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Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

5. vuosikerta N:o 1 - helmikuu 2008 Ortodoksinen seurakuntalehti

Ihmeitä kerrakseen

Kuutosseurakuntien perheretki järjestettiin 12.-
13.1.2008, ja kohteena oli Tiedekeskus Tietomaa 
sekä Oulun Eden. Antoisalle ja mieleenpainuvalle 
retkelle osallistui lähes 20 lasta ja aikuista Iisal-
men, Jyväskylän ja Kuopion seurakunnista.”

Kuvat: Pirjo HärKönen

Ihmettä ja kummaa Tietomaassa. Mistä vesi tulee, 
jos ei johtoakaan ole..? (kuva vasemmalla)

Suvi Karhunen taiteilijana. Taustalla äiti Leena 
Karhunen. (kuva oikealla ylh.)

Ryhmäläisiä odottamassa päivällistä Oulun 
Edenissä. Ruokailun jälkeen retkeläiset pääsivät 
nauttimaan vielä kylpylän uima-altaiden aalloista 
ja liukumäkien vauhdista. Kuvassa vasemmalla 
Hannele Järvinen ja Niko Suojala Jyväskylästä 
sekä oikealla Kirsi-Maria ja Anastasia Hartikai-
nen Iisalmesta. (kuva oikealla alh.)
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Esipaimenen
p a l s t a

Paimenmatkoja

S o l e a l t a

Äläkä saata meitä
kiusaukseen!

arKKiPiisPa leo

Näin Herramme itse opetti 
meitä rukoilemaan. Mutta, 
kuten Herrammekin, jou-

dumme myös me yhä uudelleen 
ja uudelleen kiusaajan toiminnan 
kohteeksi.

Muistanemme miten Matteus 
evankeliuminsa neljännessä luvussa 
kertoo kiusaajan ahdistelleen Kris-
tusta. Kristuksen ollessa nälissään 
kiusaaja ehdotti, että Hän muuttaisi 
kivet leiväksi.

Lisäksi kiusaaja koetteli Kris-
tuksen mielen lujuutta tarjoamalla 
Hänelle sekä valtaa että maallista 
arvostusta ja mukavuutta. Vapah-
tajamme ei kuitenkaan asettanut 
itseään alttiiksi vallan tavoittelulle 
ja ruuan palvonnalle, ”epäjumalien” 
palvonnasta puhumattakaan.

Hän ei antautunut kunnioittamaan 
Jumalan tahdon vastaisia arvoja. 
Millainen on meidän mielemme ja 
sen pyrkimykset hyvyyteen, aitou-
teen, sisäiseen kasvuun?

Olemmeko me yhtä lujia kilvoi-
tuksessamme kiusaajaa vastaan kuin 
Kristus, meidän esimerkkimme? 
Onko meidän päämäärämme Juma-
lan kuvana olemisen toteuttaminen 
elämässämme tässä ja nyt?

Tätä mietiskellessämme nousee 
eteemme muutama kysymys: Mitä 
merkitsee meille ruoka ja valta sekä 
maallisten ja ajallisten arvojen kun-
nioittaminen?

Paljonko uhraamme aikaa ja 
energiaa ruuan nauttimiseen ja sen 
ajattelemiseen? Paljonko tavoit-
telemme valtaa, suuremmassa tai 
pienemmässä määrin? Tässä meille 
jokapäiväistä pohdittavaa.

Ja vielä yksi kysymys: Mat-
teus kutsuu saatanaa eli paholaista 
”kiusaajaksi”. Samaistammeko me 
kiusaukset saatanan pyrkimyksiksi 
saada meidät valtaansa? Tunnis-
tammeko me saatanan kiusaajaksi 
vai samaistammeko me sen meille 
aiheuttamat kiusaukset tavallisiksi 
jokapäiväisiksi tilanteiksi, joissa 
meillä on vapaus toimia oman har-
kintamme mukaisesti.

Aina kun joudumme tai saamme 
valita, ratkaista asioita omin päin, 
on edessä vaara, että antaudumme 
kiusaajan valtaan; näin kävi Aa-
damille ja Eevalle, mutta näin ei 
tarvitse käydä meille. Heidän valin-
tansa merkitsi antautumista saatanan 
valtaan; eli he toteuttivat kiusaajan 
tahdon ja tekivät näin ollen Jumalan 
tahdon vastaisen ratkaisun. Mikä on 
meidän elämänfilosofiamme, mitkä 
ovat ne arvot, jotka vaikuttavat 
siihen, miten Sinä ja minä teemme 
omat vapaaehtoisen valinnan varassa 
olevat ratkaisumme?

isä andreas
KuoPio

Arkkipiispa Leon paimenmat-
koja: 4.2. Keitele,  Pyhän Andreas 
Kreetalaisen katumuskanoni, 5.-7.2. 
Helsinki, valtiopäivien avajaiset 
Karjalan kielen seuran hallitus 
Pohjois-Savon valtuuskunnan se-
minaari, 
8.2. Kuopio, kotikirkko, ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia
9.2. Joensuu, PSHV:n hiippakunnal-
liset tiistaiseurapäivät Honkavaara, 
kaste ja kirkkoonliittäminen,
10.2. Kuopio, Joensuun yliopiston 
ortodoksisen kuoron konsertti    
11.-12.2. Ylämylly, karjalankielisen 
evankeliumin nauhoitus   
13.-14.2. Kuopio, Ortodoksisten 
pappien liiton talvipäivät
18.-19.2. Ylämylly, karjalankielisen 
evankeliumin nauhoitus   
21.2. Kuopio, Latvian suurlähetti-

lään tapaaminen, 22.2. Valamo, ruot-
sinkielisen seminaarin osanottajien 
tapaaminen Kuopio, Salmissäätiön 
kokous, 23.2. Kuopio, Salmisäätiön 
kokous, 24.2. Joensuu, syntymäpäi-
vävierailu, 26.2. Kuopio, taidegraa-
fikko Kuutti Lavonen Arkkipiispalla 
vieraana kaupungintalolla
27.2. Pielavesi, tapaamisia
1.3. Kuopio, laululeiriläisten tapaa-
minen, Vigilia, 2.3. Mikkeli, liturgia, 
Karjalan hiippakunnan kuorojen 
yhteiskonsertti, 8.3. Helsinki, Orta-
idin ja Ortodoksisen lähetyksen ko-
koukset, 9.3. Lahti, Karjalan Liiton 
hengelliset päivät, 13.3. Varkaus, 
hiippakuntaneuvosto, 16.3. Kuopio, 
liturgia, äitien palkitseminen
18.3. Kuopio, näyttelijä Hannu-Pek-
ka Björkman Arkkipiispalla vieraana 
kaupungintalolla

Kuolema on televisio-ohjel-
mien vakiotavaraa. Mur-
hia ja tappoja selvittävät 

yksityisetsivät,  poliisivoimat tai 
vielä suuremmat organisaatiot. 
Sarjoja on päivittäin vähintään 
yksi.

Uutiset tuovat oman osuutensa 
kuoleman kuvastoon. Onnetto-
muuksia ja sotia riittää aina.

Välillä tien päällä tulee mietti-
mään panevia tilanteita – Juvan ja 
Mikkelin osuus kuuluu viitostien 
vaarallisimpiin väleihin.

Nyt on suunnitteilla televisio-
ohjelma kuolevien viimeisistä 
sanoista. Tavallaan se tuo pelot-
tavan aiheen esille, mutta tirkiste-
lyn tunnetta on vaikea välttää.

Arjessa on helppo ohittaa 
tuonen todellisuus. Ei se vielä/
tällä kertaa minua koske, ei yllä 

läheisiini. Kuolema on monien 
muiden palveluiden mukaisesti 
ulkoistettu.

Isien kirjoituksissa koros-
tetaan kuoleman muistamista. 
Pitkän aikaa se tuntui synkältä 
ja toivottomalta ajatusmallilta, 
pahaenteiseltäkin. Ei sellaista saa 
miettiä, ei puhua asiasta toisten 
kanssa. Nyt on elämä, kuolema 
on sitten joskus.

Hiljalleen  ajatteluni on muut-
tunut. Elämän loppuminen täällä 
on todellista enkä tiedä milloin 
sen aika on. Juuri tällä hetkellä 
sen ajattelu ei pelota, vaikka eroa-
minen rakkaista surettaa jo nyt.

Osaksi tämä johtuu iän karttu-
misesta, osaksi sairauden kohtaa-
misesta. Osaksi tätä voisi sanoa 
luopumisen pitkän oppikurssin 
päättymiseksi. Tai kuolema on 

pääsykoe jonnekin.
Erään kreikkalaisen nunna-

luostarin igumenia ja monien 
hengellinen äiti oli sairastunut 
rintasyöpään. Sairaus pysyi ai-
soissa usean vuoden verran. 
Viime vuonna se uusiutui. Mitään 
ei ollut enää tehtävissä. Hän itse 
oli valmis ja lähti.

En ollut koskaan tavannut 
häntä. Kun kuulin tapahtumasta, 
niin hämmästyin omaa tuntemus-
tani. Surua, mutta ennen muuta 
tunne siitä, että tuo hengellinen 
äiti oli siirtynyt kirkkauteen, kul-
kenut rukoillen eteenpäin.

Kuolema ei ollut ulkoistettu, 
vaan osa hänen elämäänsä, sen 
jatko ja portti valoon.

leena orro

Ulkoistettu  kuolema

O
lemme ortodok-
sisessa kirkos-
samme siirtyneet 
paaston aikaan. 
Olemme siihen 
p ikemmink in 

nousseet kuin laskeutuneet. Paaston 
alkamisen päivä on enemmän sovin-
tosunnuntai kuin laskiaissunnuntai.
Paastoon valmentautumisen aika on 
paremminkin hengellisen kohoami-
sen aikaa kuin laskeutumista johon-
kin. Jo useiden edellisten viikkojen 
kuluessa olemme valmistautuneet 
noustaksemme arjesta paaston py-
hityksen tielle.

”Sieluni, nouse, oi miksi nukut!” 
Tämän kehotuksen kuulemme en-
simmäisen paastoviikon maanan-
tai-illan suuressa ehtoonjälkeisessä 
palveluksessa, jossa luetaan Andreas 
Kreetalaisen suuri katumuskanoni. 
”Herää siis, että kaikkialla oleva ja 
kaikki täyttävä Kristus Jumala, sinua 
armahtaisi.”

Tämä kaunis ja laaja runoelma 
on syvällistä puhetta sen kirjoitta-
jasta yhtä hyvin kuin sen lukijasta 
tai kuulijasta itsestään samalla kun 
se on puhetta Raamatun ja ihmis-
kunnan historian erilaisista ihmisistä, 
’pyhistä’, ’pahoista’, heikoista, vah-
voista, langenneista ja nousseista, 
katuneista ja katumattomista. Se 
puhuu synnistä, vääristä valinnoista, 
harhaan osumisesta, oman isän kodin 
hylkäämisestä. Runoelma puhuu 
myös mielenmuutoksesta, paluun 
mahdollisuudesta ja armosta.

Andreas, Kreetan paimen, puhuu 
synnistä koko syvyydessään ja ar-
mosta sen kaikessa rajattomuudessa. 

Nuo esimerkeiksi nostetut eri aika-
kausien ihmiset ovat kuin me. Ei 
ihmiskunta näytä muuttuneen, ei pal-
joakaan, jos vähääkään kehittyneen. 
Ja sama sielun tuska pakottaa nytkin 
esille saman rukouksen: Armahda 
minua Jumala, armahda minua.

Tämän rukouksen harjoitukseen 
kokoavat ortodoksiset seurakunnat 
ihmisiä kautta maamme. Kirkoissa ja 
tsasounissa palvellaan ensimmäisen 
paastoviikon neljänä peräkkäisenä 
päivänä suuren kanonin palvelus. 
Siitä riittää luettavaa, kuultavaa ja 
omaksuttavaa yltäkyllin kaikille 
noille päiville. Viidennellä paasto-
viikolla sen opetuksen ääreen vielä 
palataan kertauksena ja syventymi-
sen mahdollisuutena.

Sovintosunnuntain iltana Vapah-
tajan opetuksen mukaisesta anteeksi 
pyytämisestä ja anteeksi antamisesta 
puhunut pappi tai piispa pyytää 
omalta kirkkokansaltaan anteeksi 
lähimmäisiinsä kohdistuneita oman 
elämänsä vääriä tekoja. Hän pyytää 
näin maahan asti langeten. Kirkko-
kansa tekee samoin omalta osaltaan. 
Kun he tästä tilanteestaan nousevat 
ylös, nousevat he käydäkseen paas-
ton tietä keventynein mielin.

Se tie on valoisa ja onnellinen tie. 
Se on ihmisen eheytymiseksi. Se on 
sisäisen rauhan saavuttamiseksi ja 
hengellisen tasapainon löytämiseksi. 
Tuo tasapaino, eheys ja rauha sätei-
lee yksilöstä yhteisöön, yhteisöstä 
toiseen, ehkä vähä vähältä se tavoit-
taa koko yhteiskunnan.

Omaa yhteiskuntaamme ajatellen 
tunnemme huoleksemme ja suruk-
semme kuinka tuskaisessa tilassa 

sekin on. Meistä yksilöistähän se 
muodostuu. Olemme kadottaneet jo-
takin tärkeää  ja sitä etsimme. Yhteis-
kuntamme ohjauksen koneistoissa, 
sen johtojärjestelmissä, langat ovat 
pahasti sekaisin, ohjakset sotkussa 
ja solmussa, johtoajatus hävinnyt ja 
punainen lanka hukassa. Eri suuntiin 
neuvovista viisaista ei ole puutetta, 
mutta jostakin oleellisen tärkeästä 
on kuitenkin pulaa. Sanotaan, että 
arvokeskustelua tulisi käydä, mutta 
missä sitä käytäneen, miten ja mistä 
arvoista. Jumalan nimeä ei tuossa 
keskustelussa kuule, rukouksen 
ajatusta ei siinä ole eikä pyhyyttä 
tämä maailma tunne. Mikä voima 
pysäyttäisi tällaisen kehityksen?

Monet aineelliset arvot ovat me-
nettäneet merkityksensä. Niihin pan-
tu toivo on osoittautunut turhaksi. 
Olemme huomanneet rakentaneem-
me elämää tyhjän päälle. Jos tämän 
näemme ja tunnustamme, on meillä 
edessämme uusi mahdollisuus. Se on 
mahdollisuus todelliseen kestävään 
kehitykseen ja siitä puhuu enem-
män suuri ja pyhä paasto. Sen tietä 
käydessämme käymme toisenlaista 
arvokeskustelua.

Nyt on aika antaa pyhien pal-
velusten opettaa meitä ja tämän 
opetuksen muuttaa meitä. Omasta 
itsestämme on aloitettava. Ihmiskun-
nan globaali elämäntapojen  muutos 
parantaa myös sen planeetan, joka on 
nyt vaarassa meidän tähtemme. 

Kohti Pääsiäistä kohoavaa tietänne 
siunaten

”Sieluni, 
nouse,

oi miksi
nukut!”

2.-3.2. Iisalmi, Vigilia ja liturgia
4.2.Lintula, Katumuskanoni
5.2. Valamo, Katumuskanoni
6.2. Salahmi, Katumuskanoni
7.2. Jyväskylä,  Katumuskanoni 
8.2. Joensuu, Ennenpyhitettyjen lah-
jain liturgia, 9.2. Varkaus, Vigilia
10.2.Leppävirta, Liturgia
13.-14.2. Kuopio, Pappien liiton 
talvipäivät, 20.2. Lieksa, Ennenpy-

Piispa Arsenin paimenmatkoja

Arkkidiakoni Justi-
nus ja metropoliitta 
Stefanos mainitsivat 
suomalaisdelegaatiolle 
Viron vierailulla, että 
suomalaiset papit voi-
sivat vierailla Virossa 
toimittamassa suomen-
kielisiä palveluksia. Ku-
vassa edellä mainitut 
sekä arkkipiispa Leo 
ja Jyväskylän uusi isä 
Timo Mäkirinta kahvi-
pöydässä.

hitettyjen lahjain liturgia
24.2.-2.3. Loma
5.3. Sonkajärvi, Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia 
7.3. Jyväskylä, Ikoninäyttelyn avaus 
ja Akatistos
12.3. Joensuu,Ortodoksinen semi-
naari, Ennenpyhitettyjyn lahjain 
liturgia
18.3. Kuopio, Kirkollishallituksen 
istunto
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Kaikkien Suomen ortodoksisten 
seurakuntien tiedotuslehdet ovat 
nyt luettavissa internetissä ns. 
verkkolehtinä.

Viimeisimpänä nettilehtenä 
alkaa nyt ilmestyä Ortodoksi.netin 
sivuilla Oulun hiippakunnan seu-
rakuntien (Kajaanin, Kiuruveden, 
Lapin, Oulun ja Vaasan seura-
kuntien) yhteinen tiedotuslehti 
Paimen~Sanomat.

Aikaisemmin Ortodoksi.netin 
sivuilla ovat ilmestyneet mo-
lemmat Karjalan hiippakunnan 
seurakuntalehdet eli Kuutosten 
yhteinen Solea ja Viitosten yh-
teinen tiedotuslehti Ortodoksinen 
seurakuntaviesti. Helsingin hiip-

pakunnan lehdistä Ortodoksi.netin 
sivuilla on Lahden seurakunnan 
Harjukirkon viesti.

Muualta internetistä löyty-
vät loput kaksi seurakunnallista 
tiedotuslehteä. Mikko Juneksen 
ylläpitämiltä sivuilta löytyy etelä-
suomalaisten Analogi ja Helsingin 
omilta sivuilta heidän Ortodoksi-
viestinsä.

Kaikkiin näihin lehtiin on Or-
todoksi.netissä yhteinen portaali-
sivu, josta pääsee lukemaan mitä 
tahansa näistä lehdistä nettijulkai-
sijansa sivuilta Portaalisivu löytyy 
osoitteesta: http://www.ortodoksi.
net/mediasali/ortodoksisia_lehtia.
htm

Seurakuntalehtiä netissä

Eroon 1950-luvun seurakuntarajoista
Kuutosseurakuntien 
kirkkoherrat pohtivat 

Rautalammin 
kokouksessaan, mitä 
tapahtuu, kun Kirkko 

koettaa päästä eroon 1950-
luvun seurakuntarajoistaan. 

Rukous työtä aloitettaessa kajahti 
piispa Arsenin ja kuutosten isien 

Aikuiskasvatus seurakunnassa – se-
minaarin aiheena oli kirkkoon laadit-
tu aikuiskasvatuksen opetussuunni-
telma. Aihetta käsiteltiin useiden 
luentojen ja keskustelujen kautta.

Asia on ollut liikkeellä vuodesta 
2001 lähtien ja vuotta myöhemmin 
uskonnonopetuksen neuvottelukunta 
alkoi sitä toden teolla työstää. Neu-
vottelukunta kokoontui asian vuoksi 
yhdeksän kertaa ja sai työnsä päätök-
seen vuoden 2003 aikana.

Jostain syystä asia hautautui 
jonnekin niin, että se putkahti esille 
vasta vuonna 2007. Silloin oli tar-
koitus järjestää vastaava seminaari, 
mutta siihen ei tullut riittävästi osan-
ottajia. Nyt seminaari saatiin aikaan 
ja kolmena päivänä aikuiskasvatuk-
sesta käytiin vilkasta keskustelua 
niin yhdessä kun pienemmissäkin 
ryhmissä.

Seminaarin vetäjinä olivat Risto 
Aikonen ja Kaarina Lyhykäinen. 
Osanottajia oli niin etelästä, lännestä 
kun idästäkin. Pohjoisen väki ei ollut 
jaksanut lähteä liikkeelle vielä.

Meille selvitettiin, mikä aikuis-
kasvatuksen opetussuunnitelma on 
ja mihin sillä on pyritty.

Suunnitelma on todella hyvä 
kasvatuksen suunnittelun pohja 
kirkossamme. Se on vaan saatava 
nopeasti laajempaan tietoisuuteen 
ja sen antama sisältö on saatava 
nopeasti käyttöön niin kirkossa kuin 
järjestöissäkin.

Keskusteluissa tuli esille jopa 
kirjasarjan tai edes kirjasen aikaan-
saaminen. Toteutus on harkittava 
huolella ja katsottava kenen vastuul-
le asian eteenpäin vieminen jää.

Opetussuunnitelma pitää sisäl-
lään viisi päätasoa: Ortodoksinen 

Kirkko myös aikuisia kasvattamaan

isä MiKKo

oppi, Kirkon sakramentit ja muut 
pyhät toimitukset, Jumalanpalvelus-
ten kirkko, Ihmisen elämän etiikka 
ja Ortodoksinen maailma. Näiden 
otsikkojen mukaan opetussuunni-
telma rakentuu. Kullakin tasolla on 
selkeät tavoitteet ja sisällöt. 

Seminaarin ohjelmassa oli myös 
aikuiskasvatuksen käytännön toi-
menpiteiden esittelyä eri seurakun-
nista. Kuopiosta olivat venäjänkie-
listen kerho ja ikonipiiri kertomassa 
omasta toiminnastaan. Asioita esit-
telivät Natalia Korte ja Anna-Liisa 
Vainiomäki.

Saimme kuulla myös kuinka asi-
oita on hoidettu Espoossa, Vaasassa, 
Taipaleella ja Joensuussa. Jaana Pös-
si esitteli myös tämän päivän Pyhän 
Sergein ja Hermanin Veljeskunnan 
toimintaa.

Toivoisin, että asiat alkaisivat nyt 
kehittyä vahvasti siihen suuntaan, 
että opetusohjelmasta otettaisiin 
käytännön työhön selkeitä suunta-
viittoja. Järjestöt voisivat miettiä, 
mikä olisi niiden rooli niin materi-
aalin tuottamisessa kun koulutuksen 
järjestämisessä. Seurakuntien tulisi 
paneutua tähän ohjemaan työnte-
kijöittensä voimin ja pohtia miten 
tehtyä työtä voidaan hyödyntää 
seurakuntatyössä.

Toivottavasti tämä harkiten ja 
huolella tehty työ ei jää vain tämän 
seminaarin varaan, vaan löytää 
monia uusia muotoja ja kehittyy 
opetusohjelmaksi, jota voivat käyt-
tää ja hyödyntää moninaisesti niin 
seurakunnat kun järjestötkin.

Kuopiolainen Natalia Korte kertoi Valamossa 24.-26.1.2008 pidetyssä aikuiskasvatuksen  seminaarissa 
kotiseurakuntansa venäjänkielisten kerhosta.

moniäänisenä lauluna tämän vuoden 
ensimmäisen tapaamisen alkajaisiksi 
pyhän Nikolaoksen kirkossa Rauta-
lammilla. 

Valitsimme vuoden 2008 puheen-
johtajaksi isä Eliaksen ja totesimme 
sihteerin tehtävien kuuluvan isä 
Timon kokeneisiin käsiin.

Päätimme järjestää pari  koulutus-
tilaisuutta Kuopiossa: uudelle hal-
linnolle 23.2 klo10-15, kouluttajana 
Paavo Perola ja Solean toimitustyötä 

tekeville valokuvauskurssin 11.3. 
Valokuvauskurssin kouluttajakin 
on. Sovimme että kiertokoulu toimii 
vasta syksyllä kahtena sunnuntaina 
28.9 ja 2.11. 

Sovimme myös, että laadimme 
yhteisen lausunnon kirkon pts-
suunnitelmasta 23.2 seurakuntien 
20.2 mennessä antamien lausuntojen 
perusteella.

Totesimme, että suuret muutokset 
ovat kirkossamme alkaneet. Kunta-

uudistus ja seurakuntien uudelleen 
jako on käynnissä. Muutoksen to-
dellista merkitystä on vielä vaikea 
nähdä.

Kirkon kokonaisuus tulee hah-
mottaa uudelleen ja päästä eroon 
vuoden 1950 seurakuntarajoista. 
Suuria muutoksia on myös lainsää-
dännössä, työsopimuskäytännössä ja 
kehittämistoiminnoissa.

Vaikka hiippakuntahallinto ei 
tässä lainsäädännön kehyksessä vielä 

kunnolla toimikaan voi asteittainen 
siirtyminen keskitettyyn hallintoon 
tuoda ratkaisun tulevaisuuden haas-
teisiin. Kirkollishallituksen roolia 
kirkolliskokouksen asioiden val-
mistelijana ja päätösten toteuttajana 
tulee selkeyttää. Kuutoset toimii 
aktiivisesti asioiden kehittäjänä 
tulevaisuutemme hyväksi.
Tapaamisessa mukana olleena ja 
muistion lukeneena

isä jyrKi

Taloushallinto
keskittyy Kuopioon

Suomen ortodoksisen kirkon kaik-
kien seurakuntien jäsenrekisteriasi-
oiden hoito keskitetään Kuopioon 
vuoden 2009 aikana. Jatkossa esi-
merkiksi virkatodistusten sekä su-
kuselvitysten antamisesta huolehtii 
palvelutoimisto.

Jäsenrekisterin etuna on muun 
muassa. se, että tiedot sijaitsevat 
yhdessä paikassa ja koko kirkkoa 
koskeva suunnittelu, tilastointi ja 
raportointi helpottuvat. Jäsenrekis-
terin keskittäminen vapauttaa sekä 
aineellisia että henkisiä resursseja 
varsinaiseen seurakuntatyöhön.

Kirkon palvelutoimisto tarjoaa 

erilaisia taloushallinnon palveluja 
ortodoksisille seurakunnille sekä 
järjestöille. 

Tarjottavat taloushallintopalvelut 
ovat muun muassa palkkahallinto-, 
kirjanpito-, maksuliikennepalvelut 
sekä muut hallintopalvelut. Tällä 
hetkellä palveluita käyttää 24 seu-
rakunnasta 9 seurakuntaa. Kirkon 
keskustalossa sijaitsevan palvelutoi-
miston tilojen siunaamisen toimitti 
arkkipiispa Leo. Palvelutoimiston 
nimeksi tuli Aulis.

ot (uutinen löytyy osoitteesta
www.ort.fi/uutiset)

Pian pula
papeista ja 
kanttoreista
Teologian maistereille avautuu lähi-
vuosina ortodoksisessa kirkossa run-
saasti työpaikkoja, mikäli eläkeikään 
tuleva papisto ja kanttorit käyttävät 
oikeuttaan jäädä 63-vuotiaana pois 
työelämästä.

Joensuun yliopiston ortodoksisen 
teologian kulutusohjelma kaipaa 
lisää etenkin kirkkomusiikista kiin-
nostuneita nuoria.

Ortodoksisen teologian koulu-
tusohjelmaan otetaan uusia tutkinto-
opiskelijoita vain joka toinen vuosi. 
Käynnissä oleva haku on voimassa 
30.4.2008 asti.

Valamon luostarin läheisyyteen ollaan suunnittelemassa vanhainkotia. Hankkeen eteenpäin viemi-
seksi on perustettu Valamon vanhainkotiyhdistys ry. 

Tässä vaiheessa hankkeen suunnittelijoiden on tärkeää tietää, missä määrin ortodoksiväestö on 
kiinnostunut Valamon vanhainkodista ja sen tarjoamista palveluista.

Ottamalla yhteyttä Valamon vanhainkotiyhdistys ry:hyn ja vastaamalla yhdistyksen tekemiin kysymyk-
siin voit kertoa kiinnostuksestasi ja vaikuttaa siihen, minkälaiseksi tuleva vanhainkoti muotoutuu.

Ota yhteyttä 31.3.2008 mennessä postitse osoitteella: Valamon vanhainkoti, Valamontie 38, 79850 
Uusi-Valamo, tai sähköpostitse  osoitteeseen vanhainkoti@valamo.fi
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Varkauden seurakuntaVARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puhelin  0206100345
tekekopio   0206100346
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Matkalle ylös-
nousemuksen riemuun

isä tuoMas Kallinen

Olemme parasta aikaa tiellä, 
joka johtaa meidät ylös-
nousemisen riemuun. Mutta 

ennen kuin tavoitamme päämäärän, 
meidän on kuljettava tämä mutkai-
nen ja mäkinen tie.

Ennen kuin Kristuskaan pääsi 
aloittamaan julkista saarnatoimin-
taansa, Hän joutui pahan hengen 
kiusattavaksi erämaassa. Kristus 
kuitenkin voitti kiusaukset. Uusi 
ihminen oli tullut maailmaan. Jo 
lunastuspalveluksensa alkuvaiheessa 
Kristus osoitti pääsevänsä pahan 
voittajaksi. 

Ennen lopullista voittoa pahasta 
saarnasi Hän rauhan ja rakkauden 
evankeliumia, että kaikkien aikojen 
ihmiset oppisivat tietämään Juma-
lan rakkauden ihmistä kohtaan ja 
osaisivat rakastaa toinen toistaan. 
Kristuksen opetuksen lähtökohtana 

oli kehotus tehdä parannus, sillä tai-
vasten valtakunta oli tullut Hänessä 
lähelle ihmistä.

Kristus opetti ihmisiä anomaan 
Jumalalta:”Tulkoon Sinun valta-
kuntasi”, ja Hän todisti siitä, että 
Jumalan valtakunta on mielialana 
ihmisessä itsessään.

Juuri tätä Jumalan valtakunnan 
mielialaa me tarvitsemme tässäkin 
suuressa paastossa joka päivä. Kun 
Jumalan valtakunta on sisäisesti 
meissä, niin se heijastuu myös 
meistä ulospäin, sillä taivasten val-
takunta on ”rauhaa ja iloa Pyhässä 
Hengessä”. 

Meidänkin tulee Kristuksen ope-
tuksen mukaisesti suuren paaston 
aikana ensin voittaa paha henki. 
Vasta siten me voimme heijastaa 
Jumalan valtakuntaa ulospäin itses-
tämme – se, mikä Kristityn tehtävä 

olisikin.
Pahan hengen alaisena oleva 

ihminen ei voi heijastaa valoa ym-
pärilleen. Siksi on tärkeää puhdistaa 
itsensä ensin kaikesta pahasta ja vas-
ta sen jälkeen olemme kuin peilejä, 
jotka heijastavat Jumalan rakkauden 
toisillekin ihmisille. 

Tässäkin suuressa paastossa me 
kuulemme evankeliumin hyvää 
sanomaa ja koemme Jumalan val-
takunnan rauhan sisimmässämme. 
Se on meille lahja Jumalalta. Siksi 
tahdomme kiittää psalmin kirjoit-
tajan sanoin:”Ylistäkää Herraa tai-
vaista, ylistäkää Häntä korkeuksissa. 
Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat, 
oikeamielisten on soveliasta Häntä 
kiittää”.

JUMALANPALVELUKSET

VARKAUDEN KIRKKO 
Relanderinkatu 5
HELMIKUU  2008
Pe. 1. 2. klo. 18. Vigilia; La. 2. 2. klo. 9. Liturgia, ja  klo. 18. Ehtoopal-
velus;  Su. 3.2. klo. 10. Liturgia, ja  klo. 18. Sovintosunnuntain Suuri 
Ehtoopalvelus; 4.2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus ja Andreas 
Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni. 7.2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen  
palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri Katumuskanoni. Pe.8.2.  klo 
18. Paaston Ehtoopalvelus; La. 9.2. klo 18. Vigilia, (KS. Joensuun 
piispa Arseni); Ke. 13.2. klo 17. Paastoliturgia (= EPL);  16.2. klo 18. 
Vigilia;  17.2. klo 10. Liturgia. 
MAALISKUU  2008
 La. 1. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 2.3. klo. 10. Hetkipalvelus;  Ke. 5.3. klo. 
17. Aamupalvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuren Katumuskanonin 
lukeminen; Pe.  7.3. klo. 17. Paastoliturgia (=EPL); 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)  ja  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 Eh-
toopalvelus (Kristuksen ristiltä ottamisen muisto); ja 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, Aamupalvelus ja Liturgia,  (Kristuksen 
Ylösnousemisen juhlan muisto). Ma. 24. 3.  klo. 18. Ehtoopalvelus;  Ti.  
25. 3. klo. 9. Liturgia ja Ristisaatto  (Neitsyt Marian Ilmestys)

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE
Rinnetie 9
HELMIKUU  2008
5.2. klo. 18. Suuri Ehtoonjälkeinen  palvelus ja Andreas Kreetalaisen 
Suuri Katumuskanoni;  Su. 10.2. klo.10. Liturgia, (KS. Joensuun piispa 
Arseni); Pe. 15.2. klo 17. Paastoliturgia (= EPL); 
MAALISKUU  2008
Su. 9.3. klo. 10.  Liturgia;  Ke. 12.3. klo 17. Paastoliturgia (= EPL);  
Ma. 17. 3. klo. 18. Suuren Tiistain aamupalvelus; Ma. 24. 3. klo. 10. 
Liturgia ja ristisaatto;

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE
Erkonkatu 11
HELMIKUU 2008
 Su. 3.2. klo. 14. Sovintosunnuntain Suuri Ehtoopalvelus; Ke. 6.2. 
klo.18. Suuri Ehtoonjälkeinen  palvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuri 
Katumuskanoni; Pe. 22.2. klo. 17. Paastoliturgia (= EPL);
La. 23.2. klo. 18. Vigilia;  Su. 24.2. klo. 10. Liturgia. 
MAALISKUU  2008
Pe. 14. 3. klo. 18. Vigilia; La. 15.3. klo 9. Liturgia (Lasaruksen lauan-
tai). Ti.  18. 3. klo. 17. Suuren Torstain Aamupalvelus; La.  22. 3. klo 
23.30  Puoliyöpalvelus, ja  klo 24. Pääsiäisyön Ristisaatto, Aamupal-
velus ja Liturgia,  (Kristuksen Ylösnousemisen juhlan muisto); La. 29. 
3. klo. 18. Vigilia;  Su. 30. 3. klo. 10. Liturgia.

MUUALLA SRK:N ALUEELLA
HELMIKUU  2008
 SORSAKOSKI:  Ke. 20. 2. klo. 17. Paastoliturgia (= EPL) Sorsakos-
ken ev.lut srk-Sali, (V.J)
RANTASALMI:
Pe 27.2. klo 17. Paastoliturgia (= EPL) Kirkkorinne, ev.lut. srk-salin 
kahvio;
HEINÄVESI:  
Ke. 29. 2. klo. 18. Paastoliturgia (= EPL) OP:n kerhohuoneessa.

KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200 VAR-
KAUS, p. 0206100345,
fax. 0206100346 ;
(017)  2 882 366)
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Toimenhaltijat: Kirkkoherra  Martti 
Päivinen, rovasti, p. 0206100349 ; 
(050  5992 692), Sähköposti:  martti.
paivinen@ort.fi, Kanttori  Jouko 
Parviainen p. 0206100344, kiertävä 
uskonnonopettaja Tommi Kallinen, 
pastori p.  0400 627 595, sähköposti:  
tommi.kallinen@varkaus.fi
Pyhäköt: Varkauden kirkko:  Re-
landerinkatu  5, Pyhitetty  Kris-
tuksen Taivaaseenastumisen juhlan 
muistolle. isännöitsijä:    avoinna, 
Vahtimestari:  Jani Thure,
p. 044 - 3 720 700
Leppävirran rukoushuone:  Rin-
netie  9, Pyhitetty  Pyhien Karjalan 
valistajien muistolle, p. 0206100347, 
isännöitsijä : Marjukka Levy,  puh. 
040 5693 670, Vahtimestari:  Jani 
Thure,  puh. 044 3720 700
Savonlinnan rukoushuone:  Er-
konkatu  11, pyhitetty  Profeetta 
Sakariaan ja Vanhurskaan Elisabetin 
muistolle. p.   0206100348
Isännöitsijä:  Markus Parkkonen ,
p.  050  3828 286
Vahtimestari:  Markus Parkkonen

UUDET
PUHELINNUMEROT

Церковь в Варкаусе
Февраль 2008
1.2.  18.   Всенощная;
2.2.    9.   Литургия,в 18. Вечерня
3.2.  10.   Литургия, 18. -Вечерня-
Прощеное воскресение
4.2.  18.   Великая Вечерня и Канон 
Великий прп.Андрея Критского
7.2.  18.   Великая Вечерня и Канон 
Великий прп.А.Критского
8.2.  18.   Великопостная Вечерня
9.2.  18.   Всенощное бдение (еп.
Арсений Иоенсуу)
13.2. 17.   Литургия преждеосвящен-
ных Даров.
16.2. 18.   Всенощное бдение; 
17.2. 10.   Литургия  
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 преждеосвящен-
ных Даров; 
 8.3.  18     Всенощное бдение
13.3. 17.     Молебен; 
15.3. 18     Всенощное бдение и ос-
вящение верб.

Молельный Дом в Леппявирте
февраль 2008
5.2.  18.   Великая Вечерня и Канон 
Великий А.Критского
10.2.  10   Литургия (еп.Арсений 
Иоенсуу)
15.2.  17   Литургия преждеосвящен-
ных Даров
март 2008
9.3.  10   Литургия;
12.3.  17.   Литургия преждеосвящен-
ных Даров
17.3.  18   Великий Четверок Утреня
24.3.  10   Литургия и Крестный Ход

Kirkkokuorot toimivat:

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18. srk-salissa seuraavasti:    
MAALISKUU: Ti. 4. 3.  
Kokoontumisista ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa  lehdissä 
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset osallistuvat toimitettaviin 
jumalanpalveluksiin Varkaudessa ja Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset   joka toinen keskiviikkoisin  klo 17.  srk.- 
salissa:
HELMIKUU: Ti.   12. 2.;  26. 2.
MAALISKUU: Ti.   11. 3.  
Kokoontumisista ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa  lehdissä  

Muista kuoroharjoituksista ilmoitetaan myöhemmin paikallisissa 
lehdissä.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset  osallistuvat  toimitettaviin  
jumalanpalveluksiin.

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
LÄHETYSPIIRI RY
puh.johtaja  Valma Venäläinen,
puh:  (017) 5552 132,
Kokoontuu kuukauden kolman-
tena torstaina klo 13. srk.-salissa. 
Kokoontumisista tarkemmin 
Warkauden Lehden kirkollisissa 
ilmoituksissa

Богослужения в православном  приходе г.Варкауса

Koliva (kreikaksi kollyba, venäjäksi 
kolivo) on muisteluvehnä ja joskus 
käytetään myös nimitystä muiste-
lupuuro. Koliva siunataan ortodok-
sisissa kirkoissa yleisinä vainajien 
muistelupäivinä tai joskus myös 
vainajien muistoksi toimitettavan 
palveluksen, panihidan jälkeen.

Koliva,
muisteluvehnä

Yleisiä vainajien muistelupäiviä 
on suomalaisessa ortodoksisessa 
kalenterissa useita, muun muassa 
26. päivä tammikuuta ennen suurta 
paastoa, Tuomaan tiistaina 1. päivä 
huhtikuuta ja 10. päivä toukokuuta 
helluntain aattona.

Yleisten muistelupäivien lisäksi 

voidaan viettää yksityisiä muis-
topalveluksia, panihidoja omien 
aikataulujensa mukaan.

Kreikkalaisessa perinteessä koli-
vaan sekoitetaan keitettyjen vehnän-
jyvien joukkoon, mantelia, pähki-
nöitä, rusinoita, kanelia, persiljaa ja 
sokeria. Toinen tapa on jakaa kolivaa 
paperipusseissa tilaisuuteen osallis-
tuville. Pussissa on vielä usein päällä 
kirjoitettuna vainajan nimi.

Suomalainen koliva perustuu 
enemmän slaavilaiseen perinteeseen 
ja se on meillä siksi vaatimattomam-
pi. Aineksina tällaisessa kolivassa on 
keitetty riisi, hunaja ja rusinat, jotka 
sekoitetaan.

Kolivaa tehdessä muistellaan 
Kristuksen sanoja (Joh.12:24): 
”Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä 
ei putoa maahan ja kuole, se jää vain 
yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuo-
lee, se tuottaa runsaan sadon.”  
Hunaja eli mesi, jota käytetään veh-
nänjyvien kanssa, kuvaa sitä autuutta 
ja taivaan iloa, joka odottaa uskossa 
ja synninkatumuksessa nukkuneita. 
Palveluksen jälkeen kolivaa voidaan 
jakaa palvelukseen osallistuneille tai 
muistovehnä tai siitä tehtyä kakkua 
tai puuroa syödään kotona muisto-
aterialla omia vainajia muistellen.

Karjalassa koliva saatettiin naut-
tia kesällä myös haudalla, jolloin 

muistelupuuro laitettiin juomala-
seihin tai muihin astioihin haudan 
päällä olevalle ruohikolle. Mukaan 
otettuja eväitä nautittiin ja osa 
jätettiin ystäville ja köyhille, jotka 
olivat tulleet hautausmaalle. Monesti 
muistelupuuro saatettiin antaa lähes 
kokonaan vähäosaisille.

Kolivan teko-ohjeita, reseptejä 
löytyy pari kappaletta internetistä 
osoitteesta:
www.ortodoksi.net/tietopankki/esi-
neet/koliva.htm  eli Ortodoksi.netin 
sivuilta.

 
Hannu PyyKKönen 

www.ortodoKsi.net
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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.

Jumalanpalvelukset
Iisalmi
Helmikuu
pe 1.2. klo 18 vigilia , la 2.2. klo 9 liturgia, la 2.2. klo 18 vigilia, toim. 
KS piispa Arseni, su 3.2. klo 18 ehtoopalvelus, paastoon laskeutu-
minen, toim KS piispa Arseni, ma 4.2. klo 18 katumuskanoni, pe 8.2. 
klo 18      paastoliturgia, la 9.2. klo 18 vigilia, la 16.2. klo 18 vigilia, 
synnintunnustus, pe 22.2. klo 18 parastasis
Maaliskuu
la 1.3. klo 18 vigilia,  synnintunnustus, su 2.3. klo 9 liturgia, Johannes 
Siinaalaisen sunnuntai, la 8.3. klo 18 vigilia, synnintunnustus, ke 
12.3. klo 18 paastoliturgia, 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 lauan-
tain 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

Lapinlahti
Helmikuu
to 7.2. klo 18 katumuskanoni, pe 15.2. klo 18 parastasis Lapinlahti, 
la 23.2. klo 18 vigilia , synnintunnustus, su 24.2. klo 9 liturgia, ris-
tinkumartamisen sunnuntai, palv. jälk. kirkkokahvit, pe 29.2. klo 18 
akatistos ,  
Maaliskuu
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

Salahmi
Helmikuu
ke 6.2. klo 18 katumuskanoni, toim KS piispa Arseni, su 17.2. klo 9 
liturgia, Gregorios Palamaksen sunnuntai
Maaliskuu
ma 17.3. klo 18 paastoliturgia

Sonkajärvi
Helmikuu
ti 5.2. klo 18 katumuskanoni, ke 13.2. klo 18 paastoliturgia 
Maaliskuu
ke 5.3. klo 18 paastoliturgia , toim KS piispa Arseni, ti 18.3. klo 18 
paastoliturgia

Sukeva
Helmikuu
su 3.2. klo  9 liturgia, sovintosunnuntai, toim KS piispa Arseni, ke 
27.2. klo 18 paastoliturgia 
Maaliskuu
su 9.3. klo 9 liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai 

Alapitkä
Helmikuu
su 10.2. klo 9 liturgia, ortodoksisuuden sunnuntai, ke 20.2. klo 18 
paastoliturgia 
Maaliskuu
la 22.3. klo 9 suuren lauantain liturgia, toi. KS piispa Arseni

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

Suositut
Pyhiinvaellusmatkat

2008

Valamo
Olemme kaksi yötä Valamon saarella.

Tutustumme luostarin historiaan ja sen elämään 
sekä osallistumme luostarin

jumalanpalveluksiin Luostarin igumeni, piispa 
Pankrati toivottaa pyhiinvaeltajamme tervetul-

leeksi luostariin.
Matkalle oppaana on isä Elias.

Matka aika:   I  13.-15.6.   II  28.-30.6.    III  15.-
17.7.  III   15.-17.8.

Matkan hinta:  alk  295 eur
hinta sis. bussimatkat, laivamatkat, viisumi, ruo-

kailut, hotelli majoitus 2-4 hh, opastus

Solovetsk
Solovetsk on saari jossakin, Jumalan selän ta-
kana. Matkalla tutustumme Vienan Karjalan 
ja Solovetskin luostarin ja saaren historiaan ja 
elämään. Luostarin johtaja, arkkimandriitta

Joosef toivottaa pyhiinvaeltajamme
tervetulleeksi Solovetskin luostarisaarelle.

Oppaana matkalla isä Elias.
Matka aika:  23.-25.7.

Matkan hinta : alk 310 eur
hinta sis bussikuljetukset, laivamatkat, viisumi, 

hotelli 2 hh , opastus

Ilm. Matkatoimisto Artos Iisalmi puh 017-816441 e-mail 
iisalmi@ort.fi

LAPSET JA NUORET:
Kuutosseurakuntien sählyturnaus 

pelataan Iisalmessa la 29.3.
Tule mukaan hauskaan ja 
jännittävään pelipäivään. 
Turnauksen sarjat ovat alle

10-vuotiaat, 10-14-vuotiaat sekä 
yli 14-vuotiaat, joten jokaiselle 

pelaamisesta kiinnostuneelle löytyy 
paikka joukkueessa.

Myös kannustusjoukot ovat 
tervetulleita mukaan luomaan 

tunnelmaa! 
Ilmoittaudu viimeistään 8.3. 

seurakuntaan puh. (017) 816 441 
tai iisalmi@ort.fi tai Kirsi-Marialle 

050 4014 798
kirsi-maria.hartikainen@ort.fi

Lapinlahdelle on perusteilla 
lastenkerho. Kiinnostuneet, ottakaa 

yhteyttä Kirsi-Mariaan
puh. 050 4014 798 tai

kirsi-maria.hartikainen@ort.fi 

Iisalmen tiistaiseura 
ti 12.2. klo 13 vuosikokous kirkon alasalissa
ti 26.2. klo 13 kirkon alasalissa

Lapinlahden tiistaiseura 
ti 19.2. klo 18 vuosikokous kirkon alasalissa
su 24.2. liturgian jälkeen kirkkokahvit ja tiistaiseura alasalissa
ti 4.3. 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

Kuorot

Suuren paaston 
aikana vähennämme 
kiirettä ja keskitymme 
jumalanpalveluksiin. 
Säännölliset 
kuoroharjoitukset 
jatkuvat suuren paaston 
ja kirkkaan viikon jälkeen 
viikolla 14. Silloin 
alamme kirkkovuoden 
jumalanpalvelusten 
lisäksi valmistautua 
Lapinlahden Kaikkien 
Pyhien kirkon 50-
vuotisjuhlaan ja 
heinäkuussa Iisalmessa 
järjestettäviin Evakon 
pruasniekkaan ja 
karjalaisten juhliin. 
Molempiin kuoroihin 
otetaan lisää laulajia. 
Olet lämpimästi 
tervetullut! 

Kuoroharjoitukset 
Iisalmessa
la 9.2. klo 16
laululeiri:
pe 22.2. klo 17−20 ja la 
23.2. klo 10−16
15.3. klo 16
Kuoroharjoitukset 
Lapinlahdella
su 17.2. klo 17
su 24.2. liturgian jälkeen 
su  9.3. klo 17

PÄÄSIÄINEN
Konstantinopoli 2008

Tervetuloa pääsiäismatkalle 
Konstantinopoliin. Matkan 
aikana osallistumme suuren 
viikon ja pääsiäisen palveluk-
siin patriarkaatissa, tapaamme 
Hänen Pyhyytensä Patriarkka 
Bartolomeoksen, tutustumme 
luostareihin ja kirkon ja Istan-
bulin historiaan.

Aika:  22.-29.4.2008
Hinta: 980 eur , hinta sis. len-
not Hki-Ist, retket, puolihoito , 
opastukset

Ilm. puh 017-816441
15.2. menn.

e-mail iisalmi@ort.fi
Matkatoimisto Artos

www.matkatoimistoartos.fi

PÄÄSIÄISMUNIEN 
MAALAUSPÄIVÄ

Piispalassa 
Lapinlahden 
Pajujärvellä, 

Mäntyrinteellä
la 8.3.2008 klo 9-15,  

opettajana
KS piispa Arseni.

Hinta 30e/hlö; sisältäen 
opetusmateriaalit, 
lounaan ja kahvin.

Sitovat ilmoittautumiset 
4.3. mennessä puh. 

050-5563763
Mukaan mahtuu
15 osallistujaa.

Niin vähän on merkitystä sillä, 
mitä omistat tai mitä olet 

saavuttanut 
kun etsitään vastauksia 

perimmäsiiin kysymyksiin.
  Priscilla
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Kuopion seurakunta

Seurakunnassa  kaikki hyvin

isä MiKKo KärKi

Seurakunnassa kaikki hyvin - näin 
voisi todeta kun vuosi vaihtui.

Henkilöstössä tapahtui sen ver-
ran muutosta, että Lahja Lökschy 
vaihtoi työpaikkaa. Hän jatkaa työs-
kentelyä kirkon palvelutoimistossa, 
joka aloitti toimintansa tammikuun 
alussa.

Lahja on tehnyt todella pitkän ja 
vaikuttavan työrupeaman seurakun-
nan eri tehtävissä. Siitä hänelle läm-
min kiitos ja monia vuosia uudessa 
työpaikassa.

Kirkon palvelutoimiston synty-
minen tarkoittaa samalla myös sitä, 
että seurakunnan työntekijämäärä 
vähenee.

Toiminnot, jotka palvelutoi-

misto ottaa hoitaakseen poistuvat 
seurakunnasta. Näin ei enää tarvita 
kirjanpitäjää meillä. Vuoden kulut-
tua siirtyvät myös jäsenrekisteriin 
liittyvät asiat palvelutoimiston hoi-
toon. Se tarkoittaa meillä varmaan 
vielä yhden henkilön vähennystä 
jäsenrekisteriasioiden poistuessa 
seurakunnan työsektorilta.

Palvelujen keskittäminen tar-
koittaa niiden tehokkaampaa hoita-
mista ja tekemisen yhtenäistymistä. 
Keskitetyssä ratkaisussa kirkko 
saa helpommin erilaisia tilastoja ja 
raportteja suunnittelutyön pohjaksi 
ja siinä myös asioiden tekeminen 
selkiintyy ja yhdenmukaistuu.

Uskonnonopettaja Sirpa Okulov 

vietti syntymäpäiväänsä loppiaisen 
aikaan. Hän on työskennellyt seu-
rakunnassamme pitkään opettaen, 
nuorisotyötä tehden, maahanmuut-
tajista huolehtien ja oppikirjankin 
kirjoittaen. 

Arkkipiispa Leo myönsi hänelle 
merkkipäivänä Pyhän Karitsan 
Ritarikunnan 1 luokan mitalin an-
siokkaasta työskentelystä kirkon 
hyväksi. Sirpalle monia armorikkai-
ta vuosia työssään.

Vuodenvaihteen tienoilla seura-
kunnan puhelinnumerot vaihtuivat. 
Niistä on tiedotettu jo aikaisemmin-
kin mutta asia on hyvä tiedostaa 
ja ottaa huomioon tämän vuoden 
alkaessa. 

Tämän vuoden merkittävin in-
vestointi seurakunnassa on Pielave-
den kirkon peruskorjaus. Tarkoitus 
on aloittaa työt keväällä, viimeistään 
huhtikuussa. Toiveissa on, että kirk-
ko on valmis uudelleen vihittäväksi 
alkusyksyllä.

Suunnittelutyö on jo menossa ja 
urakkatarjoukset saamme toivotta-
vasti helmikuussa. Kirkko käydään 
läpi lattiasta kattoon ja siinä uusitaan 
sähköjohdot, lämmitysjärjestelmä 
ja saadaan mahdollisesti sisäves-
sakin.

Kaikki ikonit käyvät Valamon 
konservointilaitoksella puhdistet-
tavina ja mahdollisesti myös kon-
servoitavina jos sellaista tarvetta 

ilmenee.
Ulko-ovelle saadaan luiska, jota 

pitkin on helpompi päästä ovelle jos 
portaiden kiipeäminen on jostakin 
syytä hankalaa.

Paaston valmistusviikot ovat 
menossa kun tätä kirjoitan. Kevään 
pitkä kilvoitus on meillä pian edessä. 
Pääsiäinenhän on tänä vuonna ai-
kaisin. Toivotan voimia ja kärsiväl-
lisyyttä itse kullekin teistä rakkaat 
seurakuntalaiset paastokilvoituksen 
alkaessa.

6.12.2007 vietettiin koko seurakunnan yhteistä 
temppelijuhlaa ja itsenäisyyspäivää Kuopiossa. 
Paikalla oli KS piispa Arseni ja juhlakansaa noin 
170 henkeä.

Veljeskuoro lauloi kirkossa ja juhlassa, uudet 
partiolaiset antoivat lupauksensa ja lapset esittivät 
joulukuvaelman.

Praasniekkaväkeä oli niin paljon, ettei is-
tumapaikatkaan tahtoneet riittää. Tämä juhla 
järjestettiin seurakunnan kaikkien toimikuntien 
yhteisenä ponnistuksena.

Приход Куопио,
по адресу Sepänkatu 7
70100 Куопио

ЛИТУРГИЯ на церковнославянском языке будет совершено в Свято-
Никольском соборе Куопио, по адресу Sepänkatu 7:
в субботу 09.02.2008 г., в 10.00 часов  
в субботу 08.03.2008 г., в 10.00 часов  
в субботу 12.04.2008 г., в 10.00 часов
в воскресенье 27.04. г., в 10.00 часов
в субботу 10.05.2008 г., в 10.00 часов
в субботу 14.06.2008 г., в 10.00 часов
 С 9.15 ч. Будет возможность исповедоваться.
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ на финско-церков-
нославянском языке в Свято-Никольском соборе Куопио:
в среду 27.02.2008 г., в 17.00 часов

ВЕЧЕРНАЯ на финско-церковнославянском языке в Свято-Ни-
кольском 
соборе Куопио:
в среду 26.03.2008 г., в 18.00 часов
в среду 28.05.2008 г., в 18.00 часов

“Группа Мария”
Группа Мария придлашает вас, которые хотите знать больше о на-
шей вере на наши встречи в нижнем зале по адресу Snellmaninkatu 
8.  
Предстаящие встречи: 27.02. в 18.00
26.03. в 18.30
5.05. в 18,30

Добро пожаловать все!
Отец Андрей
Тел 0206100303

Nikolaoksen 
praasniekka

ja muita 
tapahtumia

Sirpa Okulov sai 6.1.2008 
liturgiassa arkkipiispa

Leolta mitalin.

Isä Jyrki laulaa Lahjalle tämän läksiäisissä.

Pikku paimenet ja enke-
lit esiintyivät Nikolaoksen 
praasniekassa Kuopiossa. 
Sali oli täynnä joulujuhla-

yleisöä.
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JUMALANPALVELUKSET

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan
torstain Savon Sanomissa

ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot ja 

uudet puhelinnumerot:

Kuopion ortodoksinen seura-
kunta, Snellmaninkatu 8, 70100 
Kuopio. Virasto: p. 0206100300, 
avoinna ma-pe klo 9-12 tai arki-
päiville sattuvina ortodoksisen 
kirkon suurina juhlina klo 13-
15.
Fax: 0206100301, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: www.
ort.fi/kuopio. Lapsi- ja nuoriso-
työtoimisto: 0206100309, sähkö-
posti: kuopio.kerhot@ort.fi. 
Papiston ja kanttorien matka- ja 
kotipuhelimet: 
Keskinen alue: Khra rovasti Mik-
ko Kärki  0206100302. Kanttori 
Anita Lintu 0206100305. Itäinen 
alue: II pappi rovasti Andreas 
Hjertberg 0206100303. II kant-
tori Jarmo Huttu  0206100306. 
Läntinen alue: III pappi pastori 
Timo Honkaselkä 0206100304. 
III kanttori Eija Honkaselkä 
0206100307. 
Muu henkilökunta:
Kanslisti Jaana Kuismin 
p. 0206100313. Seurakunta-
sihteeri Anna-Liisa Vainiomäki  
0206100310. Uskonnonopetta-
ja Sirpa Okulov 0206100308. 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Antti 
Räsänen 0206100309. Lasten- ja 
nuorten ohjaaja Anniina Jauhi-
ainen 0206100309. Vahtimestari 
Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Hassi-
nen 0206100312.

Jumalanpalvelukset 13.2.-9.3.2008

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

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali: Säännölliset 
palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 vigilia 
ja sunnuntaisin klo 10 liturgia. Helmikuu: 13.2. klo 16 
paastoliturgia, papiston talvipäivät.
14.2. klo 8 aamupalvelus, papiston talvipäivät. 15.2. 
klo 18 paastoliturgia. 20.2. klo 17 paastoliturgia. 22.2. 
klo 18 paastoliturgia. 24.2. klo 10 liturgia, Ristin ku-
martaminen. 27.2. klo 17 slaavinkielinen paastoliturgia. 
Maaliskuu: 1.3. klo 18 vigilia, KP arkkipiispa Leo, 
nuorisokuoro.
2.3. klo 10 liturgia, nuorisokuoro. 5.3. klo 17 katumus-
kanoni. 6.3. klo 18 paastoliturgia. 7.3. klo 18 akatistos 
Neitsyt Marialle. 8.3. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 
9.3. klo 10 liturgia. 

Keskustalon kirkko, Karjalankatu 1, Kuopio: 
Maanantaisin klo 8:45 kirkollishallituksen työviikon 
alkurukoushetki, palvelukseen ovat kaikki tervetulleita. 
Helmikuu: 29.2. klo 17 paastoliturgia, mahdollisuus 
katumuksen sakramenttiin klo 15 alkaen, isä Leo 
Tuutti.

Läntinen alue: 

Siilinjärven kirkko: Helmikuu: 15.2. klo 16.30 
mahdollisuus katumuksen sakramentti. 15.2. klo 18 
paastoliturgia.

Maaningan kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Helmikuu: 
21.2. klo 13 rukouspalvelus (vanhusten kirkkopäivä). 
27.2. klo 16 mahdollisuus katumuksen sakramenttiin. 
27.2. klo 18 paastoliturgia. Maaliskuu: 9.3. klo 10 
liturgia.

Pielaveden kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Helmikuu: 
17.2. klo 10 liturgia.

Keiteleen kirkko: (Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
jumalanpalvelus on tiistaiseurapaikassa). Helmikuu: 
20.2. klo 18 paastoliturgia. 24.2. klo 10 liturgia.

Itäinen alue:

Nilsiän kirkko: Maaliskuu: 2.3. klo 10 liturgia.

Tuusniemen kirkko: Maaliskuu: 6.3. klo 17 katu-
muskanoni.

Luikonlahden tsasouna: Maaliskuu: 5.3. klo 16 mah-
dollisuus osallistua katumuksen sakramenttiin.
5.3. klo 17 paastoliturgia.

Muuruveden tsasouna: Helmikuu: 24.2 klo 10 liturgia 
Maaliskuu: 7.3. klo 14 akatistos, kansainvälinen naisten 
rukouspäivä.

ДОБРОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Весной 2008 г. детский кружок г.Куопио 
« РОДНИЧОК » будет отмечать свое 
пятилетие.
В связи с этим событием вниманию 
читателя предлагается несколько важных 
тем о православном благочестии, 
подготовленным по учению Святых 
Отцов Церкви в помощь родителям в 
нелёгком деле воспитания маленького 
христиани христианина.                        О 
ВОСПИТАНИИ СТРАХА БОЖИЯ
При воспитании важнее всего то, чтобы 
в детях глубоко укоренялись и всегда 
под поддерживались: живая вера в 
Бога, навык постоянно ходить перед 
Ним, как всеведущим, и постоянная, 
искренняя забота о том, чтобы не 
оскорбить        своими грехами Его 
– безконечно благого и правосудного 
Отца,или кратко: сыновний  страх к Богу. 
Он есть НАЧАЛО ПРЕМУДРОСТИ ( 
Притч.9,10 ). ЛУЧШЕ НЕМНОГОЕ 
ПРИ СТРАХЕ ГОСПОДНЕМ, НЕЖЕЛИ 
БОЛЬШОЕ СОКРОВИЩЕ, И ПРИ 
НЕМ ТРЕВОГА ( Притч.15,16 ).БОГАТ 
ЛИ КТО И СЛАВЕН ИЛИ БЕДЕН, 
ПОХВАЛА ИХ – СТРАХ ГОСПОДЕНЬ 
( Сир. 10,25 ). Если сыновний страх 
к Богу есть в душе воспитанника, то 
в ней заложено главное основание 
доброго воспитания. Для укоренения 
в детях страха Божия прежде всего 
нужен истинно благочестивый пример 
родителей, воспитателей и вообще 
всех, имеющих влияние на детей. 
Сила примера очень велика во всяком  
отношении, но особенно велика она при 
воспитании духа благочестия.
Если родители и все окружающие 
детей сами проникнуты сыновним 
страхом к Богу, всегда говорят о Боге 
с благоговением, с надеждой ожидают 
от Него всякого блага и получаемое 
приписывают Ему с  искренней 
благодарностью, если они, благоговейно 
взирая на Бога, все несчастья принимают 
со смиренной преданностью, а на грехи 
всегда смотрят как на величайшее зло, то 
такой пример, без сомнения, произведет 
на детей благодетельное влияние.
Ежедневно видя перед собой примеры 
благочестия, дети мало – помалу и сами 
привыкают с благоговением  мыслить и 
говорить о Боге, искренно любить Его, 
как благого Отца, ревностно исполнять 
Его заповеди и с сыновним страхом 
избегать всякого нарушения воли 
Божией. Впрочем, чтобы благотворно 
влиять на воспитанников, надо иметь 
истинное благочестие, а не казаться 
только  благоче стивым:  личину 
благочестия дети скоро замечают и в 
таком случае сами быстро привыкают 
подражать виденным образцам.
Святитель Иоанн Златоуст советует 
нам: « И при жизни, и при смерти будем 
говорить детям своим и внушать им, 
что великое богатство, неиждиваемое 
наследство и не погибающее сокровище 
есть страх Божий; станем стараться 
оставлять им не богатство погибающее, 
но благочестие пребывающее и 
неиждеваемое.Когда нет благочестия, 
тогда и имеющееся богатство погибает 
с опасностями и крайним стыдом; а 
когда оно есть, тогда и неимевшееся 
прибывает ».

Подготовила Наталия Корте

по работе архиепископа Евсевия 
(Орлинского) « О воспитании детей 
в духе христианского благочестия » 
СПб.1877. 

Kuopion tiistaiseuran kevätkausi 2008

12.2. tiistaiseuran vuosikokous, isä Timo Honkaselkä. 
23.-24.2. Valamo/Lintula matka.
26.2. tiistaiseura, Heikki Saulamo.
11.3. tiistaiseura, Jarmo Huttu.
14.3. piirakkatalkoot.
15.3. myyjäiset .
30.3. tiistaiseuran 70v. juhla.
1.4. tiistaiseura, Anna-Liisa Vartiainen.
15.4. tiistaiseura, Pertti Pulkkinen.
29.4. tiistaiseura, vierailu piispa Arsenin luokse. 
13.5. tiistaiseura, kevätkauden päättäjäiset.

Puijonsarven ja Vuorelan
tiistaiseurat toimivat. Kevät 2008

 
 
19.2.; 4.3.; 18.3.; 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5. 
(muuttunut päivä); 27.5. (muuttunut päivä)
Puijonsarven tiistaiseura kokoontuu klo 14 jäsenten 
kodeissa. Lisätietoja toiminnasta antaa Kirsti Pisto 
puh. 0443642009.
Vuorelan tiistaiseura kokoontuu Osuuspankin kerho-
huoneella klo 18.30. Lisätietoja antaa Leo Tuutti puh. 
0503437249.

Käärmelahden tiistaiseuran vuosikokous
28.2. klo 18 Lahja ja Ville Liimataisella. 

Kevään kokoontumiset klo 18: 27.3., 24.4., 15.5., 
paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kirkkokahvit Kuopion salilla:
17.2. Pyhän Nikolaoksen miehet,
2.3. nuorisokuoro, 9.3. ikonipiiri.

Pääsiäiskoristeiden
askartelupäivä

perheille
lauantaina 8.3.2008 klo 12

Kuopion ort. seurakuntasalissa (yläsali)
Snellmaninkatu 8.

Myös kaikki maahanmuuttajaperheet
olette tervetulleita.

Tarvikkeiden hankintaa varten pyydämme
ilmoittautumaan seurakunnan kansliaan

puh. 020 6100300 pe 29.2.2008 mennessä.
Mukana askarteluohjaaja. Tarjoillaan välipalaa.

Järjestäjänä Diakoniatoimikunta

Palmusunnuntain kirkkokahvit 
ja hyväntekeväisyyskonsertti 

16.3.08 liturgian jälkeen
Kuopion seurakuntasalilla. 

Konsertin tuotto
Pietarin katulasten

ensi kesän leirin hyväksi. 
Vapaa pääsy,

ohjelman hinta 8 euroa.
Iloa Lapsen ja Nuoren elämään

Perinteiset pääsiäismyyjäiset
Kuopion ortodoksisen srk:n 

seurakuntasalissa
(Snellmaninkatu 8)

lauantaina 15.3. klo 11 alkaen. 
Myytävänä perinteisiä 

pääsiäisleivonnaisia: pashaa, 
kulitsaa, rahkapiirakoita, kakkuja, 

karjalanpiirakoita ym. sekä  virpovitsoja.
Järjestää: Lähetystoimikunta, Tiistaiseura, 

Konevitsan Ystävät ym. toimintapiirit

Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro
konsertoi su 10.2.2008

Kuopion tuomiokirkossa klo 16. 

Kuoronjohtajana toimii Joensuun yliopiston 
kirkkomusiikin opettaja Petri Nykänen.
Juhlavuoden aloituskonsertin ohjelma on koot-
tu ortodoksisen kirkkolaulun nykysäveltäjien 
tuotannosta eri puolilta maailmaa.

Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelmia voi lu-
nastaa ennen konserttia ovelta.
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Mikkelin seurakunta

Kuoleman kohdatessa
Hautauspalveluksessa hyväs-

tijättöjen aikana laulamme: 
“Missä ovat nyt sukulaiset 

ja ystävät? Katso, nyt eroamme 
toisistamme. Rukoilkaamme, että 
Herra hänet lepoon saattaisi.”

Missä ovat sukulaiset ja ystävät? 
Kysymys on mielenkiintoinen, sillä 
usein hautajaisissa tapaavat sukulai-
set, jotka eivät ole tavanneet toisiaan 
vuosikausiin. Lohdutuksena ovat 
kuitenkin sanat: “Että Herra hänet 
lepoon saattaisi.”

Muistan hämärästi, kun olin kol-
mevuotiaana ensimmäisissä hautajai-
sissa. Sen jälkeen kuoli setäni, enoni, 
mummoni, setäni, enoni, tätini jne. 
Kun ikää karttui, aloin pelätä, että 
edellisistä hautajaisista on kohta 
kulunut kaksi vuotta. Ei mennyt 
aikaakaan kuin setäni, enoni tai 
tätini kuoli. Meni jonkin aikaa, kun 
kuoli isäni. Sama jatkui taas kahden 
vuoden välein. Aloin kammota kuo-
lema-sanaa.

Oman vaikean sairauteni väli-
tyksellä 80-luvun alussa, kun kamp-
pailin elämän ja kuoleman välillä, 
tajusin, ettei kuolema olisi kamala 
asia, vaan siirtymistä tästä ajasta 
toiseen.

Nyt papin työssäni tapaan paljon 
hyvin sairaita, jotka ovat lähellä kuo-
lemaa, ja hautajaisia on jatkuvasti. 
Kun iäkäs ihminen kuolee, se tuntuu 
hyvin luonnolliselta. Kun nuori kuo-
lee, tuntee omaisten hädän ja toivotto-

muuden. On tuhansia kysymyksiä, 
mutta ei yhtään oikeaa vastausta 
maallisin silmin ajateltuna. 

Iankaikkisuudessa kuitenkin 
ihmisen maanpäällinen vaellus on 
hyvin lyhyt. Parhaiten siitä kertovat 
psalmin sanat: “Ihmisen elinaika on 
niin kuin ruohon; kuin kedon kukka 
hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei 
häntä enää ole eikä hänen asuinsijan-
sa häntä tunne” (103: 15 - 16).

Mikkelin seurakunta kuuluu niin 
sanottuihin Kuutosseurakuntiin, 
joiden alueella pidetään kiertokou-
lua. Papit toimittavat vuoronperään 
toistensa seurakunnissa liturgian ja 
kirkkokahvien yhteydessä pitävät 
alustuksen jostakin aiheesta. Vii-
dessä seurakunnassa ja viimeisenä 
omassa seurakunnassani pidin alus-
tuksen ”Kuolema ja ortodoksinen 
hautauspalvelus”.

Alustukseni jälkeen jokaisessa 
seurakunnassa eniten herättivät kiin-
nostusta ja kysymyksiä ortodoksisen 
kirkon hautajaisperinteet; niiden 
noudattaminen tai noudattamatta jät-
täminen. On silloin tällöin tapauksia, 
että omaiset eivät halua esimerkiksi 
arkun kannen avaamista. Joskus 
on käynyt niin, että luterilainen 
pappi on haudannut ortodoksisen 
vainajan.

Kun ihminen on kuollut, hänellä 
ei ole sananvaltaa. Hän ovensa 
avataan ja tutkitaan kaikki asiat, 
jotka olivat aikaisemmin yksityisiä. 

Hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä 
päättävät omaiset. Siksi olisi, jos 
asia tuntuu tärkeältä, hyvä tehdä 
hautaustestamentti.

Kerroin ihmisille, että minä itse 
olen varannut jo hautapaikkani ja 
tehnyt hautajaistestamentin, joka 
edellyttää noudatettavan oman 
kirkkoni hautajaisperinteitä. Hyvin 
monet ihmiset pyysivät, että kir-
joittaisin hautaustestamenttiasiasta 
Solea-lehteen. Haluttiin tietää, miten 
se tehdään ja miten tuodaan esille 
ortodoksinen hautajaisperinne.

Neuvoin, että hautaustestamentti 
voi olla ihan omasanainen. Siinä 
tuodaan muun muassa esille, että 
arkun kansi avataan. Jos ei osaa/tiedä 
kertoa kaikkea, voi jättää testament-
tiin omaisilleen viestin: “Tehkää niin 
kuin ortodoksinen pappi sanoo.” 
Luonnollisesti hautaustestament-
tiin voi pyytää kahden todistajan 
allekirjoituksen. Testamentista pitää 
luonnollisesti jättää muutama kopio 
omaisille ja sellaiseen paikkaan, jos-
ta se löydetään. Ei ole paljon hyötyä, 
jos sellainen löytyy vasta hautajais-
ten jälkeen pankin tallelokerosta, 
kun on jo perunkirjoituksen aika. 
Minulla on omasta hautaustesta-
mentistani yksi kopio muun muassa 
lompakossani.

isä joHannes Hätinen

Oma seurakunta tutuksi

Mikkelin valtuusto kuvassa eturiviltä vasemmalta Vladimir Airikainen, 
Arja Häyrinen, valtuuston puheenjohtaja Hannu Pyykkönen, kirkko-
herra Johannes Hätinen ja Tanja Kuismala. Takarivillä vasemmalta 
Ilkka Lappi, Jari Tuononen, Petja Pyykkönen, Helena Mölkänen ja 
Marja Mäkirinta.

Viime syksynä vuosiksi 2008-2011 
valittu uusi Mikkelin ortodoksinen 
seurakunnanvaltuusto kokoontui 
ensimmäiseen kokoukseensa sunnun-
taina 13.1.2008 tekemään valintoja 
seurakunnan toimielimiin.

Ensimmäisen kerran oli mahdol-
lista uudistetun Suomen ortodok-
sista kirkkoa koskevan lain ja sen 
perusteella laaditun aivan uuden 
kirkkojärjestyksen perusteella valita 
seurakunnanvaltuuston puheenjohta-
jaksi maallikko.

Aikaisemman lainsäädännön 
perusteella puheenjohtaja oli aina 
seurakunnan kirkkoherra virkan-
sa puolesta.

Mikkelin ortodoksinen seura-
kunnanvaltuusto käytti tätä mah-
dollisuutta hyväkseen ja valitsi 

VUODEN 2007 KERÄYKSET

Kuluneen vuoden aikana 
seurakunnan diakonia- ja 
lähetystyötoimikunta järjesti 
rahakeräyksiä seuraavasti:
* suuren paaston aikana 
(tyttöjen koulutuksen 
tukemiseksi Aasiassa) 379,30 
euroa,
* joulupaaston aikana  
(”Toivon -keräys Karjalaan”) 
177,40 euroa ja
* keräys lähetystyön hyväksi 
55 euroa.
Yhteensä keräykset tuottivat 
611,70 euroa.
Suuri kiitos kaikille keräyksiin 
osallistuneille.

Toimikunnan puolesta
Pekka Hirvonen
toimikunnan pj.

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 sukuselvitys-
tilaukset Kuopiosta,
puh. (017) 288 2300,
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Helmikuu
La 2.2. klo 18 Vigilia
Su 3.2. klo 10 Liturgia, jonka
jälkeen srk-talossa ruokailu ja
Petja Pyykkösen alustus ”Suuri Paasto”
Su 3.2. klo 15 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 4.2. klo 18 Katumuskanoni
To 7.2. klo 18 Katumuskanoni
Pe 8.2. klo 18 Paastoliturgia
Su 10.2. klo 10 Venäjänkielinen liturgia
Pe 15.2. klo 18 Paastoliturgia
Pe 22.2. klo 18 Paastoliturgia
La 23.2. klo 18 Vigilia
Su 24.2. klo 10 Liturgia
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
Su 9.3. klo 10 Venäjänkielinen liturgia
La 15.3. klo 18 Vigilia
Su 16.3. klo 10 Liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Helmikuu
La 2.2. klo 10 Liturgia, Herran
Temppeliin tuominen
Ti 5.2. klo 18 Katumuskanoni
La 16.2. klo 18 Vigilia
Su 17.2. klo 10 Liturgia
Ke 27.2. klo 18 Paastoliturgia

Maaliskuu
La 8.3. klo 18 Vigilia
Su 9.3. klo 10 Liturgia
Ke 19.3. klo 18 Paastoliturgia

Juva
Ev.- lut. srk-talon takkahuone
Su 10.2. klo 10 Liturgia

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

SYSMÄ
Marjatta Tapiolan koti,
Mataristonkuja 13
Ke 6.2. klo 18 Katumuskanoni
Ti 18.3. klo 18 Paastoliturgia

MIKKELIN IKONIPIIRI
kokoontuu srk-talossa
La 9.2., 23.2., 8.3. klo 10.

MIKKELIN TIISTAISEURA
kokoontuu srk-talossa
Ma 18.2., 3.3. ja 17.3. klo 12.

PIEKSÄMÄEN TIISTAISEURA
kokoontuu: Ti 5.2. klo 13 Kauko Savinaisen kotona, Keskuskatu 28 A 
9; ti 26.2. klo 13 kirkossa (vuosikokous); 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

ONL:n ja PSHV:n vuosi-
juhlat Jyväskylässä

4. – 6.huhtikuuta
Juhliin lähtee mukaan 
niin nuorempaa kuin 

vanhempaakin väkeä. 
Mikkelin seurakunta jär-
jestää 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.

Tavan mukaan seura-
kunta maksaa ONL:n 

vuosijuhlille osallistuvien 
kulut. Sen sijaan PSHV:
n vuosijuhlille lähtijöiltä 

peritään todelliset matka- 
ja majoituskulut.
Ilmoittautumiset
ja tiedustelut:

puh. 0206 100 351 tai
johannes.hatinen@ort.fi

K O N S E R T T I
MIKKELIN 

TUOMIOKIRKOSSA 
SU 2.3.2008 KLO 

18.00
Konsertissa 

laulavat Karjalan 
hiippakunnan 
seurakuntien 

kuorot, 
kanttorikuoro ja 

yhteiskuoro
Puhe

arkkipiispa Leo
Vapaa pääsy

T e r v e t u l o a !

puheenjohtajakseen rehtori Hannu 
Pyykkösen ja varapuheenjohtajaksi 
seurakunnan kirkkoherran, isä Jo-
hannes Hätisen.

Seurakunnan päivittäisestä hallin-
nosta ja taloudenhoidosta vastaavaan 
toimielimeen, seurakunnanneuvos-
toon, valtuusto valitsi kuusi jäsentä, 
joista kaksi uusia ja neljä entisiä 
jäseniä.

Samalla valtuusto pienensi neu-
voston jäsenmäärän yhdeksästä 
kuuteen. Seurakunnanneuvostoon 
valittiin Pieksämäeltä kaksi jäsentä: 
Paula Sevtsenko ja Aija Myriin 
( uusi), Sysmästä Esa Nykänen, 
Juvalta Leena Orro ja Mikkelistä 
Henna Mertanen ja Mirjam Ny-
känen (uusi).

Kirkkojärjestyksen mukaan seu-
rakunnan kirkkoherra toimii seura-
kunnanneuvoston puheenjohtajana. 
Kiinteistölautakuntaan valittiin 
vuosiksi 2008-2011 pääkirkon isän-
nöitsijä, Hannu Rautio Mikkelistä, 
Hannu Bordi Pieksämäeltä ja Kari 
Tiittanen Mikkelistä.

Vaalilautakuntaan valittiin vuo-
siksi 2008-2011 Esko Kaikkonen, 
Piia Suorsa ja Tiina Ojamo, kaikki 
Mikkelistä.

Kirkkoherra toimii vaalilauta-
kunnassa lakisääteisesti puheen-
johtajana. Kiinteistölautakunnassa 
kirkkoherra toimii esittelijänä ja 
sihteerinä.

Tilintarkastajiksi valittiin Osmo 
Aalto (JTTT) ja hänelle varalle 
Raija Pulkkinen (HTM) sekä Tuula 
Koivunen ja hänelle varalla Kalevi 
Laitsaari.

Uutena toimielimenä nyt muu-
taman vuoden toimineeseen hiip-
pakuntaneuvostoon valittiin myös 
luottamushenkilöedustaja, jona 
toimii vuodet 2008-2011 Petja 
Pyykkönen.

Lisätietoja: Seurakunnan viras-
tosta, kirkkoherra Johannes Häti-
nen p. 0206 100 351
Lue koko pöytäkirja: seurakunnan-
valtuusto 13.1.2008 
->  http://www.ort.fi/fi/kirkko_pal-
velee/srk/mikkeli/
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Rautalammin seurakunta

Jaakko Rautalammilla
kirkon isäntänä

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

JUMALANPALVELUKSIA
Rautalampi , Pyhän Nikolaoksen kirkko
Ke 6.2 klo 18 katumuskanoni ( radiointi ).  La 9.2 klo 18 vigilia.  
Su 10.2 klo 10 liturgia.  La 16.2 klo18 vigilia.  Ke 20.2 klo 18 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  La 23.2 klo18 vigilia.  Su 24.2 klo 
9 liturgia.  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 sairaanvoitelu.  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.  

Suonenjoki , Kristuksen kirkastumisen kirkko
Pe 8.2 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  La 23.2 klo 18 
vigilia.  La 1.3 klo 18 vigilia. Su 2.3 klo 10 liturgia.  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.

Syvänniemi , pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Ti 5.2 klo 18 katumuskanoni.  Pe 22.2 klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia.  Suuri ma 17.3 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia.  Kirkas pe 28.3 klo 9 liturgia ( koululaiset ).

Tervo , profeetta Elian tsasouna
To 7.2 klo 18 katumuskanoni.  Su 17.2 klo 10 liturgia.  Pe 29.2 klo 18 
ennenpyhitetyjen lahjain liturgia.  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.  

Vesanto , Johannes Kastajan tsasouna
 Ke 13.2 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  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 ).

Hankasalmi , Aseman srk.koti 
Ke 27.2 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  La 15.3 klo 10 
liturgia.  Su 30.3 klo 10 liturgia.

Konnevesi , srk.talon ryhmätila
Pe 15.2 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.  Suuri ke 19.3 klo 
18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

Nikolaos-kuoron harjoitukset Syvänniemen tsasounalla klo 18
torstaisin 14.2,  21.2,  28.2  ja 13.3
keskiviikkoisin 2.4 ja 23.4

Tiistaiseurat
Rautalampi  tiistaisin klo 13   12.2,  26.2,  11.3 ja 25.3
Suonenjoki pe 8.2 Epl:n ( klo 18 ) jälkeen,  ti  19.2 klo 13  
vuosikokous, ti 11.3 klo virpovitsojen teko,   ti 1. 4 liturgian ( klo 10 
) jälkeen.  

Ikonipiiri kokoontuu tiistaisin  12.2, 19.2, 4.3 ja 11.3

Vuosilomat
isä Jyrki 7.- 10.3 ,   kanttori Oili 4.-10.3 ja 8.-18.3
isä Jyrki on tavattavissa kaikenlaisissa asioissa katumuksesta 
kalastukseen Rautalammin virastossa torstaisi klo 9-12 ja iltaisin 
siinä pyhäkössä missä jumalanpalvelus pidetään klo 16-18. Ja tietysti 
aina kun niin sovitaan.

Harvalla 25 vuotiaalla rakennustek-
niikan opiskelijalla on oma kirkko. 
(ja päinvastoin) Rautalammin pyhän 
Nikolaoksen kirkon isännöitsijällä 
Jaakko Vainiolla on.(ja päinvas-
toin)

Sen lisäksi Jaakolla on kymme-
nen vuoden kokemus ortodoksisten 
kristinoppileirien ohjaajana  ainakin 
kahdeksassa eri seurakunnassa. 
Alttariapulaisena hän on toiminut 

pikkupojasta alkaen muistinsa mu-
kaan  parikymmentä vuotta ja kir-
konkellojen soittokin alkaa kajahtaa 
kunnolla, kun kurssikin tuli käytyä 
viime vuonna.

Yhdessä vaimonsa Domnan kans-
sa he ovat upea nuori aviopari, jolle 
ortodoksisuus on luonnollinen ja tär-
keä osa elämää. Opettaahan Domna 
Rautalammilla oman ekaluokkansa 
lisäksi myös ortodoksista uskontoa 

ekaluokkalaista lukiolaisille.
Jaakon harras toive (ja voimakas 

kehotus) nuorille pojille: tulkaa kirk-
koon jumalanpalveluksiin (ottakaa 
vanhemmatkin mukaan) opetellaan 
yhdessä jumalan palvelusten sujumi-
sen kannalta tärkeitä alttariapulaisen 
(ponomarin) tehtäviä ja saadaan näin 
mielekäs lisä mieheksi kasvamiseen.
Jaakolle voi soittaa 050-4008323.

Harvalla pyhäköllä on omaa rakennustekniikan opiskelijaansa. Rautalammin Pyhän Nikolaoksen kirkolla 
on.

Seurakunnan valtuuston kokouk-
sessa 24.1  seurakunnan hallinto 
valtuustokaudelle 2008-2011 muo-
dostui seuraavasti: Seurakunnan 
neuvostoon valittiin Marjatta Antto-
nen Suonenjoelta, Marja Asikainen 
Karttulasta, Anja Kauppinen Hanka-
salmelta, Erja Kotta Rautalammilta, 
Keijo Postari Suonenjoelta, Kari 
Savolainen Konnevedeltä. 

Luottamushenkilöiden edusta-
jaksi hiippakuntaneuvostoon lähtee 
Esko Huovinen.

Kiinteistölautakuntaan  tulivat 

Onni Laakso, Pirjo Laitinen, Vieno 
Mensonen, Yrjö Minkkinen, Tuomo 
Tuovinen.

Vaalilautakunnassa pysyvät Oili 
Mäkirinta, Lauri Ruotanen, Jaakko 
Vainio.

Pyhäkköjen isännöitsijöinä toi-
mivat edelleen Jaakko Vainio Rauta-
lammilla, Onni Laakso Suonenjoel-
la, Tuomo Tuovinen Syvänniemellä, 
Juhani Tähtivaara Tervossa ja Faina 
Konttinen Vesannolla.

Tilintarkastajina jatkavat Veli-
Heikki Lämsä ja Reijo Riionheimo. 
Vuonna 2008 seurakunnanvaltuus-
ton puheenjohtajana toimii Esko 
Huovinen, varapuheenjohtajana 
Helena Jaamalainen ja sihteerinä 
isä Jyrki.

Kuvassa vasemmalta oikealle valtuuston pj Esko Huovinen, varapj Helena Jaamalainen, Mikael 
Mensonen, Juhani Tähtivaara, Kalevi Jetsonen, Erja Kotta ja Sauli Miskala.Valtuuston jäsenistä Pirjo 
Laitinen oli seurakunnan edustajana aikuiskasvatuskurssilla Valamon kansanopistossa ja Brita Pystynen 
kovassa kuumeessa kotona.

Valtuusto
järjestäytyi
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Jyväskylän seurakunta
JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. (014) 332 92 00
Sähköposti: jyvaskyla@ort.
fi
Virasto avoinna ma-pe klo 
9-12

Jotain sentään on
niin kuin ennen

JUMALANPALVELUKSET

Äänekoski:   Pe 15.2. klo 18 paastoliturgia. To 6.3. klo 18 paastoliturgia. 
Ti 18.3. klo 18 paastoliturgia.

Suolahti:  To 7.2. klo 18 katumuskanoni. Ke 20.2. klo 18 paastoli-
turgia.

Viitasaari:  Ke 6.2. klo 18 katumuskanoni. La 9.2. klo 9 liturgia. Pe 
22.2. klo 18 paastoliturgia. Su 16.3. klo 10 liturgia ja virpomavitsojen 
siunaus (Palmusunnuntai).

Saarijärvi:  Su 10.2. klo 10 liturgia. Su 24.2. klo 10 liturgia. Ke 12.3. 
klo 18 paastoliturgia.

Lievestuore:  Pe 14.3. klo 18 paastoliturgia.

Karstula:  Ti 5.2. klo 18 katumuskanoni. La 16.2. klo 9 liturgia. Ke 
27.2. klo 18 paastoliturgia.

Pihtipudas:  Su 17.2. klo 10 liturgia, 19.3. klo 18 paastoliturgia

Haapamäki (Laina Halvarin kodissa, Pyörötie 1): La 23.2. klo 9 
liturgia

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

Jyväskylä:  Ma 4.2. klo 18 suuri katumuskanoni. Ti 5.2. klo 18 suuri 
katumuskanoni. Ke 6.2. klo 18 suuri katumuskanoni. To 7.2. klo 18 suuri 
katumuskanoni (piispa Arseni). Pe 8.2. klo 18 paastoliturgia. La 9.2. klo 
18.00 vigilia. Su 10.2. klo 10 liturgia. Ke 13.2. klo 18 paastoliturgia. Pe 
15.2. klo 18 paastoliturgia. La 16.2. 18 vigilia. Su 17.2. klo 10 liturgia. 
Ke 20.2. klo 18 paastoliturgia. Pe 22.2. klo 18 paastoliturgia. La 23.2. 
klo 18 vigilia. Su 24.2. klo 10 liturgia. Pe 29.2. klo 18 paastoliturgia 
(tulkkaus viittomakielellä). La 1.3. klo 18 vigilia. Su 2.3. klo 10 liturgia. 
Ke 5.3. klo 18 suuri katumuskanoni. Pe 7.3. klo 18 akatistos (piispa 
Arseni). La 8.3. klo 9 liturgia, klo 18 vigilia. Su 9.3. klo 10 liturgia. Ke 
12.3. klo 18 paastoliturgia. Pe 14.3. klo 18 paastoliturgia. La 15.3. klo 9 
aamupalvelus ja liturgia (Lasaruksen lauantai), klo 18 vigilia. 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 paastoliturgia. To 20.3. klo 9 
aamupalvelus, klo 17 ehtoollisen asettamisen liturgia

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA

Kevätkauden 2008 tapahtumia

TIISTAISEURAILLAT

Helmikuun tiistaiseurailta on 12.2.08 klo 18.00.  
Opetuspuhe Outi Piiroinen-Backman aiheena Pienimmän lantin 

yhteisö. Hän esittelee myös Aloe Vera –juomaa.

Helmikuun toinen tiistaiseurailta on 19.2.08 klo 17.00
Vuosikokouksen jälkeen isä Timo Mäkirinta pitää opetuspuheen 

kuolema-aiheesta.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
KAIKKIIN TILAISUUKSIIN!

Johtokunta

Suojärveläiset 
Kokoonnumme torstaina 21.2.

kello 18.00 alkaen ort. kirkon vanhaan saliin
ja juamma tsuajut.

Teemana Suojärven vapauttaminen.
Vierailijana sotahistorijoitsija Kimmo Sorko.

Tervetuloa!

Suomen ortodoksinen kirkko 
siirtyi tänä vuonna juhlakau-
desta suoraan paastokauteen.  

Teofanian juhla oli vielä menossa, 
kun vietettiin jo Publikaanin ja 
fariseuksen sunnuntaita, eli ensim-
mäistä suureen paastoon valmistavaa 
sunnuntaita.  

Moni asia tuntuu tänä vuonna me-
nevän toisin kuin tavallisesti.  Vielä 
tammikuussa olemme saaneet odot-
taa oikean talven alkamista, pakkasta 
ja lumisadetta.  Toisaalta siirrymme 
“talvesta” “paastokevääseen” jo hel-
mikuun alussa, ja kevään huipennus, 
Kristuksen ylösnousemuksen juhla, 
koittaa jo 23. maaliskuuta.  Olipa 
puhe säästä tai kirkkokalenterista, 
tämä vuosi tuntuu ennen kokemat-
tomalta.

Tärkein on kuitenkin ennallaan.  
Tänäkin vuonna pyhä ja suuri paas-

to ohjaa meidät Ylösnousemuksen 
ihanaan juhlaan samoin esimerkein, 
rukouksin ja jumalanpalveluksin 
kuin kaikkina aikaisempinakin 
vuosina ja vuosisatoina.  Jälleen 
kerran Kirkko kutsuu meitä tuhlaa-
japoikina palaamaan Isän kotiin ja 
muistuttaa meitä kristityn elämän 
perusteista: lähimmäisenrakkau-
desta, nöyryydestä ja sovinnosta.  
Ensimmäisellä paastoviikolla pyhä 
Andreas Kreetalainen vie meidät 
Vanhan Testamentin henkilöiden 
kautta katumuksen syvimpään yti-
meen.  Paastosunnuntait tuovat 
esikuviksemme pyhät kilvoittelijat, 
Gregorios Palamaksen, Johannes 
Siinailaisen ja Maria Egyptiläisen, 
ja paaston puolivälissä saamme 
kumartaa kärsimyksen kautta saa-
dun voiton merkkiä, Herran Pyhää 
Ristiä.  Arkipäivien hiljaisen kau-

niit jumalanpalvelukset tarjoavat 
meille irtioton maailman pyörteistä, 
ja ennenpyhitetyt ehtoollislahjat 
vahvistavat meitä viikonloppujen 
välillä.  Pyhän Efraim Syyrialaisen 
paastorukous tulee päivittäiseksi 
ohjenuoraksemme.

Monelle ortodoksille suuri paasto 
on kirkkovuoden rakkainta aikaa.  
Sen todellinen sisältö avautuu ju-
malanpalveluksiin osallistumisen 
kautta.  Satoipa vettä tai lunta – olipa 
kevääseen kuinka pitkä aika tahansa 
– suuren paaston jumalanpalvelukset 
herättävät sieluissa vuosi toisensa 
jälkeen valoisan kevään ja Ylös-
nousemuksen ihanan odotuksen.  
Apostoli Filippuksen sanoin: “Tule, 
niin näet!”

aleKsander roszczenKo

Ortodoksisen opiskelijaliiton 
Jyväskylän alaosasto toimii!

 
Ortodoksinen opiskelijaliitto 

(OOL) järjestää toimintaa orto-
doksisuudesta kiinnostuneille 

opiskelijoille ja nuorille aikuisille. 
Jyväskylän alaosasto kokoon-
tuu pari kertaa kuukaudessa ja 

osallistuu OOL:n valtakunnallisiin 
tapahtumiin.

 
Tarkempaa tietoa tapahtumista 
Jyväskylän OOL:n nettisivulta:

http://www.ort.fi/ool - Alaosastot 
- Jyväskylä

 
Parhaiten tietoa toiminnasta saa 

liittymällä sähköpostilistalle
osoitteessa:

http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/
ool-jkl

 

Lisätietoja Jyväskylän OOL:sta 
Tuuli Lukkalalta (tulukka@jyu.fi) 

ja Minja Hänniseltä
(myyrylai@phys.jyu.fi).

 
Tervetuloa mukaan!

Ortodoksiakurssit keväällä 2008

Torstaisin klo 18-19:45
vanhassa salissa

 
10.1. Kasteen ja mirhallavoitelun sakra-

mentit. Kirkollisia tapoja.
24.1. Pappeuden ja sairaanvoitelun 

sakramentit. Suuren paaston 
valmistussunnuntait.
31.1. Suuri paasto.

Paastosunnuntaiden teemat.
28.2. Ehtoo- ja aamupalvelus. 

Muita jumalanpalveluksia.
6.3. Katumuksen sakramentti.

Risti kristityn elämässä.
13.3. Suuri viikko. Pääsiäinen.
Kirkkovuoden suuret juhlat III.

3.4.  Sakramentit: Avioliitto. 
Luostarilaitos, pyhiinvaellus.

24.4. Kirkkovuoden suuret juhlat IV.  
Pyhien muisto ja pyhyys aikanamme.

8.5. Kirkkorakennus- ja esineistö. Kirk-
ko organisaationa

ja sen  tehtävä maailmassa.
22.5.  Toiveaihe / kyselytunti.

Kurssia vetää
TM Maria Takala-Roszczenko.

Vuosijuhlat lähestyvät! 
Talkoolaisia haetaan!

ONL, PSHV ja OOL järjestävät yhteiset 
vuosijuhlat

Jyväskylässä 4. – 6.4.2008

Tarvitsemme reippaita ja innokkaita 
talkoolaisia vaihteleviin tehtäviin.

Älä piilottele taitojasi, vaan tule
rakentamaan yhteistä juhlaa!

Ilmoita itsestäsi nuorisotoimistoon
29.2. mennessä!

Kerro nimesi, ikäsi, vahvuutesi
ja tehtävätoiveesi.

Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja
GSM 0500 991 621,

pirjo.harkonen@ort.fi

Solean kannen ikoni on Marian ilmestyksen 
juhlaikoni. Marian ilmestys on tiistaina 25.3.

Ikonin on maalannut Anna Heikinheimo
ja sen on kuvannut P & M Image Oy.
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Lapinlahtelainen Pekka Tsubari 
täytti 12.1.2008 100-vuotta. Pekka 
Tsubari on syntynyt Laatokan Kar-
jalassa Salmissa 12. tammikuuta 
1908 perheen kolmesta pojasta 
nuorimpana.

Hänen kotitalonsa oli Miina-
lanjoen varrella lähellä Laatokan 
rantaa.

Jo poikasena Pekka Tsubari oli 
kotitöiden ohessa mukana raskaissa 
metsätöissä muun muassa Aunuk-
sessa ja Laatokan puutavaralaivojen 
lastauksessa Tulemajoen suulla.

Keskikoulu jäi kesken työn ja 
taloudellisen niukkuuden vuoksi. 
Asevelvollisuuden Pekka suoritti 
Viipurin kenttätykistössä.

Sittemmin Pekka Tsubari pääsi 
Waldhof-metsäyhtiön palveluk-
seen. Silloin hän suoritti Evon 
metsäopiston ja työsuhde yhtiössä 
vakiintui. Pekka oli avioitunut 
Kirkkojoen kylästä kotoisin olleen 
Outi Akkilan kanssa. 

Työpaikka muuttui myöhemmin 
Wärtsilään.

Talvisota keskeytti työnteon ja 
Pekka joutui muiden mukana rin-
tamalla. Veljeksistä keskimmäinen 
kaatui tammikuussa 1939. Pekan 
perhe evakuoitiin Etelä-Pohjan-
maalle Teuvalle.

Sodan loputtua Pekka pääsi sil-
loisen  Valtion Polttoainetoimiston 
palvelukseen.

Jatkosota katkaisi tämänkin 
työn, sodan jouduttua asemaso-
tavaiheeseen hänet komennettiin 

Piiriesimies
Pekka Tsubari

100 vuoden ikään
hankkimaan puutavaraa valtion ja 
rautateiden tarpeisiin. 

Vähän myöhemmin Pekka siirret-
tiin Oulaisiin, jossa kului seitsemän 
vuotta. Sodan päätyttyä hän oli 
sotilasarvoltaan kersantti.

Vuonna 1950 Pekka Tsubari sai 
siirron Kajaaniin hoitamaan VAPOn 
sikäläisen hankintapiirin esimiehen 
tehtäviä. Siellä vierähtikin hänen 
loppu työikänsä eläkkeelle siirtymi-
seensä, vuoteen 1971 saakka.

Paitsi työt, on metsä merkinnyt 
Pekalle myös harrastusta oman 
metsän hoidossa.
 

Tiivistä työtä 
seurakunnassa 

Pekka osallistui Kajaanissa tiiviisti 
ortodoksisen seurakunnan toimin-
taan. Hän kuului sekä seurakunnan-
neuvostoon että valtuustoon. Hän oli 
mukana myös kirkolliskokouksessa 
niin sanottuna maallikkojen edus-
tajana.

Merkittävä vaihe seurakunnan 
toiminnassa oli kirkon ja rukoushuo-
neiden rakennuttaminen Kajaaniin ja 
Kainuun pitäjiin.

Pekka toimi useita vuosia myös 
kirkon isännöitsijänä. Yhdessä seu-
rakunnan esimiehen rovasti Elias 
Huurinaisen kanssa hän toimi tar-
mokkaasti seurakunnan talouden 

saattamiseksi vakaalla pohjalle. 
Jo kauan oli mielissä itänyt muut-

to lähemmäksi sukulaisia. Asian 
ratkaisi Outi-vaimon vakava sairas-
tuminen.

Asuminen hissittömässä kerros-
talossa kävi liian vaikeaksi. Niinpä 
1980-luvun alussa Pekka ja Outi 
muuttivat Lapinlahdelle rivitalohuo-
neistoon, jossa Pekka edelleenkin 
asuu. Outi kuoli sairauden murta-
mana vuonna 1986.

Pekka Tsupari on hengen ihmi-
nen. Päivittäiset rukoukset täyttävät 
hänen elämänsä.

Hän on kirkon uskollinen palve-

lija, Jumalan mies. Ani harvoin voi 
tavata ihmisellä sellaisen uskon, 
mikä loistaa hänen sydämessään...

Neljä polvea 
Tsubareita

Pekka Tsubarin perilliset, tytär ja 
poika, ovat sijoittuneet eteläiseen 
Suomeen. Siellä asuu myös Pekan 
neljäs polvi: kolme pojan tyttären 
lasta. Nuorin on nyt kaksivuotias ja 

vanhin täyttänyt kahdeksan.
Pekka tekee vieläkin lähes päivit-

täin kävelyn Jussinpihaan ja takaisin, 
vaikka hänellä on välillä ollut vaikei-
takin sairausjaksoja.

Tunnustuksena toiminnastaan 
Pekka Tsubari on saanut muun muas-
sa Suomen Valkoisen Ruusun ensim-
mäisen luokan mitalin kultaristein ja 
Pyhän Karitsan ensimmäisen luokan 
mitalin sekä sota-ajoilta marsalkka 
Mannerheimin myöntämän toisen 
luokan vapaudenmitalin.

Pekka vietti virkeänä syntymä-
päiväänsä läheistensä, ystäviensä ja 
kirkon uskovien kanssa.

Jyväskylän seurakunnassa on  aina draivia. Vauhdikasta teofanian vedenpyhitystä toimittamassa kirkkoherra Timo Mäkirinta. (kuva: Seppo Riikonen)

Ristisaatossa avannolle

Lapinlahden Sotaveteraanien Ukko Kiiskinen onnittelemassa Pekka Tsubaria.
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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. (014) 3329 230, 0500 991 621
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 toinen Solea ilmestyy jp 
viikolla 10. Aineistopäivä on 19.2.
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
RADIOPALVELUKSET

Su 3.2. Sovintosunnuntain ehtoopal-
velus, klo 18-19 Ilomantsi, Profeetta 
Elian kirkko 

Ke 6.2. Andreas Kreetalaisen katu-
muskanoni, klo 18-19 
Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko
 
Su 10.2. Liturgia, klo 11-12    
Lappeenranta, Jumalansynnyttäjän 
suojeluksen kirkko
 
Ke 20.2. Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia, klo 18-19
Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkko
 
Su 24.2. klo 11-12 Liturgia
Oulu, Pyhän Kolminaisuuden ka-
tedraali
 
Su 9.3. klo 11-12 Liturgia
Nurmes, Apostolien Pietarin ja Paa-
valin kirkko
 
Pe 21.3. klo 18-19 Kristuksen hau-
tauspalvelus, Suuren lauantain aa-
mupalvelus Helsinki, Uspenskin 
katedraali

Ortodoksiset aamuhartaudet 
radiossa:
23.2. TM Teemu Smalin, Helsinki
15.3. TM, kanttori Wilhelmiina 
Virolainen, Valamon kansanopisto, 
Heinävesi

Ordoksinen iltahartaus radiossa: 
19.2. Rovasti
Jarmo Hakkarainen, Joensuu

ks. www.ort.fi/radio ja tv

Kuutosseurakuntien
kristinoppileirit kesällä 2008

Ensi kesänä järjestetään yhteensä kolme kristinoppi-
leiriä Pyhäkankaan leirikeskuksessa, Nilsiän Lastu-
lahdessa ja viikonloppukripari Kuopiossa. 

Pyhäkankaan kristinoppileirit järjestetään seuraavasti:
I-kripari 7.-14.6. ja
II-kripari 5.-12.7. 

Lastulahden kristinoppileirin ajankohta on 5.-12.7.2008. 

Kristinoppileireille ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaikaa leireille on 29.2. saakka.

Leireille voidaan ottaa enintään 30 leiriläistä/leiri, ja 
leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset ottaa vastaan Kuopion ortodoksinen 
seurakunta/
lapsi- ja nuorisotyöntekijä Antti Räsänen, Puh. (017) 
2882 303, GSM 050 4394 556 tai
kuopio.kerhot@ort.fi. 

Muissa leireihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa 
yhteyttä myös omaan seurakuntaasi.

Tule leiriohjaajaksi!
Ensi kesän leireille tarvitaan jälleen

rohkeita, oma-aloitteisia
ja innokkaita ohjaajia!

Kesällä 2008 järjestetään viisi (5) kuutosseurakun-
tien yhteistä leiriä, joille tällä ilmoituksella haetaan 
kristinoppileireille osallistuneita, lasten ja nuorten 
ohjaamisesta kiinnostuneita nuoria.

Leirien ajankohdat  kesällä 2008 ovat: 
Pyhäkankaalla 
1. kripari 7.-14.6.,
lasten leiri 16.-19.6., 
varhaisnuorten leiri 24.-27.6. ja 
2. kripari  5.-12.7. sekä 
Lastulahden kripari Nilsiässä 5.-12.7..

Kirjoita siis vapaamuotoinen hakemus, jossa ker-
rot mm. seuraavista asioista:
* nimesi ja ikäsi
* yhteystietosi
* harrastuksistasi, 
* mahdollisista koulutuksistasi sekä
* harjoittelu-/ työkokemuksistasi
* mitä odotuksia Sinulla on leireihin liittyen, ja
* mille leirille toivot ensisijaisesti pääseväsi ohjaa-
jaksi. 

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla tai kirjeitse 
allaoleviin osoitteisiin. 
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään perjan-
taina 29.2.2008.

Voit kysyä leireistä, ohjaajakoulutuksesta ja muista 
nuorisotyöhön liittyvistä asioista myös tarkemmin, 
joten ota yhteyttä!

Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

Rajakatu 39
40200 JYVÄSKYLÄ
pirjo.harkonen@ort.fi
GSM 0500 991 621

Kuiva maa ja pitkät vedenhakumatkat vaikeuttavat etiopialaisten 
päivittäistä elämää. ”Vesi ja Henki”-keräyksellä parannetaan 
vedensaantimahdollisuuksia ja voimaannutetaan kyläyhteisöjä 
Haikin köyhällä alueella Etiopiassa.

Kanna vettä ja osta lääkkeitä haikilaisille 1.2.–31.3.2008.

Keräystili: OP 548005–223308. Tiedonantoihin ”Etiopia”. 

Lisätietoja: www.ort.fi/ortaid.

Vesi ja Henki
kirkon suuren paaston keräyksellä 
Vettä ja terVeyttä etiopiaan 
1.2.–31.3.2008.

Ort
Aid

Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro konsertoi sunnuntaina 10.2.2008 
Kuopion tuomiokirkossa. Konsertti aloittaa kuoron 20. juhlavuoden, joka 
varsinaisesti tulee kuluneeksi ensi syksynä.

Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro on alusta asti toiminut orto-
doksisen kirkkomusiikkikoulutuksen yhteydessä ja jatkaa toimintaansa 
edelleen.

Kuoro koostuu pääasiassa ortodoksisen kirkkomusiikin ja teologian 
opiskelijoista, mutta alusta alkaen siihen on kuulunut myös kirkkolaulun 
ammattilaisia sekä kuoromusiikin kokeneita harrastajia. Kuoronjohtajana 
on toiminut vuodesta 2002 alkaen Joensuun yliopiston kirkkomusiikin 
opettaja Petri Nykänen.

Juhlavuoden aloituskonsertin ohjelma on koottu ortodoksisen kirkko-
laulun nykysäveltäjien tuotannosta eri puolilta maailmaa. Ortodoksinen 
nykymusiikki on ollut keskeinen osa kuoron profiilia jo useamman vuoden 
ajan, mikä sopii erinomaisesti opiskelijakuoron toimintaan. Konsertin sä-
veltäjänimiä ovat Leonid Bashmakov, brittisäveltäjät Ivan Moody, James 
Chater ja Alexander Lingas sekä Timo Ruottinen ja Mikko Sidoroff.

Konsertti alkaa Kuopion tuomiokirkossa su 10.2. klo 16.00. KP Arkki-
piispa Leo kunnioittaa tilaisuutta läsnäolollaan sekä pitää puheen konser-
tin yhteydessä. Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelmia voi lunastaa ennen 
konserttia ovelta.

Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro aloittaa 20. 
juhlavuotensa Kuopiossa.

Bashmakovista
Sidoroffiin

Suuntaamme tänä vuonna Lapin matkan
Lemmenjoen kultamaille.

Lähdemme matkaan
perjantai-iltana 25.7. noin klo 19 ja

palaamme lauantaina 2.8. myöhään illalla. 
Matkan hinta: alle 18v 50/60e, aikuiset 100/120e 

Hinta sisältää matkojen lisäksi aamupalan
la 26.7 Inarissa sekä saunan ja juhlaillallisen pe 1.8. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Yrjö Minkkinen 0500 171723                       

Tervetulleita reissulle ovat
kaikkien seurakuntien jäsenet!  

Matkan järjestää Rautalammin Ort. Seurakunnan nuorisotoimi

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 8.3. mennessä.
Myös kannustusjoukot suurella porukalla mukaan!

Lisätietoja:
Kirsi-Maria Hartikainen

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


