.  18. Всенощное бдение; 
2.3.  10. Великопостные Часы.
5.3.  17. Утреня и Канон Великий 
А.Критского
7.3.  17. Литургия преждеосвя-
щенных Даров; 
8.3.  18. Всенощное бдение
13.3. 17. Молебен; 
15.3. 18. Всенощное бдение и 
освящение верб.
16.3. 10. Литургия (Вход Госпо-
день в Иерусалим)  
и 18. Утреня Великого Поне-
дельника
19.3. 18. Великий 
Четверок,Утреня (Воспомнна-
ние Тайной Вечери)
21.3. 14. Великий Пяток,Веч
ерня(Воспоминание Святых 
Страстей Христовых)Вынос 
Плащанижы
18. Великая Суббота, Утреня 
(Чин Погребения Спасителя)
22.3.   9. Литургия Великой 
Субботы; 
23.30 Полуночница и в   
24. Пасхальный Крестный Ход, 
Утреня и Литургия- Светлое 
Христово Воскресение-Пасха.
24.3. 18. Вечерня; 
25.3. 9. Литургия и Крестный 
Ход (Благовещение) 

апрель 2008

5.4. 18. Литургия; 
18. Всенощное бдение
12.4. 18. Всенощное бдение; 
13.4. 10. Литургия
30.4. 18. Праздничная Всенощ-
ная

май 2008

1.5. 9. Малое освящение воды 
и в  10. Праздничная Литургия
3.5.   18. Всенощное бдение; 
4.5.   10. Литургия
10.5.  18. Всенощное бдение

Молельный Дом
в Леппявирте
март 2008
 
9.3. 10. Литургия;
12.3. 17. Литургия преждеосвя-
щенных Даров
17.3. 18. Великий Четверок 
Утреня
24.3. 10. Литургия и Крестный 
Ход

апрель 2008
13.4. 10. Литургия

май 2008
11.5. 10. Литургия

TIISTAISEURAT
TOIMIVAT

VARKAUDEN
TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  0206100344
Kokoontuu joka toinen viikko 
tiistaisin klo 13 srk.-salissa 
seuraavasti:
MAALISKUU: 4. 3.   
HUHTIKUU: 1. 4.;  15. 4.;  
29. 4. 
Poikkeuksellisista kokoontu-
misista ilmoitetaan Warkau-
den Lehdessä.

LEPPÄVIRRAN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy. 
puh. 044 – 5 693 670
Kokoontumisesta ilmoitetaan 
myöhemmin Soisalon Seutu 
-lehdessä.       

SORSAKOSKEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,  puh. 
017 – 5 543 493, Kokoontu-
misista myöhemmin Soisalon 
Seutu -lehdessä.       

VILJOLAHDEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran 
kuukaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, 
Kokoontumisesta ilmoitetaan 
myöhemmin Warkauden Leh-
dessä.      
 
SAVONLINNAN
TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu,   
puh.  050 – 3 682 212
Kokoontuu joka toinen viikko 
klo 18. srk.-salissa 
MAALISKUU:  11.3.;   
HUHTIKUU:     1.4.;    4. – 6. 4, 
PSHV:n vuosijuhlat ja  -kokous  
Jyväskylä; 15. 4.;  29. 4.  
TOUKOKUU:     11. 5. ;    27. 
5. Kevätkauden päätösrukous-
palvelus 
Muutoksista ilmoitetaan  Itä-
Savo -lehdessä.

Varkauden uuden seurakunnanvaltuuston ryhmäkuvaan kokoontuivat Anne Tossavainen ja Arja Karja-
lainen sekä (takarivistä) Arni Malmioja, Jani Thure, Kari Ahonen ja Markus Parkkonen.

Oma seurakunta tutuksi

Богослужения в православном приходе 
г.Варкауса с 1. 3. 2008 – 15. 5. 2008

YHTEYSTIEDOT

Toimenhaltijat
Kirkkoherra   Martti Päivin-
en, rovasti
Puhelin   050 – 5 992 692
Sähköposti:  martti.paivin-
en@ort.fi
 Kanttori  Jouko Parvi-
ainen
 Puhelin   0 206 100 344
 Kiertävä uskonnonopettaja 
Tommi Kallinen, pastori
 Puhelin  0400 –  627 595
Sähköposti:  tommi.kal-
linen@varkaus.fi

Pyhäköt:
Varkauden kirkko:  Re-
landerinkatu  5 
Pyhitetty  Kristuksen 
Taivaaseenastumisen juhlan 
muistolle.
Isännöitsijä:    avoinna
Vahtimestari:  Jani Thure,  
puh. 050 - 5 563 179

Leppävirran rukoushu-
one:  Rinnetie  9
Pyhitetty  Pyhien Karjalan 
valistajien muistolle  
Puhelin    0206100347
isännöitsijä : Marjukka 
Levy,  puh. 044 - 5 693 
670
Vahtimestari:  Jani Thure,  
puh. 050 - 5 563 179

Savonlinnan rukoushu-
one:  Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakari-
aan ja Vanhurskaan Elisabe-
tin muistolle.
Puhelin   0 206 100 348
Isännöitsijä:  Markus Park-
konen , puh.  050 – 3 828 
286
Vahtimestari:  avoinna
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Kuopion seurakunta

Pielaveden remonttia ja Siilinjärven uusia uuneja

isä MiKKo KärKi

Vietämme pääsiäistä tänä 
vuonna varhain. Tämän ai-
kaisemmin se ei juuri voisi 

ollakaan - harvinainen tilanne siis 
nyt. Pääsiäistähän vietämme jo maa-
liskuun lopulla tänä vuonna.

Tätä kirjoittaessani paasto on 
edennyt lähelle puoliväliä. Olemme 
siis alkua pidemmällä ja voimme jo 
nähdä kuinka olemme saaneet paas-
tomme alkuun. Olemmeko osanneet 
asettaa sille joitakin tavoitteita, 
joihin koitamme pyrkiä.

Mitään isoja asioita meidän ei 
tarvitse itsellemme asettaa. Jotain 
sellaisia, että ne muuttavat sitä 
tavallista arjen rytmiä, jota yleen-
sä elämme. jotain sellaista missä 
otamme selkeämmin huomioon 
lähimmäisemme ja suhteemme ym-

päristöömme.
Myös se, että tarkkailemme 

itseämme hiukan tarkemmin kuin 
yleensä auttaa meitä löytämään 
tämän paastomme tien.

Kevät tuo meille Pielaveden kir-
kon remonttitöiden alkamisen. Jos 
asiat etenevät, kuten toivon niiden 
menevän, niin työt alkaisivat jo 
huhtikuun alussa.

Valmista pitäisi olla kesän lopus-
sa. Siinä välissä onkin sitten tilanne, 
jolloin vain osa palveluksista voi-
daan toimittaa Pielavedellä.

Ristintuvan salia ei voi ottaa 
jumalanpalveluskäyttöön, koska 
se nokeentuisi suitsutussavusta ja 
tuohuksista ja meillä olisi heti edessä 
uusi remontti.

Kevään ja kesän aikana pal-

veluksia pidetään Maaningalla ja 
Keiteleellä. Palveluksiinhan pääsee 
kun tarjoaa kyydin lähimmäisilleen 
tuona aikana. Siinähän on samalla 
hyvä mahdollisuus tutustua uusiin 
paikallisiin ortodokseihin ja auttaa 
niitä, joilla ei kyytiä ole.

Kuopion ja Siilinjärven seura-
kuntatilojen keittiöt saavat kevään 
aikana uudet uunit. Niiden käyttöön 
kannattaa sitten piirakanpaistajien 
kouluttautua hyvin.

Uudet laitteethan vaativat aina 
oman tekniikkansa tuntemisen, ettei 
synny vääriä käyttörutiineita eikä 
saada parasta mahdollista tulosta 
aikaan. Kärsivällisyyttä ja koulut-
tautumista siis sitten kun uunit ovat 
käytettävissä.

Kesän leirit alkavat olla jo pake-

tissa. Tänä vuonna kristinoppikoulun 
käy lähes jokainen ikäluokkaan 
kuuluva nuori. Taitaa olla uusi en-
nätys sillä sektorilla. Kevään aikana 
toteutetaan iltakripari Kuopiossa. 
Siihen tuli ihan mukavasti nuoria 
mukaan.

Tämä talvi on ollut kummallinen 
siinä, että hiihtokelit ovat alkaneet 
vasta nyt. Ahkerasti siis hiihtolomal-
la laduille sujuttelemaan ja keväästä 
nauttimaan itse kukin meistä. 

Uusi hallinto on jo päässyt hyvin 
alkuun nelivuotiskautensa töissä. 
Tervetuloa vaan uudet ja vanhat 
luottamushenkilöt mukaan päätök-
sentekoon ja seurakunnan asioiden 
hoitoon. 

Hallinnosta voisin todeta, että 
meillä on nyt mukana paljon hyviä 

naisia mukana asioita hoitamassa. 
Näin saamme täytetyksi myös tasa-
arvopykälien velvoitteet. Olen kui-
tenkin hiukan huolissani siitä, että 
toimikuntatasolla miehiä on todella 
vähän mukana. Siinä ei tasa-arvo 
toteudu. Asiaa voisi lähestyä myös 
niin, että jos joku tuntee kiinnostusta 
seurakuntatyöhän niin virastoon 
voi ilmoittautua. Uskon, että teke-
välle löytyy aina jotain mielekästä 
tehtävää. 

Valoisaa paaston lopputaivalta 
teille kaikille toivottaen.

Siilinjärven
tiistaiseura

60 v. 3.4.2008
Pyhän suurmarttyyri

Georgios Voittajan praasniekka 
ja Siilinjärven tiistaiseuran

60-vuotisjuhla 
22.-23.4.2008 Siilinjärven
ortodoksisessa kirkossa.

Liturgian toimittaa
KP Karjalan ja koko Suomen 

arkkipiispa Leo.

OHJELMA
Ti 22.4.2008 klo 17.30 Panihida 
edesmenneiden  tiistaiseura-

laisten muistoksi
klo 18.00 Vigilia

Ke 23.4.2008 klo 10.00 Veden-
pyhitys ja liturgia

Juhlalounas
Päiväjuhla

Kahvi

TERVETULOA!
Tarjoilun järjestämiseksi 

ilmoittautumiset 13.4.2008 
mennessä Ester Väänänen 

044 362 2495

I
sä Vasileios Ther-
mos Kreikasta oli 
pyydetty Pappien 
liiton pääpuhujaksi 
Kuopiossa pidet-

täville talvipäiville. Päivien yhte-
ydessä pidettyyn yleisöluentoon 
katumuksen sakramentista osallistui 
myös runsaasti Kseniapiiriläisiä.

Isä Vasileioksella on myös psy-
kiatrin koulutus. Opiskeluaikana hän 
tutustui Kuopion Yliopistolliseen 
sairaalaan 30 vuotta sitten. Muutama 
suomalainen sana tuli vielä selkeästi 
hänen muistinsa kätköistä. 

Luennoitsija sukkuloi taitavasti 
sekä hengellisellä että fyysisellä 
maaperällä. Hän ei liidellyt korke-
uksissa eikä tarjonnut ainoastaan 
hengen ravintoa lääkkeeksi kaikkiin 
vaivoihin. Hän pystyi selkeästi sa-
nomaan, että psyykelääkkeetkin on 
pakko hyväksyä, jos ihmisen mieli 
on itsetuhoinen.

Joskus lääkkeitä on pakko käyt-
tää, vaikka hänen mukaansa ne 
pitäisi korvata mieluummin ihmisen 
läsnäololla ja keskustelulla. Psykiat-
ri voi rohkaista ihmistä rakastamaan 
itseään. Silloin hän voi tuntea myös 

Katumus vai terapia?

sirpa oKulov

Jumalan rakkauden.
Psykiatrina toimiessaan hän on 

havainnut, kuinka ihmisen ongelmat 
ovat joskus hengellisiä vaivoja. Vai-
tiolovelvollisuuden ja lääkärisuhteen 
vuoksi hän ei voi suoraan tarjota 
katumuslääkettä. Hän voi kuitenkin 
johdattaa ihmisen pohtimaan asioita 
toisin. 

Hänen tulkintansa mukaan ih-
miset eivät ymmärrä psykologisen 
hoidon ja kirkon parantamisen eroa. 
Katumuksen sakramentti on kirkon 
vanha sielun lääke. Katumus tulki-
taan sanana usein virheellisesti län-
nessä. Englannin kielen katumusta 
tarkoittava sana tulkitaan käsitteeksi, 
johon liittyy tuomio ja syyllisyys.

Kreikan kielen sanalla (metanoia 
= katumus) on puolestaan toisenlai-
nen sävy. Sana tarkoittaa ajatustavan 
muuttamista tai ajatustavan vaihta-
mista, mielenmuutosta.

Isä Vasileioksen käsityksen mu-
kaan pelosta johtuva katumus ei ole 
todellista. Toimituksesta muodostuu 

vain ulkoinen tapahtuma, jonka vai-
kutus ei kestä pitkään. Kun katumuk-
sen aiheuttaa rakkaus, se muuttaa 
ihmisen ja kestää.

Näin kreikan kielen sanan mu-
kainen katumus käsite toimii. Ih-
minen luottaa Jumalaan ja muuttaa 
elämäntapojaan. ”Kun avaamme 
sydämemme, Jumala kohtelee meitä 
rakkaudella eikä katso suurennus-

lasilla syntejämme” isä Vasileios 
selvensi. Todellinen katumus johtaa 
parannukseen. 

Maksimos Tunnustaja (580-662) 
on analysoinut langenneen ihmisen 
tilaa. Lankeemuksen jälkeen ihmisen 
luonto vahingoittui. Sairaudet, vaivat 
ja kuolema tulivat ihmisen osaksi 
hänen tahdostaan riippumatta. Myös 
ihmisen tahto vahingoittui tällöin. 

Tahtomme suuntautuu mielellään pa-
haa kohti. Teemme helposti syntiä ja 
ajattelemme että se kuuluu ihmisen 
luontoon, vaikka se on merkki sen 
sairaudesta. Katumuksen sakrament-
ti on tätä vaivaa varten. 

Luennolla keskusteltiin myös 
ihmisen luonteenpiirteiden vaiku-
tuksesta synnintekoon. Johannes 
Siinailainen (525-600) on todennut 
arkikokemuksellaan, kuinka joi-
denkin ihmisten on helppoa tehdä 
hyvin ja kärsivällisyys kuuluu heidän 
persoonaansa.

Toisten luonteenpiirteisiin ei 
kärsivällisyys asetu mitenkään. Täl-
lainen ihminen tekee helposti myös 
vääriä tekoja. ”Kunnioitan enemmän 
niitä, joilla on vaikeuksia”, totesi isä 
Vasileios. Vaikka ihmisellä on vai-
keuksia, hän voi tunnistaa Jumalan 
läsnäolon ja olla pyhä. Hän joutuu 
taistelemaan ollakseen Kristuksen 
sylissä.

Monet ajattelevat Jumalan olevan 
kuin ihminen. ”Onneksi Jumala ei 
ole sellainen”. Onneksemme Jumala 
ei kaipaa kiitollisuuttamme rakkau-
destaan.

Isä Vasileos 
Thermos 
luennoi

Kuopiossa.
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JUMALANPALVELUKSET
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan

torstain Savon Sanomissa
ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Yhteystiedot ja uudet puhelin-
numerot:
Kuopion ortodoksinen seura-
kunta, 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, sähköpos-
ti: kuopio@ort.fi. Nettisivut: 
www.ort.fi/kuopio. Lapsi- ja 
nuorisotyötoimisto: 0206100309, 
sähköposti: kuopio.kerhot@ort.
fi.  Kirkkoherra rovasti Mikko 
Kärki p. 0206100302. Vahtimes-
tari Eero Hyvärinen (ti-su) p. 
0206100311.

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali: Säännölliset 
palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 vigilia 
ja sunnuntaisin klo 10 liturgia. Maaliskuu: 12.3. klo 17 
paastoliturgia.15.3. klo 9 liturgia, Lasaruksen lauantai. 
15.3. klo 18 vigilia ja virpovitsojen siunaaminen. 16.3. 
klo 10 liturgia, KP arkkipiispa Leo, palmusunnuntai, 
äitien palkitseminen. 17.3. klo 9 aamupalvelus. 17.3. 
klo 18 paastoliturgia. 18.3. klo 9 aamupalvelus.18.3. klo 
18 paastoliturgia. 19.3. klo 9 aamupalvelus. 19.3. klo 
18 yleinen sairaanvoitelu. 20.3. klo 18 ehtoopalvelus, 
palvelus Kristuksen apostoleille suorittaman jalkojen 
pesun muistoksi, Basileios Suuren liturgia, KP arkki-
piispa Leo.  21.3. klo 9 XII kärsimysevankeliumia, 
KP arkkipiispa Leo. 21.3. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus, KP arkkipiispa Leo, laulaa Veljeskuoro. 
21.3. klo 18 aamupalvelus. 22.3. klo 9 ehtoopalvelus, 
Basileios Suuren liturgia. 22.3. klo 23.30 pääsiäisyöpal-
velus. 23.3. klo 16 ehtoopalvelus. 24.3. klo 9.30 aamu-
palvelus ja klo 10 liturgia, lasten ristisaatto. 24.3. klo 
18 vigilia. 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys. 
26.3. klo 10 liturgia, koululaiset. 27.3. klo 10 liturgia, 
koululaiset. 28.3. klo 10 liturgia, koululaiset. 31.3. klo 
18 parastasis. Huhtikuu: 1.4. klo 9 liturgia, vainajien 
pääsiäinen. 9.4. klo 18 ehtoopalvelus. 12.4. klo 10 
slaavinkielinen liturgia. 16.4. klo 9 liturgia, pääsiäisajan 
keskijuhla. 23.4. klo 18 akatistos. 27.4. klo 10 liturgia, 
kansallinen veteraanipäivä. 30.4. klo 18 vigilia. Touko-
kuu: 1.5. klo 9 liturgia, Herran taivaaseen astuminen. 
7.5. klo 18 ehtoopalvelus. 10.5. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia. 11.5. klo 10 liturgia, helluntain polvirukoukset. 
12.5. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä. 14.5. klo 18 
yleinen panihida. 18.5. klo 10 liturgia, radiointi, laulaa 
nuorisokuoro. 21.5. klo 18 ehtoopalvelus. 28.5. klo 18 
slaavinkielinen ehtoopalvelus.

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio: 
Maanantaisin klo 8:45 kirkollishallituksen työviikon 
alkurukoushetki, palvelukseen ovat kaikki tervetulleita. 
Maaliskuu: 14.3. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus 
katumuksen sakramenttiin klo 15 alkaen, isä Leo Tuutti. 
Huhtikuu: 2.4. klo 7 liturgia.
16.4. klo 7 liturgia. 30.4. klo 7 liturgia. Toukokuu: 14.5. 
klo 7 liturgia. 28.5. klo 7 liturgia.

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko: Maaliskuu: 15.3. klo 18 vigilia, 
virpovitsojen siunaus. 16.3. klo 10 liturgia, palmusun-
nuntai. 17.3. klo 18 paastoliturgia, suuri maanantai. 
21.3. klo 18 aamupalvelus, suuri perjantai. 2.3. klo 10 
ehtoopalvelus ja liturgia, suuri lauantai. 24.3. klo 10 
aamupalvelus ja liturgia, lasten pääsiäinen, kirkkokah-
vit. Huhtikuu: 1.4. klo 10 liturgia, vainajien pääsiäinen. 
22.4. klo 18 vigilia. 23.4. klo 10 vedenpyhitys ja litur-
gia, Georgios Voittajan muistopäivä, KP arkkipiispa 
Leo, Siilinjärven tiistaiseuran 60-vuotisjuhla. Touko-
kuu: 18.5. klo 10 liturgia.

Maaningan kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Maaliskuu: 
20.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, suuri torstai. 27.3. 
klo 10 liturgia, koululaiset.
Huhtikuu: 6.4. klo 10 liturgia. Toukokuu: 11.5. klo 10 
liturgia, helluntain polvirukoukset.

Pielaveden kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Maaliskuu: 
14.3. klo 16 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin. 
14.3. klo 18 paastoliturgia.
19.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu. 21.3. klo 13 ehtoo-
palvelus, suuri perjantai. 23.3. klo 23.30 pääsiäisyöpal-
velus. 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys. 
Huhtikuu: 20.4. klo 10 liturgia.
Toukokuu: 4.5. klo 10 liturgia.

Keiteleen kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, ju-
malanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Maaliskuu:12.3. 
klo 16.30 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin. 
12.3. klo 18 paastoliturgia. 18.3. klo 18 paastoliturgia, 
suuri tiistai. 21.3. klo 9 XII kärsimysevankeliumia. 
30.3. klo 10 liturgia.
Toukokuu:1.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen astu-
minen. 25.5. klo 10 liturgia.

Itäinen alue:

Juankosken kirkko: Maaliskuu: 9.3. klo 10 litur-
gia.17.3. klo 16 mahdollisuus katumuksen sakrament-
tiin.17.3. klo 17 paastoliturgia. 21.3. klo 17 aamupalve-
lus, suuri perjantai. 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian 
ilmestys. Huhtikuu: 13.4. klo 10 liturgia. Toukokuu: 1.5. 
klo 10 liturgia, helatorstai. 25.5. klo 10 liturgia.

Nilsiän kirkko: Maaliskuu:12.3. klo 16 mahdollisuus 
katumuksen sakramenttiin. 12.3. klo 17 paastoliturgia. 
20.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, suuri torstai. 
22.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus. Huhtikuu: 6.4. klo 
10 liturgia. Toukokuu: 11.5. klo 10 liturgia, helluntain 
polvirukoukset.

Tuusniemen kirkko: Maaliskuu:18.3. klo 16 mahdol-
lisuus katumuksen sakramenttiin. 18.3 klo 17 paasto-
liturgia. 20.3. klo 17 XII kärsimysevankeliumia, suuri 
torstai.24.3. klo 10 liturgia. Toukokuu:
18.5. klo 10 hetkipalvelus.

Luikonlahden tsasouna: Maaliskuu: 16.3.  klo 10 
liturgia, palmusunnuntai. 21.3. klo 13 ehtoopalvelus, 
suuri perjantai. 30.3. klo 10 liturgia. Huhtikuu: 1.4. 
klo 13 yleinen panihida ja tiistaiseura. Toukokuu: 4.5. 
klo 10 liturgia.

Muuruveden tsasouna: Maaliskuu: 19.3. klo 16 
mahdollisuus katumuksen sakramenttiin. 19.3. klo 17 
yleinen sairaanvoitelu. 22.3. klo 10 ehtoopalvelus ja 
liturgia, suuri lauantai. Toukokuu: 8.5. klo 17 vigilia. 
9.5. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelin juhla.

Perinteiset 
pääsiäismyyjäiset 
lauantaina 15.3. 

Siilinjärven
srk-salilla alkaen

klo 10 
Kuopion srk-salilla 

alkaen klo 11 
Tervetuloa!

PÄÄSIÄISYÖN 
KIRKKOKAHVIT
RISTINTUVALLA

SU 23.3.2008 
PÄÄSIÄISYÖ-

PALVELUKSEN 
JÄLKEEN

VAPAAEHTOINEN 
MAKSU

TERVETULOA!

Maria ja Elisabet

KSENIA-PIIRIN
KEVÄÄN

TEEMANA
PYHÄ TRADITIO…

M a a l i s k u u :  k e  1 2 . 0 3 . 
OTL,VT, Mirjami Paso, 
Joensuun Yliopisto, ”Lain-
säädäntöuudistus ja kirkon 
traditio”. Isä Mikko Kärki 
on mukana keskustelemassa. 
Klo 18.30 srk-salilla.  

Huhtikuu: ke 16.4. nunna 
Kristoduli, ”Ortodoksiset 
naisluostarit ja niiden kilvoit-
telijat”. Klo 18.30 srk-salilla.

Luento alkaa noin klo 18.30 
seurakuntasalilla, Snellma-
ninkatu 8.

Kaikki ovat tervetulleita!
  
Lisätietoja:
Rauni Väinämö, 0500 414 
637, venäjän kielellä myös 
Natalia Korte, 041 431 6395
Eeva Suhonen, 050 517 2137  
eeva.suhonen@suomi24.fi 
Hilkka Iivarinen, 040 569 
4197 hilkka.iivarinen@siilin-
jarvi.fi 
Sirpa Okulov, 0500 946 601, 
sirpa.okulov@ort.fi

liturgia klo 10
Pyhän Nikolaoksen

katedraalissa
toimittaa KP ap Leo

Juhla ja valokuvanäyttelyn
avaus liturgian jälkeen

seurakuntasalilla

Tule viettämään
juhlaa kanssamme!

 
Mahd. muistamiset pyydämme osoit-
tamaan Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
Katedraalin Nuorisokuoron tukemiseksi 
tilille 800016-770615, viite nuoriso-
kuoro.

Kuopion Tiistaiseura
70 vuotta su 30.3.2008

Kiitän
Kiitän lämpimästi kaikkia niitä henkilöitä ja tahoja, jotka muistivat 
minua merkkipäivänäni tammikuussa. Isä esipaimenelle kiitos 
mitalista, joka tuli minulle täydellisenä yllätyksenä.

Olin iloinen yhteisestä ruokailusta, johon monet osallistuivat. 
Ehtoollinen yhdistää kirkossa kansaa. Sama tehtävä on yhteisellä 
aterialla. Se on yhteisöllisyyden ja yhdessäolon konkreettinen merk-
ki. Jokaiselle on vapaa-aika tärkeä. Sen uhraaminen on rakkauden 
osoitus. Oli miellyttävää istua hetki kiireettömästi. Mirja Paulolle 
erityiskiitos. Hän vastasi yksin ruuan valmistuksesta. Savonian 
opiskelijat hoitivat tarjoilun.

Raamatussa kerrotaan kuinka joka 50. vuosi on riemuvuosi, jolloin 
muun muassa pitäisi antaa velat anteeksi. Mekin voisimme juhlia 
riemuvuotta, jolloin vaikka riidat unohdettaisiin puolin ja toisin.
Minulla on loppuvuosi aikaa toteuttaa riemuvuotta.   

”Vihollisellesi parasta on anteeksianto,
vastustajallesi kärsivällisyys, ystävällesi sydämesi,

lapselle hyvä esimerkki, isällesi kunnioitus,
äidillesi käytös, josta hän voi olla ylpeä,

itsellesi arvonanto, kaikille ihmisille lähimmäisenrakkaus”
A. J. Balfour

sirpa oKulov

Nuoriso
aktiivisena

Kuopion Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraalin nuorisokuoro konsertoi 
ahkerasti.

Kuopiossa kokoontuu maanan-
taisin pirteä sählykerho. Mukaan 
sopii uusia pelaajia! Ota yhteyttä 
seurakuntaan.
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Mikkelin seurakunta

PTS:stä odotettavissa
monenlaisia lausuntoja

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
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. (017) 288 2300, 
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Helmikuu
Pe 29.2. klo 18 Paastoliturgia
Maaliskuu
La 1.3. klo 18 Vigilia
Su 2.3. klo 10 Liturgia, toimittaa KP arkkipiispa Leo
To 6.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
Pe 7.3. klo 18 Paastoliturgia; klo 17 alkaen on mahdollisuus osallistua 
katumuksen sakramenttiin
Su 9.3. klo 10 Venäjänkielinen liturgia
La 15.3. klo 18 Vigilia
Su 16.3. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin
To 20.3. klo 18 Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia
Pe 21.3. klo 9 Aamupalvelus (12 kärsimysevankeliumia)
Pe 21.3. klo 18 Ehtoopalvelus (hautakuvan esiinkanto)
La 22.3. klo 9 Aamupalvelus (hautauspalvelus)
La 22.3. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia; Herran 
pääsiäinen
Ti 25.3. klo 10 Liturgia ja ristisaatto; Juvan koululaiset mukaan!
Ke 26.3. klo 9 Liturgia ja ristisaatto; Mikkelin koululaiset mukaan
Huhtikuu
Ke 2.4. klo 9 Liturgia
Su 6.4. klo 10 Venäjänkielinen liturgia
Ke 9.4. klo 9 Liturgia
La 26.4. klo 18 Vigilia
Su 27.4. klo 10 Liturgia
Toukokuu
To 1.5. klo 10 Liturgia; Herran taivaaseen astuminen
Ke 7.5. klo 9 Liturgia
La 10.5. klo 18 Vigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia, Pyhän Kolminaisuuden päivä
Ke 14.5. klo 9 Liturgia
La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia
Ke 21.5. klo 9 Liturgia

LITANIA JA SEPPELEEN LASKU
Mikkelin maaseurakunnan kirkon edustalla Karjalaan jääneiden muis-
topatsaalla
Su 18.5. klo 8.30

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Maaliskuu
La 8.3. klo 18 Vigilia
Su 9.3. klo 10 Liturgia
Ke 19.3. klo 18 Paastoliturgia
Ma 24.3. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
To 27.3. klo 9 Liturgia ja ristisaatto; koululaiset mukaan!
Huhtikuu 
La 12.4. klo 18 Vigilia
Su 13.4. klo 10 Liturgia
La 19.4. klo 18 Vigilia
Su 20.4. klo 10 Liturgia
Toukokuu
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia

KANGASNIEMI
Ev.- lut srk-talon alasali; Ke 5.3. klo 18 Paastoliturgia

MÄNTYHARJU
Ev.- lut. srk-talon vanha puoli: Su 30.3. klo 10 Liturgia

SYSMÄ
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13:
Ti 18.3. klo 18 Paastoliturgia
OP:n kerhohuone: Su 4.5. klo 10 Liturgia

VIRPOVITSOJEN TEKOTALKOOT
Mikkelin srk-talossa ti 4.3. klo 18.

HAUTAUSMAAN SIISVOUSTALKOOT
Mikkelin hautausmaalla to 8.5. klo 17

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu srk-talossa
La 8.3, 29.3., 12.4. ja 26.4. klo 10.

MIKKELIN TIISTAISEURA
kokoontuu srk-talossa
Ma 3.3. ja 17.3. klo 12.

MYYJÄISET
Mikkelin tiistaiseuran myyjäiset la 15.3. klo 12 alkaen 
srk-talossa, Paavalinkatu 4.

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu 
Ti 11.3. klo 13 kirkossa; ti 1.4. klo 13 Pentti Keräsen 
kotona, Keskuskatu 63 – 65 B 23 ja ti 22.4. klo 13 Aune 
Häkkisen kotona, Vanha Jäppiläntie 5 as 7

KESÄOPPAITA
Mikkelin kirkkoon ja hautausmaan tsasounaan haetaan 
nuoria kesäoppaita, jotka ovat aktiivisesti mukana 
seurakuntaelämässä. Kirkko ja tsasouna ovat avoinna 
22.6.- 8.8. su – to klo 11 – 16. Vapaamuotoiset hake-
mukset: johannes.hatinen@ort.fi.

VUOSILOMALLA
Kirkkoherra Johannes Hätinen on vuosilomalla 15 
– 30.4. Sijaisena toimii rovasti Martti Päivinen, puh.  
050 599 2692.

Viime vuoden marras-joulu-
kuun vaihteessa Valamon 
luostarissa kokoontunut 

kirkolliskokous päätti lähettää Or-
todoksisen kirkon PTS Työryhmän 
laatiman PT -suunnitelman laajalle 
lausuntokierrokselle seurakuntiin, 
kirkon piirissä toimiviin järjestöihin 
ja teologian opiskelijoiden ainejär-
jestöön.

Solean päätoimittaja Pia Valko-
nen kirjoitti asiasta Soleassa 6/2007 
otsikolla, Kirkkokunnassa alkaa 
tapahtua.

Toden totta, tapahtumat ovat nyt 
jo käynnissä! Siellä missä kaksi tai 
kolme ortodoksia on viime viikkoina 
toisiaan kohdannut, siellä myös PT 
-suunnitelma on noussut keskuste-
luun mukaan.

Monilla keskustelijoilla on useita 
eri rooleja, joissa toimivina he saavat 
tähän suunnitelmaan tutustua ja siitä 
virallisen lausuntonsakin  esittää.

Itsellänikin on kaksi erilaista 
lausunnonantajan roolia, nimittäin 
seurakunnan luottamushenkilön ja 
teologian opiskelijan roolit. Voin 
tässä tunnustaa, että olen kovasti 
tarkalla silmällä ja punakynää apuna 
käyttäen suunnitelmaa tutkaillut.

Seurakunnan luottamushenkilönä 
olen huolissani pienten, muuttotap-
pioalueilla toimivien seurakuntien, 
niiden olemassa olon ja työntekijöi-
den jaksamisen puolesta. Ihmette-
len, mihin toimintaan niitä meidän 
kovasti väheneviä verotulojamme 
tullaan tulevaisuudessa käyttämään 
ja kuka niiden käytöstä päättää?

Jos seurakuntalaiselle tulee tunne 
siitä, että verovarojen käytöstä ei 
enää päätetä paikallisesti eikä niitä 
käytetä paikalliseen toimintaan, on 
olemassa vaara, että hän ei enää näe 
mielekkääksi kuulua kirkkoon, vaan 

päättää erota?
Miten saamme tänä yksilöllisyyt-

tä korostavana ja maallistuneena 
aikana aktivoitua ne suuret passii-
visten jäsenten joukot mukaan PT 
-suunnitelman peräänkuuluttamaan 
vapaaehtoisten seurakuntatoimijoi-
den aktiiviin joukkoon?

Jos suuri, usean tuhannen jäsenen 
seurakunta lähettää 200 kutsukirjettä 
seurakunnan tilaisuuteen ja paikalle 
tulee kaksi henkilöä, niin montako 
henkilöä me saisimme kutsukirjeil-
lämme aktivoitua?

Miten saamme tarjottua maa-
seudulla ja maaseututaajamissa 
asuville vanheneville jäsenillemme 
virtuaaliliturgian, kun monille heistä 
kännykän käyttäminenkin on mah-
dottomuus, saatikka sitten monimut-
kaisemmat tekniset vempaimet.

Miten pienen seurakunnan pal-
katut työntekijät, usein vain yksi 
pappi ja yksi kanttori ja tulevaisuu-
dessa hekin ehkä vain sivutoimisia 
seurakunnan työntekijöitä, jaksavat 
ja ennättävät toimittaa ne kaikki 
palvelukset, kohdata kaikki etsijät 
ja eksyneet, etsiä ja kouluttaa kaikki 
vapaaehtoiset toimintapiirien vetä-
jät, vastuulaulajat, diakoniatyönte-
kijät jne?

Nykyiselläänkin työntekijöiden 
vapaapäivät jäävät pitämättä ja 
vuosilomat pitää jakaa niin lyhyisiin 
pätkiin, että ne ovat ennemminkin 
”lomasia”, kuin oikeita vuosilomia.

Neljännen vuosikurssin teolo-
gian opiskelijana ja toivottavasti 
pian myös valmistuvana teologina, 
olen vakavasti huolissani tulevina 
vuosina valmistuvien nuorien pap-
pien, kanttoreiden, aineenopettajien 
ja kulttuurilinjalaisten puolesta. 
Millaisia työpaikkoja Kirkko heille 
tarjoaa?

Mistä Kirkon työhön opiskel-
leet tulevaisuudessa saavat eurot 
opinto- ja asuntolainaan ja itsensä 
ja perheensä elättämiseen? Mikä on 
sivutoimisen kanttorin päätoimi?

Jos usean vuoden yliopistollisen 
koulutuksen suorittanut voi saada 
vain sivutoimista tai vapaaehtoistyö-
tä Kirkon palvelijana, onko olemassa 
vaara, että opiskelijat kadottavat 
motivaation hakeutua teologiseen 
koulutukseen?

Jo nyt on nähtävissä, että uusien 
opiskelunsa aloittavien vuosikurs-
sien määrät aina vain pienenevät, 
ja yhä useampi aloittaneistakin luo-
vuttaa ja vaihtaa alaa, ennen kuin on 
kunnolla edes alkuun päässyt.

Se miten yliopisto teologisen 
koulutuksen antajana, Kirkko tu-
levaisuudessa kilpailukykyisten 
työpaikkojen tarjoajana ja opiske-
lijoiden ainejärjestö Pistis uusille 
opiskelijoille suunnatun rekrytoin-
tikampanjan organisoijana ovat 
onnistuneet, nähdään viimeistään 
kesäkuussa, kun Joensuun yliopis-
toon valitaan uusia ortodoksisen 
teologian opiskelijoita.

Tarkoituksenani ei ole ollut näillä 
kysymyksilläni tyrmätä tai mi-
tenkään kyseenalaistaa ETSIVÄ 
KIRKKO 2020 PT -suunnitelmaa, 
vaan päinvastoin. Pidän hyvänä asi-
ana sitä, että Kirkko haluaa virittää 
jäsentensä ja työntekijöidensä kes-
kuudessa avointa keskustelua seu-
rakuntien toiminnan kehittämisestä 
entistä paremmin ja monipuolisem-
min vastaamaan seurakuntalaisten 
tarpeita.  

MirjaM nyKänen,
MiKKelin seuraKunnanneuvoston jäsen,

ja ortodoKsisen teologian opisKelija

ONL:n ja PSHV:n vuosijuhlat Jyväskylässä
4. – 6.huhtikuuta

Juhliin lähtee mukaan niin nuorempaa kuin vanhempaakin väkeä. Mikkelin 
seurakunta järjestää yhteiskuljetuksen. Linja-auto lähtee Mikkelin kirkonmäeltä 
pe 4.4. klo 15.30 ja Pieksämäen linja-autoasemalta klo 16.30. Paluumatka 
alkaa Jyväskylästä su 6.4. noin klo 13.00.

Tavan mukaan seurakunta maksaa ONL:n vuosijuhlille osallistuvien kulut. 
PSHV:n vuosijuhlille lähtijöiden osallistumismaksu on 40e, joka sisältää ohjel-
man ja ruokailut. Yhteismatkakulut ovat 20e. PSHV on varannut majoituksen 
Hotelli Cumuluksesta: Yhden hengen huoneessa majoitus on 61e/vrk ja kahden 
hengen huoneessa 68e/vrk.

Ilmoittautumiset 3.3. mennessä: puh. 0206 100 351
tai johannes.hatinen@ort.fi
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Rautalammin seurakunta 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 Jyrki Ojapelto
p. 0500 371 057, 050 591 0418
kanttori Oili 0500 909 198
kotipuh. (017) 2882 382
Virkatod. ja sukuselvitykset
ma-pe klo 9 – 12, (017) 2882 300

Oma seurakunta tutuksi

Kirkkomme vanhan perin-
teen mukaan eukaristiaa 
– ehtoollista – edeltää aina 

täydellinen paasto. Siitä johtuu, että 
eukaristialla, ehtoollisjumalanpalve-
luksella ei ole kiinteää aikaa, vaan 
toimittamisaika määräytyy sen päi-
vän luonteesta, jona se toimitetaan.

Tarkoituksena on, että valmis-
tutumisen päätöksenä ja odotuksen 
täyttymyksenä olevan ehtoolli-
sen ajankohta riippuu täydellisen 
paaston pituudesta. Koska suuren 
paaston keskiviikot ja perjantait 
ovat - perinteemme mukaan - täy-
dellisen pidättäytymisen päiviä ” 

auringonlaskuun saakka ” , tulee  
ehtoollisjumalanpalveluksesta tuon 
paaston täyttymyksenä iltapalvelus.    

Nämä tehostetun hengellisen 
ja ruumiillisen kilvoituksen päivät 
ovat tärkeä keino ja ”ase ” paaston 
hengellisessä kilvoituksessa.

Niitä valaisee odotus päästä 
osallistumaan Kristuksen ruumista 
ja verestä, sielun ja ruumiin pyhi-
tykseksi ja parannukseksi. Ne anta-
vat voimaa jatkaa rohkeasti iloisin 
mielin kilvoitustien kulkua kohti 
täydellistä iloa.

Ehtoollisleipä ja viini, jotka 
edellisenä sunnuntaina pyhitettiin 

Pyhän Hengen armovoimalla to-
dellisesti Kristuksen ruumiiksi ja 
vereksi, nostavat meidät keskiviik-
ko- ja perjantai-iltasin nautittuna, 
historiallisen ajan yläpuolelle noi-
den kilvoituspäivien todellisena 
kruununa. Näin jaksamme kohdata 
Suuren Perjantain kuoleman yhdessä 
Kristuksen kanssa ja nousta hänen 
mukanaan Pääsiäisen iloon.

Kirkkomme
hienoa perintöä –
ehtoollinen illalla

kanssakilvoitellen
isä jyrKi

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi , Pyhän Nikolaoksen kirkko
La 15.3 klo 18 vigilia.  Suuri ti 18.3 klo 9 aamupalvelus ja klo 18 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  Suuri ke 19.3 klo 15 yleinen sai-
raanvoitelu.  Suuri to 20.3  klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia ( ehtoollisen 
asettaminen ).  Suuri pe 21.3 klo 18 aamupalvelus ( palvelus Kristuksen 
hautakuvan äärellä ).  Suuri la 22.3 klo23.30 - Pääsiäinen 23.3 n. klo 
03 pääsiäisyön palvelukset ( ateria seurakuntasalissa n. klo 03 ). Kirkas 
ke 26.3 klo18 suuri ehtoopalvelus. Kirkas la 29.3 klo 10 liturgia ja klo 
18 vigilia. La 12.4 klo 18 vigilia. Ke 16.4 klo 9 liturgia ( koululaiset, 
ateria seurakuntasalissa ). La19.4 klo 18 vigilia. Su 27.4 klo 10 liturgia 
ja litania. Ke 30.4 klo 18 vigilia. La 3.5 klo 18 vigilia.  La 17.5 klo 18 
vigilia. Su 18.5 klo 10 liturgia. 

Suonenjoki , Kristuksen kirkastumisen kirkko
To 6.3 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Su 16.3 klo 10 liturgia 
( palmusunnuntai ). Suuri ke 19.3 klo 9 aamupalvelus.  Suuri pe 21.3 
klo 13 ehtoopalvelus.  Kirkas ti 25.3 klo 9 liturgia ( koululaiset ). Ti 1.4 
klo 10 liturgia ja panihida. La 26.4 klo 18 vigilia. To 1.5 klo 10 liturgia 
( Herran taivaaseen astuminen, helatorstai ). La 10.5 klo 18 vigilia. Su 
11.5 klo 10 liturgia.

Syvänniemi , pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Suuri ma 17.3 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  Kirkas pe 
28.3 klo 9 liturgia ( koululaiset ). Ke 23.4 klo 10 liturgia. Su 4.5 klo 
10 liturgia.

Tervo , profeetta Elian tsasouna
Ke 12.3 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  Suuri ti 18.3 klo 14 
yleinen sairaanvoitelu.  Suuri la 22.3 klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia.  
Kirkas to 27.3 klo 18 suuri ehtoopalvelus. Su 20.4 klo 10 liturgia. Ma 
12.5 klo 10 liturgia ( Pyhän Hengen päivä ).

Vesanto , Johannes Kastajan tsasouna
Ke 5.3 klo 18 katumuskanoni.  Pe 14.3 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia.  Suuri pe 21.3 klo 9 aamupalvelus ( 12 kärsimysevankeliumia 
).
Kirkas ma 24.3 klo 10 liturgia ( ristisaatto ). Su 13.4 klo 10 liturgia. 
La 10.5 klo 10 liturgia.

Hankasalmi , Aseman srk.koti 
La 15.3 klo 10 liturgia.  Su 30.3 klo 10 liturgia. Su 25.5 klo 10 litur-
gia.

Konnevesi , srk.talon ryhmätila
Suuri ke 19.3 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Ke 30.4 klo 9 
liturgia ( koululaiset )

Nikolaos-kuoron harjoitukset Syvänniemen tsasounalla klo 18
maanantaisin 3.3. ja 10.3
keskiviikkoisin 2.4 ja 23.4, jatkosta ilmoitetaan erikseen

Tiistaiseurat
Rautalampi  tiistaisin  11.3 ja 25.3, jatkosta ilmoitetaan erikseen
Suonenjoki  ti 11.3 klo virpovitsojen teko,   ti 1. 4 liturgian ( klo 10 ) 
jälkeen, jatkosta ilmoitetaan erikseen

NUORTEN TULEVIA TAPAHTUMIA
Virpomavitsojen tekotalkoot seurakuntasalilla ma 17.3 klo 17, sen 
jälkeen niiden siunaus kirkossa.
ONL:n vuosijuhlat Jyväskylässä 4.- 6.4 : osallistuminen nuorille 
maksetaan.
Perheretki Jyväskylään 5.4 
Sählyturnaus Iisalmessa la 29.3 : osallistutaan monella joukkueella. 
Kyyti yhdessä Jyväskylän kanssa.
Perhepäivä la 26.4: Rautalammin liikuntasalissa pelailua ja uinti, Suo-
nenjoella vigilia klo 18 , ennen vigiliaa ruokaillaan.  
Kirkkoveneretki makkaran paistoineen toukokuussa.
Kesäretki 2.- 3.8  Vaasaan.
Kaikista tapahtumista myöhemmin lisää.
Alkavan kevään terveisin nuorisotyötoimikunta !

Helena jaaMalainen, puHeenjoHtaja  040-568584
pirjo laitinen 040-7324296

taina salMi 050- 4005005
reetta- eMilia MisKala 040-7778709

sauli MisKala 0400-896432

Lomat
isä Jyrki 7.- 10.3. Kanttori Oili on sairaslomalla 2.4 saakka. Sijaisena 
toimii Viktor Jetsu. Kanttori Oili vuosilomalla 8.-18.4
isä Jyrki on tavattavissa kaikenlaisissa asioissa katumuksesta kalas-
tukseen Rautalammin virastossa torstaisi klo 9-12 . Ja tietysti aina kun 
niin sovitaan.

Yhteiskristillinen ilta Pyhän Nikolaoksen kirkossa
11.3 klo 18.30. Iltatee seurakuntasalissa.

Pääsiäisyön ateria seurakuntasalissa  23.3 n. klo 3. Vapaa-
ehtoinen ateriamaksu seurakunnan diakoniatoiminnalle.

Perheretki Jyväskylään lauantaina 5.4.
PSHV:n, ONL:n JA OOL:n yhteisille vuosijuhlille.

Osallistumme päivän tapahtumiin ja illan vigiliaan.
Yöksi kotiin.

Tarkka ohjelma ja kustannukset ilmoitetaan erikseen.
Ilmoittautuminen isä Jyrkille 0500 371 057 tai torstaisin 

aamupäivisin (017) 288 2381 viimeistään to 27.3.

Kevät Miikkulaa juhlitaan  la 17.5 -  su 18.5. Tarkka ohjelma 
selviää, jahka praasniekkatoimikunta kokoontuu.   

Tiistaiseurojen pyhiinvaellusmatka Helsinkiin tiistaina 20.5. 
Ohjelmassa mm. tutustuminen  Uspenskin katedraaliin

isä Mitro Revon opastamana.
Ilmoitautuminen helatorstaihin (vappuun) 1.5 mennessä 

Liisa Bergille 050-5468812
tai Jaakko Hukalle 040-5462509.

Tarkka ohjelma ja kustannukset ilmoitetaan erikseen.

Kirkko 
isännän 

vankoissa 
käsissä

Tervon kirkon isännöinti on Juhani 
Tähtivaaran vankoissa käsissä. Eikä 
syyttä, sillä rakentaahan Karjalan 
mantsinsaarelaiset sukujuuret omaa-
va Juhani taloja lähimmäistensä 
kodeiksi.

Juhani on toiminut kirkkonsa 
isännöitsijänä reilut kahdeksan vuot-
ta ja seurakunnanvaltuustossa on nyt 
meneillään jo kolmas kausi.

Vaimolle ja kolmelle pojalle 
– nyt jo aikuisia – on ruokapöydän 
makoisuudeksi riittänyt myös met-
sän riistaa ja kalavesien antimia. 
Mieliinpainuvimmat saalit ovat 
kahdeksan piikkinen hirvi ja reilut 
kymmenkiloinen hauki. Eikä Juhani 
anna vaimoväen sotkeutua riistaruo-
kien tekemiseenkään. 

Juhanin harras toive (ja voima-
kas kehotus) raavaille miehille ja 
nuorille pojille: tulkaa kirkkoon 
jumalanpalveluksiin. Opetellaan 
yhdessä jumalanpalvelusten sujumi-
sen kannalta tärkeitä alttariapulaisen 
( ponomarin ) tehtäviä ja joskus 
tarvitaan tuuraajaa isännöitsijänkin 
tehtäviin. Juhanille voi soittaa 040-
5794875.

Isä Leo Tuutti toimitti palve-
luksen Kristiina Hurmerinnan 
kotona. (kuva: isä Jyrki)
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Jyväskylän seurakunta
JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
Sähköposti:
jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma-pe klo 9-12

Poikani, sinun syntisi
annetaan anteeksi!

JUMALANPALVELUKSET

Äänekoski:   To 6.3. klo 18 paastoliturgia. Ti 18.3. klo 18 paastoliturgia. 
Pe 21.3. klo 13 suuri ehtoopalvelus (Kristuksen hautaaminen). Su 20.4. 
klo 10 liturgia. La 10.5. klo 9 liturgia.

Suolahti:  Pe 21.3. klo 10 aamupalvelus ja 12 kärsimysevankeliumia. 
La 29.3. klo 9 liturgia. Su 27.4. klo 10 liturgia.

Viitasaari:  Su 16.3. klo 10 liturgia ja virpomavitsojen siunaus (Pal-
musunnuntai). La 12.4. klo 9 liturgia. Su 4.5. klo 10 liturgia.

Saarijärvi:  Ke 12.3. klo 18 paastoliturgia. La 22.3. klo 9 ehtoopalvelus 
ja liturgia. La 26.4. klo 9 liturgia.

Lievestuore:  Pe 14.3. klo 18 paastoliturgia. La 19.4. klo 9 liturgia. 
Pe 9.5 klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka

Karstula:  Ti 1.4. klo 9 liturgia (vainaijien pääsiäinen). La 3.5. klo 
9 liturgia.

Pihtipudas:  19.3. klo 18 paastoliturgia

Kyyjärvi (Veera Aurolahden kodissa): 17.3. klo 18 paastoliturgia

Jyväskylä: Säännölliset palvelukset: Lauantaisin vigilia klo 18, 
sunnuntaisin liturgia klo 10. Pe 7.3. klo 18 akatistos (piispa Arseni). 
La 8.3. klo 9 liturgia. Ke 12.3. klo 18 paastoliturgia. Pe 14.3. klo 18 
paastoliturgia. La 15.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (Lasaruksen 
lauantai). Su 16.3. klo 10 liturgia (Palmusunnuntai). Ma 17.3. klo 9 
aamupalvelus, klo 18 paastoliturgia. Ti 18.3. klo 9 aamupalvelus, klo 
18 paastoliturgia. Ke 19.3. klo 9 yleinen sairaanvoitelu, klo 18 paas-
toliturgia. To 20.3. klo 9 aamupalvelus, klo 18 ehtoollisen asettamisen 
liturgia. Pe 21.3. klo 9 aamupalvelus ja 12 kärsimysevankeliumia, klo 
13 suuri ehtoopalvelus ja Kristuksen hautakuvan esillekanto, klo 18 
palvelus hautakuvan äärellä ja ristisaatto. La 22.3. klo 23:30 puoliyö-
palvelus, ristisaatto, pääsiäisen aamupalvelus ja juhlaliturgia, toimittaa 
arkkipiispa Leo ja papisto (suora TV lähetys), klo 3 pääsiäisaamun 
ateria juhlasalissa. Su 23.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus. Ma 24.3. klo 10 
lasten pääsiäisliturgia ja ristisaatto, pääsiäisateria ja lasten pääsiäinen 
juhlasalissa, klo 18 vigilia (Neitsyt Marian ilmestys). Ti 25.3. klo 10 
liturgia (Neitsyt Marian ilmestys). Ma 31.3. klo 18 parastaasi, vainajien 
pääsiäinen. Su 6.4. klo 9 liturgia (ONL vuosijuhlat). Su 13.4. klo 10 
liturgia (kirkkoslaavi-suomi). Ke 16.4.klo 9 liturgia ,keskijuhla  Ke 
30.4. klo 9 pääsiäisajan päätös, klo 18 juhlavigilia (Kristuksen taivaa-
seen astuminen). To 1.5. klo 10 liturgia (Helatorstai). La 10.5. klo 18 
vigilia (Helluntai). Su 11.5. klo 10 liturgia (Helluntai). Ma 12.5. klo 
10 liturgia (Pyhän Hengen päivä)

Hätkähdyttävä lause toisen 
paastosunnuntain liturgi-
an evankeliumista. Tuota 

lyhyttä lupausta voimme lähestyä 
monella tavalla.

Yksi mahdollisuus on asettaa 
sielu, Jumalan kuva meissä ja tämä 
meille rakas aineellinen maailma 
rinnakkain. Juuri niinhän Jeesuskin 
teki. Raamatun kohta kysyy avoi-
mella tavalla mikä meille todella 
on tärkeää ?

Valitettavan usein tärkeäksi nou-
sevat asiat ovat ulkoisen minän ja 
aineellisen todellisuuden asioita. 
Terveys, menestys elämässä, hyvä 
asema ja toisten ihmisten osoitta-
ma arvostus – näistä kuulee usein 
puhuttavan.

Valitettavan harva etsii anteek-
siantoa, sisäistä tasapainoa tai edes 
jonkinlaista järjestystä sisäiseen 
elämäämme. Ulkoinen houkuttaa ja 
valitettavan monelle se riittääkin. 

Raamatunkertomuksen arvo-
järjestys onkin toinen. Tärkeää on 
esteetön kanssakäyminen Jumalan 
kanssa. Jumalasta erottava synti 

on poistettava – sen jälkeen voi 
todellinen elämä alkaa. Jumalasuh-
de nousee ulkoisen terveydenkin 
yläpuolelle.

Raamatunkertomuksessa oli 
myös neljä miestä – neljä auttavaa 
lähimmäistä. Se avaa myös uuden 
näkökulman. Se kertoo siitä, mi-
ten me voimme olla pelastuksen 
välikappaleita toinen toisillemme. 
Ihminen yksin on usein voimaton, 
mutta oman pienenkin yhteisönsä 
jäsenenä hänelle avautuu uusia 
mahdollisuuksia.

Vastuu vähäisistä veljistämme 
on niin helppo siirtää muille – yh-
teiskunnalle tai kylmille organisaa-
tioille.

Me emme enää kaipaa sitä ai-
nutlaatuista tunnetta siitä, että me 
olemme voineet olla Jumalan rak-
kauden välikappaleina tässä maail-
massa. Itsekkyys on ajanut näiden 
myönteisten tunteiden ohitse. Verot 
ja maksut maksamalla me siirrämme 
pois vastuumme ja saamme jatkaa 
levollista elämäämme. 

Suuren paaston jumalanpalveluk-

sissa kirkko tulee lähelle jäseniään. 
Moninkertainen jumalanpalvelus-
tarjonta on oven avaamista meille. 
Se on kutsu tulla pohtimaan omaa 
elämänjärjestystä.

Kenties on niin, että aikamme 
ihmisen on mahdotonta enää tuntea 
katumusta. Maailma on kadottanut 
synnin ja käsityksen vääryydestä. 
Me olemme oman vapautemme ihai-
lussa ja itsekkyydessämme sallineet 
ja hyväksyneet kaiken.

Vanhanaikainen synti on joutunut 
unohdettujen asioiden museoon. 
Elämästä on tullut epävarmaa, yksi-
näistä ja kovaa – lämpö ja läheisyys 
on kadonnut.

Me matkustelemme maailman 
ääriin kokemaan ja näkemään uutta 
ja jännittävää, mutta pienen pieni 
matka omaan minuuteen saattaisi 
olla myös tarpeen. Omassa sielun-
maisemassa saattaisi riittää myös 
pohtimista.

On vielä aikaa ennen suurta 
juhlaa!

isä tiMo MäKirinta

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA

TIISTAISEURAILLAT
Maaliskuun tiistaiseurailta on 11.3.08 klo 18.00. 
Keskustelussa pohditaan toivon merkitystä ja kristityn 
tehtävästä toimia toivon vaalijana, tuojana ja tuottajana.

Huhtikuun tiistaiseurailta 1.4.08 klo 18.00Kirjallisuusilta. 
Keskustellaan luetusta, ajankohtaisesta kirjasta. Luettava 
kirja ilmoitetaan myöhemmin.
  
Huhtikuun toinen tiistaiseurailta 15.4.08 klo 18.00
Opetuspuheen pitää isä Aleksander Roszczenko.

Huhtikuun kolmas tiistaiseurailta 29.4.08 klo 18.00
Isä Timo Mäkirinta laulattaa Vaeltajan lauluja.

MUITA TAPAHTUMIA
Lasaruksen lauantain myyjäiset ja kahvila 15.3.08 
liturgian jälkeen.
PSHV:n, ONL:n ja OOL:n yhteinen vuosijuhla 
Jyväskylässä 4.-6.4.08.

KIRKKOKAHVIT
Jyväskylän Tiistaiseura järjestää kirkkokahvit liturgian 
jälkeen 13.4.08.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
KAIKKIIN TILAISUUKSIIN!

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta lahjoittaa
tänä vuonna pääsiäistervehdyksiin varatun summan
kirkon suuren paaston ”Vesi ja Henki” -keräykseen.

Kerhot keväällä 2008:

Tiistaisin (joka toinen tiistai) Nuor-
ten ilta klo 18-19.30
Tiistaisin (joka toinen tiistai) Ve-
näjänkielinen lasten kerho 3-12-
vuotiaille klo 17.30-19.00
Keskiviikkoisin Ponomarikerho 
6-vuotta täyttäneille pojille klo 
17-18.00
Lasten kerho 3-6-vuotiaille klo 
18-19.15
Torstaisin Päiväkerho 3-6-vuoti-
aille klo 10-12 ja 
Varhaisnuorten kerho klo 18-
19.15 
Sunnuntaikerho (joka toinen 
sunnuntai) liturgian aikana klo 10 
alkaen.
Kevätkauden kerhotoiminta 
päättyy viikolla 20.

Lapsi- ja nuorisotyön tulevia 
kevään tapahtumia:

Lasaruksen lauantaina toimin-
tapäivä 15.3. Virpomavitsapaja 
kerhohuoneella.

Palmusunnuntaina 16.3. virpo-
jaiset kirkolla. 

Lasten pääsiäinen toisena pääsi-
äispäivänä 24.3. 

Leiriohjaajien peruskurssi 18.-
20.4. Puroniemessä Rautalam-
milla

Kuutosten Sählyturnaus lauan-
taina 29.3. Iisalmessa. Huom! 
Ilmoittautumiset mahdollisimman 
pian Pirjolle! Myös kannustajat 
joukolla mukaan!
ONL:n, PSHV:n ja OOL:n vuosi-
juhlat 4.-6.4. Jyväskylässä. 
Äitienpäiväjuhla su 11.5.
Myös uudet lapset ja nuoret ter-
vetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset ja lapsi- ja nuo-
risotyöhön liittyvät tiedustelut: 
Pirjo Härkönen nuorisotoimeno-
hjaaja
Puh 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi
Katso ajankohtaiset tapahtumat ja 
tiedotukset myös seurakuntamme 
ilmoitustauluilta ja nettisivuilta 
www.ort.fi /Seurakunnat - Jyväs-
kylä - Nuorisotoimisto.

Nuorisotoimiston tiedotuksia Ortodoksisen 
opiskelijaliiton (OOL) 
Jyväskylän alaosasto

 
su 16.3. 

kirkkokahvivuoro 
 

4.-6.4. 
vuosijuhlat 

 
vko 17 teatteri-

ilta 
 

toukokuussa 
kevätpiknik 
ja kauden 

päättäjäiset 

Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja nettisivultamme: www.
ort.fi/ool - Alaosastot - Jyväskylä 
Liity s-postilistalle: http://lists.jyu.

fi/mailman/listinfo/ool-jkl

Suojärveläiset ry
To 27.3. vuosikokous klo 18 

alk. Vanhassa salissa. 
Torstaina 17.4. Tarinailta.

Tervetuloa! 

Божественная 
.  ЛИТУРГИЯ ,

на церковно-славянском, русском и финском 
языках

в Воскресенской церкви 
Православного прихода г. Ювяскюля

Rajakatu 39
по воскресеньям в 10:00 ч.

13.4.
25.5.

Исповедь для желающих 
в субботу

во время или после Всенощной (начиная с 18:00)

священник о. Александр Рощенко
тел. 050-581 2362

Добро пожаловать!

Karjalankielen kurssi 
sunnuntaina 20.4.

klo 12-16
Vanhassa salissa

Opettajana Kari 
Koslonen.

Tervetuloa!

Järj. Jyväskylän 
ortodoksinen 
seurakunta
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Jyväskylän seurakunta tutuksi

Jyväskylän seurakunnan
diakoniatoimikunnan jäsenet:

Pekka Tuppurainen, puheenjohtaja, diakoni
Einari Kirjavainen, varapuheenjohtaja

Seppo Salmi, sihteeri
Aleksi Hänninen 
Minja Hänninen

Aulikki Kuukkanen
Irene Pentikäinen
Simo Penttinen

Tuija Puomiranta
Tatjana Rasilainen

Lasaruksen lauantain toimintapäivä 15.3.

Klo 9 aamupalvelus ja liturgia kirkossa
Klo 10 alkaen toimikuntien myyjäistapahtuma
seurakuntakeskuksessa
Kahvila
Pääsiäismunien myyntinäyttely 
Virpovitsapaja kerhohuoneessa
klo 18 vigilia kirkossa, jonka aikana myös virpovitsojen 
siunaaminen

Tervetuloa!

Perinteinen
käsinmaalattujen ja

eri menetelmin
koristeltujen 

pääsiäismunien
myyntinäyttely
Jyväskylässä
15. – 22.3.2008

Näyttely on esillä
seurakunnan 

juhlasalissa joka päivä 
klo 10-14

osoitteessa Rajakatu 39.

Tervetuloa!

Pöytävarauksiin
liittyvät tiedustelut
Seija Lukkarinen

GSM 0400 664 190.

Kevään 
ortodoksiakurssit

Torstaisin klo 18-19.45 
vanhassa salissa

6.3. Katumuksen sakra-
mentti.  Risti kristityn elä-
mässä.
 
13.3. Suuri viikko. Pääsiäi-
nen. Kirkkovuoden suuret 
juhlat III
 
10.4. Avioliiton sakrament-
ti.  Luostarilaitos.  Pyhiin-
vaellus. (huom! muuttunut 
päivä)
 
24.4. Kirkkovuoden juhlat 
IV. Pyhien muisto ja py-
hyys aikanamme.
 
8.5. Kirkkorakennus ja 
-esineistö. Kirkko organi-
saationa ja sen tehtävä 
maailmassa.
 
22.5. Toiveaihe / kysely-
tunti

Kurssia vetää TM Maria 
Takala-Roszczenko

Huom! Jyväskylän seurakunnan
puhelinnumerot ovat muuttuneet.

Virasto 0206 100 380
Fax 0206 100 381

Timo Mäkirinta khra rovasti 0206 100 382
Aleksander Roszczenko II pappi pastori 0206 100 383

Marja-Leena Kugler kanttori 0206 100 384 
Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja 0206 100 385

Petri Iltola seurakuntamestari 0206 100 386
Aila Nieminen kanslianhoitaja 0206 100 388

Jyväskylän uusi seurakunnanvaltuusto ryhmäkuvassa. Ylärivistä vasemmalta: Isä Timo Mäkirinta, Risto Päivinen, Martti Porvali, 
Tapani Iltola, Leevi Blinnikka, Pekka Tuppurainen, Seppo Riikonen ja Minna Rasku. Alarivistä vasemmalta: Hannele Järvinen, 
Tarja Hakala, Anna-Maija Keurulainen, Leena Mutanen ja Natalia Nenonen.

Maiju Huisman ja Anette Arposuo laskiaisen vietossa 
Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa.

Arkkipiispan
paimen-
matkoja

Arkkipiispa Leo:
1.3. Kuopio, laululeiriläisten tapaaminen
Vigilia, 2.3. Mikkeli, liturgia, Karjalan 
hiippakunnan kuorojen yhteiskonsertti, 3.-
4.3. Ylämylly, karjalankielisen Apostolien 
tekojen nauhoitus, 6.3.  Jyväskylä, lääkäri-
seura Duodecimin tilaisuus, 7.3. Helsinki, 
neuvottelu Kirkkohallituksessa
Helsinki; Ortaidin ja Ortodoksisen lähetyk-
sen hallitukset 
Vantaa, kodinsiunaus, 8.3. Helsinki, Orta-
idin ja Ortodoksisen lähetyksen kokoukset, 
Lahti, Karjalan Liiton hengelliset päivät, 
9.3. Lahti, Karjalan Liiton hengelliset päi-
vät, liturgia, 10.3. Valamo, kansanopiston 
johtokunta, 11.-12.3. Ylämylly, karjalan-
kielisen Apostolien tekojen nauhoitus, 
13.3. Varkaus, hiippakuntaneuvosto, 14.3. 
Kuopio, ONL:n lähetystön vierailu
Kuopio, paastoliturgia kotikirkossa, 16.3. 
Kuopio, liturgia, äitien palkitseminen. 18.3. 
Kuopio, Kirkollishallituksen kokous,
Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman Arkki-
piispalla vieraana kaupungintalolla, 20.3. 
Kuopio, Nikolaoksen katedraali klo 18.00: 
Ehtoopalvelus, palvelus Kristuksen aposto-
leille suorittaman jalkojenpesun muistoksi, 
Basileos Suuren liturgia
21.3. Kuopio, Nikolaoksen katedraali: klo 
9.00: XII kärsimysevankeliumia; klo 14.00  
suuren perjantain ehtoopalvelus
22.-23.3. Jyväskylä, pääsiäisyön aamupal-
velus ja liturgia, televisiointi ja radiointi, 
YLE TV1 ja YLE radio 1
24.-29.3. Ekumeeninen kokous pyhällä 
maalla
30.3. Kuopio, Kuopion tiistaiseuran 70-
vuotisjuhla, valokuvanäyttelyn avaaminen
Huhtikuu   
4.-6.4 Jyväskylä, ONL:n ja PSHV:n vuosi-
juhlat, 18.4. Helsinki, tapaaminen Presiden-
tin linnassa Helsinki, ministeri Stefan Wal-
linin tapaaminen Helsinki, karjalankielisen 
evankeliumiäänikirjan julkistaminen, 19.4. 
Helsinki, Karjalan Kielen Seuran hallitus ja 
vuosikokous, 22.4. Kuopio, Arkkipiispalla 
vieraana -tilaisuudessa yliasiamies Esko 
Aho, 23.4. Siilinjärvi, liturgia, tiistaiseura 
70-vuotta
Toukokuu    
8.5. Helsinki, Ortaidin hallitus, 9.5. Hel-
sinki, kirkollishallituksen istunto, 12.5. 
Kuopio, hiippakuntasäätiön hallitus ja 
hallintoneuvosto, 13.5. Helsinki, uskon-
tojohtajien foorumi, 15.5. Juuka, vierailu 
kivikylässä

Piispa Arseni:
5.3. Sukeva, Ennenpyhitettyjen lahjain li-
turgia, 7.3. Jyväskylä, Ikoninäyttelyn avaus 
ja Akatistos
12.3. Joensuu,Ortodoksinen seminaa-
ri, Ennenpyhitettyjyn lahjain liturgia, 
18.3. Kuopio, Kirkollishallituksen istunto,  
19.3. Kuopio, Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia, 20.3. Rautalampi, Ehtoopalve-
lus ja liturgia, 21.3. Iisalmi, Ehtoopal-
velus, 22.3. Alapitkä, Ehtoopalvelus ja 
liturgia, 23.3. Iisalmi, Aamupalvelus ja 
liturgia, 25.3. Turku, Näyttelyn avajai-
set, 29.-30.3. Valamo, Vigilia ja liturgia 
Huhtikuu
11.4. Joensuu, Tutkijaseminaari, 
12.4. Lapinlahti, Paneelikeskustelu aiheesta 
Nainen ja uskonto,
19.-26.4. Assisi-Rooma, Ekumeeninen 
pyhiinvaellus.
30.4. Huhus, Vigilia
Toukokuu
1.5. Huhus, Liturgia, 9.5. Helsinki, Kirkol-
lishallituksen istunto, 17.-18.5. Lapinlahti, 
Vigilia ja liturgia, 21.5. Lapinlahti, Kuopion 
tiistaiseuran vierailu Mäntyrinteellä, 28.5. 
Jyväskylä, Kuutosten kokous

Piispa
Arsenin

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

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

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

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. Vuoden 
2008 kolmas Solea ilmestyy 
viikolla 20. Aineistopäivä on 29.4.
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

Radio ja tv

KUUTOSTEN PERINTEINEN
SÄHLYTURNAUS IISALMESSA 

LA 29.3.!
Tule kamppailemaan

vuoden 2008 mestaruuksista.
Turnauksessa pelataan sarjoissa:

alle 10-vuotiaat
10-14-vuotiaat sekä

yli 14-vuotiaat.
ILMOITTAUDU omaan seurakuntaan 

HETI PAIKALLA!!!! 
Myös kannustusjoukot suurella

porukalla mukaan!
Lisätietoja:

kirsi-maria.hartikainen@ort.fi
050 40 14 798

PSST! Viikon päästä kuutosten turnauksesta on ONL:n vuosijuhlien sählyturnaus.
Kukahan silloin haastaa ja kenet?!

TALKOOLEIRI KONEVITSAN LUOSTARISSA 

27.7.-3.8.2008 
 

HINTA 160 euroa
(viisumi,matkat, asunto,ruoka) 
Marja Rautava kertoo lisää ja

ottaa vastaan ilmoittautumiset. 
puh:050 3642189  

email:marjakatariina@gmail.com

YLE Radio 1 -kanavalla
Su 9.3. klo 11-12 Liturgia
Nurmes, Apostolien Pietarin ja Paa-
valin kirkko
Pe 21.3. klo 18-19 Kristuksen hauta-
uspalvelus, Suuren lauantain aamu-
palvelus  
Helsinki, Uspenskin katedraali 
22.-23.3. klo 23.55-3.3 Pääsiäisyön 
aamupalvelus ja liturgia, Jyväsky-
lä, toimittaa KP Karjalan ja koko 
Suomen arkkipiispa Leo, Kristuksen 
ylösnousemisen kirkko, Jyväskylä. 
Su 6.4. klo 11-12 Liturgia Tampere, 
Pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko 
Su 20.4. klo 11-12 Liturgia
Joensuu, Ortodoksinen seminaari
Su 4.5. klo 11-12 Liturgia
Hämeenlinna, Pyhän Aleksanteri 
Nevskin ja pyhän Johannes Krysosto-
moksen kirkko
Su 18.5. klo 11-12 Liturgia Kuopio, 
Pyhän Nikolaoksen katedraali 

Radioitavat ortodoksiset aamuhar-
taudet joka kolmas lauantai YLE 
Radio 1 klo 6.15 ja 7.50
15.3. TM, kanttori Wilhelmiina Viro-
lainen, Valamon kansanopisto, Heinä-
vesi, 25.3. Metropoliitta Ambrosius, 
Helsinki
27.3. Metropoliitta Ambrosius, Hel-
sinki, 5.4. Nunna Kristoduli, Lintulan 
luostari, Heinävesi 26.4. Kirkkoherra 
Olavi Merras, Lahti, 17.5. Pastori 
Sergius Colliander, Kellokoski
Iltahartaudet lähetetään joka kuukau-
den kolmas tiistai Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50, 15.4. Rovasti Iivo 
Suvanto, Joensuu, 20.5. 20.5. Pastori 
Viatcheslav Skopets, Espoo


