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Niin paljon
Niin paljon Jumala rakastaa, 
anteeksi antaa ja armahtaa.

Niin paljon ihmetekoja, onnis-
tumisia, jaksamista ja uuden 
aamun antaa.

Joka päivä pahahenki viette-
lee, ajatuksiisi ilkeitä mietteitä 
kehittelee.

Taistelua oman minäni kanssa, 
lohtua saamme Kristuksesta.

Niin paljon Jumala antaa tur-
vaa häneen. Hän päiväsi kulun 
säätelee. Rukoile nöyrästi, kii-
tä, kätesi aamuin illoin yhteen 
liitä.

Ystävää älä hylkää. Käy yk-
sinäisen luona ja ole edes het-
ki. Se on Jumalalle mieluisa 
retki.

Niin paljon Jumala armahtaa. 
Hänen ihmetekoja emme voi 
ymmärtää.

Tarja Jelonen
Äänekoski

Pekka Sankilampi ja Heikki Penti-
käinen kuuluvat Jyväskylän ukko-
piiriin, jonka urakoista voit lukea 
sivulta 11.

Profeetta Eliaan kirkko
sai kullatun ristin
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Isänmaa

Arkkipiispa Leo

O     p     i     k     s     i

isä Raimo Sissonen

Apostolien paasto alkaa 31. touko-
kuuta ja kestää 29. kesäkuuta asti. 
Paaston liturginen väri on violetti.

Paimenmatkat

P
atriotismi eli rakkaus 
isänmaata kohtaa on 
ollut Suomessa pitkään 
tärkeä kansallinen omi-
naisuus. Parhaimmil-

laan se on juurtumista luontoon, arvoihin 
ja maisemaan. Pahimmillaan isänmaan-
rakkaus on suvaitsemattomuutta ja 
reviiriajattelua.

Nykyinen suomalainen patriotismi 
syntyi sotien aikana, jolloin eri kansan-
ryhmät lähtivät yhdessä ja ”talvisodan 
hengessä” puolustamaan maata. Nyt 
ulkoiset uhat ovat takana ja tarvitsemme 
rakkaudelle maata kohtaan laajemman 
sisällön. 

Isänmaa suojelee meitä. Jumalan puu-
tarhana se antaa meille elämän: pellot, 
metsät, kaupungit ja kanssaihmisetkin. 
Oikea patriotismi ei lähde suojelemaan 
luomalla viholliskuvia vaan kutsumalla 
muutkin jakamaan isänmaan kauneutta 
ja sen viljavuutta.  

Isänmaan rakastamisen korkein aste 
kristityllä on kyvyssä laittaa arvojärjes-
tykseen ”lihallinen” ja ”hengellinen” 
kotimaa. Maallinen isänmaa on aina 
vain kalpea aavistus siitä kaivatusta 
kotimaasta, jonne me kaikki kerran me-
nemme. Pääsiäisen ja helluntain jälkeen 
tiedämme, että tuo kaivattu kotimaa on 
meitä taas lähempänä.  

Me kristityt olemme kotimaassamme-
kin aina hengellisen kotimaamme lähet-

”
Patriotismin korkein aste 
on nähdä jokainen kans-
saihminen ihonväristä, 

kielestä tai kansallisuudesta 
riippumatta hengenheimo-
laisena.”

tiläitä. Tämä sidos on kuvattu kauniisti 
ortodoksisessa hautauspalveluksessa, 
jossa rukoilemme edesmenneille paluuta 
”toivottuun isänmaahan ja paratiisin 
asukkaaksi” pois tämän maailman ki-
vuista, suruista ja huokauksista.

Kirkolla ja valtiolla on isänmaassa 
erilaiset kutsumukset. Valtio voi valita 
kriteerit, joilla se ottaa maahan pyrkivät 
vastaan. Kirkolle kaikki isänmaahan 
tulevat ovat matkalla saman taivaan val-
takunnan asukkaiksi kuin mekin.

Patriotismin korkein aste on nähdä 
jokainen kanssaihminen ihonväristä, 
kielestä tai kansallisuudesta riippumatta 
hengenheimolaisena.

”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei 
synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse 
Jumalan valtakuntaan. Mikä on synty-
nyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt 
Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu 
sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy 
syntyä uudesti.’ Tuuli puhaltaa missä 
tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta 
et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. 

Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen 
laita” (Joh 3:5–8).

Oletko jo tutustunut Kirkon strategiaan toimintavuosille 2010-2015, jonka vuoden 
2009 kirkolliskokous hyväksyi? Strategia on luettavissa kirkon nettisivuilta 
(www.ort.fi, linkki etusivulta). 

Strategiassa pohditaan kirkon tulevaisuuden haasteita ja annetaan toimenpide-ehdo-
tuksia ja  -suosituksia. Seurakuntatasolla jokainen seurakunta tekee oman linjauksensa 
omista lähtökohdistaan kirkon vision ja strategisten linjausten pohjalta. 

Mitä strategia voisi merkitä meidän kannaltamme - siis työntekijöiden ja seura-
kuntalaisten?

Ohessa poimintoja strategiasta:
“Jokainen kirkon työntekijä on sisäistänyt kirkon mission ja vision ja ymmärtää 

oman roolinsa niiden toteuttamisessa.” Tämän voisi ajatella myös niin, että sekä 
seurakunnan työntekijät että seurakuntalaiset ovat tutustuneet strategiaan ja he voivat 
yhdessä pohtia, mitä linjaukset voisivat olla oman seurakunnan kohdalla: tuleviin 
päätöksiin on varauduttava hallinnossa.

“Diakoniatyön kohteena ovat erityisesti yksinäiset ja vähävaraiset vanhukset, vähä-
varaiset ja moniongelmaiset lapsiperheet, työttömät, työelämän vaatimusten ylikuor-
mittamat, mielenterveysongelmista kärsivät ja syrjäytyneet ihmiset. Maahanmuuttajiin 
kohdistuvaa diakoniatyötä vahvistetaan tukemalla kieli- ja kulttuuriopetusta.” 

Paljon haasteita, mutta seurakunnilla on valitettavan vähän resursseja. Seurakunnat 
kaipaavat kipeästi eri ikäisiä ja eri koulutuksen saaneita, itse asiassa kaikkia meitä 
tekemään vapaaehtoistyötä seurakunnan työntekijöiden apuna. 

”Sisäinen muuttoliike. Maaseudun taajamat jäävät ikääntyvän väestön asuinalueiksi.  
Suomi ikääntyy nopeasti. Väestön ikärakenteen muutos haastaa myös ortodoksista 
kirkkoa. Kirkon haasteena on maaseudulla ja haja-asutusalueilla asuvien seurakun-
talaisten tasa-arvoinen palvelujen  turvaaminen ja saatavuus.”

Jotkut seurakunnat ovat kasvamassa jäsenmäärältään, mutta ennen kaikkea maan-
tieteelliseltä kooltaan isoiksi seurakunniksi. Miten turvata seurakunnan laidalla ole-
vien seurakuntalaisten palvelut, miten usein toimittaa palveluksia pyhäköissä – näitä 
luottamushenkilöt joutuvat pohtimaan valmistellessaan tulevien vuosien talousarviota. 
Toivottavasti päätösten lähtökohtana on se, että seurakunta toimii siellä, missä seura-
kuntalaiset ovat eikä jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä.

”Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä ru-
koilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on 
koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:19-20)

”Jumalanpalvelusten laatua kehitetään ja niiden rikkaus tuodaan esille jumalan-
palveluselämää monipuolistamalla ja maallikkopalveluksia lisäämällä.”

Pyhäkköjen jumalanpalvelusmääriä voitaisiin lisätä paljonkin, jos niiden ympärillä 
asuvista seurakuntalaisista löytyisi maallikkopalvelusten toimittamisesta kiinnostuneita. 
Uskon, että seurakunnat mielellään antavat opetusta.

Kesä on praasniekkojen aikaa. Ne ovat yhdessä näkemisen ja kokemisen tapah-
tumia. Toivottavasti saamme kesän praasniekoista voimaa pohtia ja toteuttaa kirkon 
strategiassa esitettyjä linjauksia kirkkomme ja seurakuntamme eli meidän itsemme ja 
Jumalan kunniaksi.

Isä Harri Peiponen

Miten turvata
seurakuntien rajamaat?

”Rakkaalla lapsella on monta 
nimeä”, sanoo sananlasku. 
Niinpä myös yhdellä sakra-
menteistamme on jopa kolme 
nimeä. Voimme ”osallistua 
katumuksen sakramenttiin” 
tai ”mennä synnintunnustuk-
selle” tai ”saada synninpääs-

tön”. Kaikki nämä tarkoittavat sitä samaa 
sieluamme puhdistavaa sakramenttia, jota 
voimme käyttää avuksemme kasvaessam-
me kohti Jumalaa.

Synnintunnustus on sakramentti, jossa 
katuvainen uskovainen, papin näkyväisesti 
suorittaessa hänelle synninpäästön, saa 
syntinsä anteeksi itse Jeesukselta Kristuk-
selta. Synnintunnustuksen sakramenttia on 
oikeutettu toimittamaan jokainen pappi, 
jolta, ei ole kielletty papillisten tehtävien 
toimittamista.

Katumuksen sakramentin tarkoitus on 
siis puhdistaa meidät siitä kaikesta tur-
hasta, joka estää meitä elämästä Jumalan 
ja muiden ihmisten yhteydessä. Harva 
meistä on tehnyt suuria rikoksia, mutta 
jokainen on tehnyt jotain, joka erottaa 
meidät Jumalasta ja lähimmäisestä. Niistä 
”pienistäkin” pahoista teoista ja sanoista 
haluamme vapautua. Niistä vapaudumme 
vain keskustelemalla avoimesti Jumalan 
kanssa ja tunnustamalla syntimme Hänen 
edessään.

Jumalan kanssa voi keskustella hiljaa 
omassa sydämessään, rukoillen ja katuen 
tekojaan sisimmässään. Ortodoksinen 
kirkkomme on kuitenkin pitänyt voimassa 
Raamatun opetuksen: ”Tunnustakaa syn-
tinne toisillenne...” (Jaak.5:16).

Tämä siksi, että useimmilla meistä on 
tarve puhua omista tunteistamme ja teois-
tamme. Tarvitsemme jonkun luotettavan 
kuulijan. Tällaisiksi kuulijoiksi Kristus itse 
asetti apostolinsa antaessaan heille vallan 
antaa syntejä anteeksi (Joh.20:22-23). 
Tämä ”valta” on nyt siirtynyt piispoille 
ja heidän vihkimilleen papeille. Synnin-
päästön lopullinen antaja on kuitenkin 
aina Jumala, joka antaa anteeksi sille, joka 
aidosti katuu tekemiään rikkomuksia.

Synnintunnustuksen vastaan ottava 
pappi eli rippi-isä on tavallaan todistajana 
Jumalan ja meidän välisessä keskuste-
lussa. Voidaan sanoa, että hän on ikään 
kuin peili, joka kertoo meille miltä me 
näytämme.

Hän reagoi sanoihimme ja antaa meille 
palautetta tai neuvoja. Hän ei ole tuomari. 
Hänen tehtävänsä on auttaa meitä elämään 
niin, että emme tekisi enää uudelleen niitä 
samoja syntejä, jotka olemme jo tunnus-
taneet. Tästä syystä olisikin hyvä etsiä 
vakituinen rippi-isä. Saman papin luona 
synnintunnustuksella käyminen tuo jatku-
vuutta omaan hengelliseen kasvuumme.

Katumus tarkoittaa mielen, ajattelun, 
asenteiden ja tunteiden muutosta. Se on 
vastuullisuutensa ja syyllisyytensä tunnis-
tamista tehtyihin synteihin ja synnilliseen 
luontoonsa nähden. Katumus tarkoittaa 
myös halukkuutta muuttaa tapansa ja elä-
mäntyylinsä ja vieläkin enemmän: tähän 
asenteeseen tulee liittää jatkuva pyrkimys 
vapautua synnillisestä tilasta ja elää armon 
vaikutuspiirissä ja kiivetä koskaan päät-
tymättömiä hengellisiä portaita. Tämän 
vuoksi katumus ei ole vain hetkellinen 
tapahtuma, vaan sen tulisi olla elämän tapa 
ja jatkuvasti kehittyvä tila.

Synnin tunnustaminen tarkoittaa sitä, 
että ihminen paljastaa sen, mitä hänellä 
on sydämellään, Kristuksen edustajalle, 
piispalle tai papille, kaiken sen väärän, 
mitä on tehnyt, kaiken sen pahan, mitä on 
ajatellut. Kaikki tämä on välttämätöntä 
syntien anteeksiantamiselle.

Kuinka pappi voi antaa anteeksi, ellei 
hän tiedä. Ja voiko olla todellista katumus-
ta ilman tunnustusta? Joku saattaa sanoa 
häpeävänsä niin paljon, ettei voi puhua. 
Synti on luonnollisesti häpeää tuottava. 
Mutta ihmisen pitäisi tuntea häpeää teh-
dessään syntiä ei tunnustaessaan syntinsä. 
Valitettavasti me syntiä tehdessämme 
emme häpeä, vaan jopa nautimme siitä. 
Myöhemmin sitten huomaamme, että synti 
on hengellinen myrkky, joka päällystetty 
hunajalla. Synti on hengellinen myrkky, 
joka kuihduttaa sielua ja tuottaa hengel-
lisen kuoleman.

Katumus ja tunnustaminen eivät ole 
tuomioistuin tai oikeussali. Pikemminkin 
se on sairaala tai suojapaikka. Sitä, joka 
tunnustaa, ei tuomita.

Hänet päinvastoin ympäröidään rak-
kaudella, lohdutuksella ja aidolla mie-
lenkiinnolla, hänestä välitetään, häntä 
hoidetaan, autetaan kuten lääkäri tekee ja 
neuvotaan sekä anteeksi annetaan. Tun-
nustuksen vastaanottaja ei ole tuomari. 
Hän on lääkäri, rakastava isä. Hän ei ole 

vartija, vaan vapauden ja anteeksianta-
muksen enkeli. Ei ole syntiä, jota ei anneta 
anteeksi, paitsi katumattomuuden synti, 
joka olemukseltaan on jumalanpilkkaa ja 
syntiä Pyhää Henkeä vastaan.

Katumusharjoituksista eli epitimioista 
Joskus rippi-isämme saattaa antaa meil-
le niin sanottuja katumusharjoituksia. 
Tällainen epitimia voi olla esimerkiksi 
anteeksi pyytäminen siltä työtoverilta, 
jota on loukannut tai omiin huvituksiin 
varatun rahan käyttäminen lähimmäisten 
auttamiseen.

Koska katumusharjoitusten tarkoi-
tuksena on juuria meistä pois synnillisiä 
taipumuksemme ja osoittaa niiden kautta 
katumuksemme vilpittömyyttä, niin tulee 
katumusharjoitustenkin olla sellaisia, että 
ne vastaavat niiden tarkoitusta, toisin 
sanoen sellaisia, jotka ovat vastakohtaisia 
niille synneille, joiden hävittämiseksi ne 
määrätään. Niinpä esim. rahanhimoisen 
tulee harjoittaa hyväntekeväisyyttä, irs-
tailevan paastoamista, sen, jonka usko ja 
toivo ovat heikenneet, rukoilemista jne.

Katumukseksi, - sanoo Johannes 
Krysostomos - minä en nimitä sitä, että 
jätetään pois entiset pahat teot, vaan en-
nemminkin sitä, että tehdään hyviä töitä. 
Tehkää - sanoo Kristuksen Edelläkävijä, 
- Kastaja Johannes - parannuksen mukaisia 
hedelmiä. - Miten me voimme niitä tehdä? 
- Menetellen päinvastoin. Esimerkiksi jos 
sinä olet varastanut vieraan esineen, - anna 
vastaisuudessa omasikin.

Jos olet jo pitemmän aikaa tyydyttänyt 
lihallisia himojasi, - pidättäydy nyt mää-
rättyinä päivinä yhteydestä vaimosi kanssa 
ja totu pidättyväisyyteen.

Jos olet jotakin loukannut tai lyönyt, 
siunaa tästä lähtien niitä, jotka sinua 
loukkaavat ja tee hyvää, niille, jotka sinua 
lyövät. Sillä parantaaksemme haavamme 
ei riitä, että otetaan pois nuoli ruumiista, 
vaan sen lisäksi täytyy panna haavaan 
myös lääkettä. Jos ennen olet antautunut 
nautintoihin ja juopotteluun, nyt paastoa 
ja juo ainoastaan vettä. Jos ennen katselit 
toisen kauneutta himoiten, - vältä vastedes 
katselemasta ollenkaan naisia, sillä on 
sanottu: pakene pahaa ja tee hyvää.

Ohjeita katumuksen sakramenttiin
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Arkkipiispa Leo:
28.5. Punkaharju: kokousmatka  
29.5. Pielavesi: Karjalan hiippakunnan 
tiistaiseuroja ja Isänmaallinen seura vie-
raina tsasounalla  
Kesäkuu
4.6. Helsinki: Ortaidin ja Lähetyksen 
kokoukset  
6.6. Turku: ev.lut. arkkipiispan intronisaa-
tio  
7.6. Pielavesi: Hankasalmen ev.-lut srk 
vierailee tsasounalla  
10.-15.6. Joensuu/Valamo/Lintula: pat-
riarkan vierailu  
18.-20.6. Helsinki: Karjalan Liiton 70-
vuotisjuhlien vigilia ja liturgia  
27.-28.6. Valamo: Sergein ja Hermanin 
juhla, vanhan kirkon uudelleen vihkimi-
nen 
Heinäkuu 
 12.7. Pietari: patriarkka Kirillin tapaami-
nen
Elokuu 
5.-7.8. Valamo/Joensuu/Helsinki: metro-
poliitta Laurentiun vierailu 
 9.8. Juuka: liturgia ja vedenpyhitys

Syyskuu 
7.-13.9. Kuopio/Valamo/Helsinki: Jerusa-
lemin patriarkan vierailu  
926.-30.9. Konstantinopoli: Pappien Lii-
ton matka  
  
Piispa Arseni:
29.-30.5. Lapinlahti, Vigilia ja liturgia
Kesäkuu
6.6. Savonlinna, Liturgia
11.-13.6. Joensuu, Kirkkopäivät
14.-30.6. Loma
Heinäkuu
1.-3.7. Loma
3.-4.7. Sotkamo, Pyhittäjä Andrei Ruble-
vin praasniekka
5.-11.7. Hoilola, Ikonikurssi; jumalanpal-
velukset ja luennot
19.-20.7. Ilomantsi, Iljan praasniekka; 
Ehtoo- ja aamupalvelus sekä liturgia
21.-22.7. Ilomantsi, Kirkko turvaverkkona 
–seminaari
Elokuu
7.-8.8. Taipale, Vigilia ja liturgia
14.-15.8. Valamo, Käytännön liturgiikkaa 
diakoneille -kurssin jumalanpalvelukset

Piispa Arseni
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Ortaidin kesäkeräyksellä voimaannutetaan Etiopian maaseudun naisia kehittämällä 
yksinhuoltajanaisten tulonhankintamahdollisuuksia ja helpottamalla tyttöjen ja 
naisten päivittäistä työtaakkaa vedenhakumatkoja lyhentämällä.
Naisten köyhyys lisääntyy jatkuvasti. Tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia maa-
ilman köyhistä on naisia ja tyttöjä. Erityisesti kehitysmaissa tulonhankintamahdolli-
suudet ovat naisilla rajatut. Silti oikeus riittävään toimeentuloon ja ihmisarvoiseen 
elämään kuuluu kaikille, niin miehille kuin naisillekin.
Etiopiassa naisten mahdollisuuksia rajoittaa koulutuksen ja puhtaan juomaveden 
puute. Köyhillä perheillä ei ole varaa lähettää kaikkia lapsia kouluun, ja silloin 
tyttäret jäävät kotiin auttamaan kotitöissä. Usein tytöt ja naiset eivät ehdi kouluun 

tai ansiotyöhön, sillä vedenhaku on perheissä naisten työtä. Jos vesipisteet sijaitsevat kaukana kotoa, voi ve-
denhakumatkaan mennä tuntikausia, eikä aikaa koulunkäynnille tai muille töille jää.

Naisten aseman parantaminen ja taloudellisten mahdollisuuksien vahvistaminen on keskeistä köyhyyden 
vähentämisessä. Kun naisten toimeentulo paranee, myös perhe ja koko kyläyhteisö hyötyy. 

Mitä keräystuotolla tehdään?
Ortaidin kesäkeräyksellä parannetaan naisten asemaa Etiopiassa Haikin alueella kehittämällä yksinhuoltajanaisten 
toimeentulomahdollisuuksia, rakentamalla uusia vesipisteitä ja koulutuksella. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Etiopian ortodoksisen kirkon kehitysapukomission kanssa.

Hankkeen kautta yksinhuoltajanaisille myönnetään mikroluottoja pienimuotoisen yritystoiminnan käynnis-
tämiseksi. Naisten johtamille kotitalouksille lahjoitetaan myös mehiläispesiä ja mehiläisten hoitoon vaadittavia 
tarvikkeita. Tulonhankintamahdollisuuksien kehittäminen vahvistaa Haikin naisten itsenäisyyttä ja tuo lisätuloa 
ja -ravintoa heidän perheilleen. 

Hankealueelle rakennettavien uusien vesipisteiden myötä vedenhakumatkat lyhenevät, jolloin tytöille ja 
naisille jää aikaa opiskeluun ja muihin töihin. Naisille järjestetään myös koulutusta paikallisten elinkeinojen 
harjoittamiseen ja omien oikeuksien tuntemiseen.

Tue Haikin naisten toimeentuloa lahjoittamalla Ortaidin kesäkeräykseen
Keräysaika: 1.6.-31.8.2010
Keräystili: OP, 548005-223308
Viite: 12030
Keräyslupa: POHADno/2010/377 

Lisätietoja: Ortaidin projektipäällikkö Vuokko Sajaniemi,
p. 044 336 7064, vuokko.sajaniemi@ort.fi, www.kirkkotoimii.fi/ortaid.

Kesäkeräys 
naisten hyväksi

Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen juhla eli 
uspenie on kirkkovuoden viimeinen juhla. Sitä 
vietetään 15.8. Keskeisintä uspenien juhlassa on 
kuolema ilman eroa ja se, että Maria oli ihminen, 
kuten mekin.
Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen 
temppelijuhlaa vietetään kuutosten alueella 
ainakin Sonkajärvellä Iisalmen seurakunnassa ja 
Äänekoskella Jyväskylän seurakunnassa.
(Ikonin on kuvannut P & M Image Oy.)

Etiopiassa naisten mahdollisuuksia rajoittaa koulutuksen ja puhtaan juomaveden puute. Köyhillä perheillä ei ole varaa lähettää kaikkia 
lapsia kouluun, ja silloin tyttäret jäävät kotiin auttamaan kotitöissä. (Jutun kuvat: Hannele Järvinen)

Oikeus riittävään toimeentuloon ja ihmisarvoiseen elämään kuuluu 
kaikille, niin miehille kuin naisillekin.
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna ke  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200 
VARKAUS
Puhelin: 0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi
virkatodistukset tilataan puhelimelle 
p. 0206100 203 tai
faxilla: 020 6100 202

Varkauden seurakunta

Varkauden Kirkko, 
Relanderinkatu  5
kesäkuu 2010:
La. 5. 6. klo. 18. Vigilia 
Su. 6. 6. klo. 10. Liturgia
Pe.- Su. 11. - 13. 6. Kirkkopäivät Joensuussa
To. 24. 6. klo 9. Liturgia
heinäkuu 2010:
La. 10. 7. klo. 18. Ehtoopalvelus
Su. 11. 7. klo. 10. Hetkipalvelus
La. 17. 7. klo. 18. Vigilia
Su. 18. 7. klo. 10. Liturgia
elokuu 2010:
La. 7. 8. klo.18.  Ehtoopalvelus
La. 14. 8. klo. 18. Vigilia
Su. 15. 8. klo. 10. Liturgia
La. 21. 8. klo. 18. Vigilia
Su. 22. 8. klo. 10. Liturgia
syyskuu 2010:
La. 11. 9. klo. 18. Vigilia
Ma. 13. 9. klo. 18. Vigilia
Ti. 14. 9. klo. 9. Liturgia 
La. 18. 9. klo. 18. Vigilia
Su. 19. 9. klo. 10. Liturgia
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Leppävirta, rukoushuone
Rinnetie  9
kesäkuu 2010: Pe.- Su. 11. - 13. 6. Kirkkopäivät Joensuussa
elokuu 2010: Su. 8. 8. klo. 10. Liturgia
syyskuu 2010:
Su. 12. 9. klo. 10. Liturgia
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.
Savonlinna  Kirkko, 

Erkonkatu  11
kirkon isäntä Markus Parkkonen p. 0400 925 746
toukokuu 2010: 
Ke. 26. 5. klo 17. Rukouspalvelus ja toimintapiirien Kevät-
kauden päätös
La. 29. 5. klo. 18. Vigilia
Su. 30. 5. klo. 10. Liturgia
kesäkuu 2010:
Su. 6. 6. klo. 10. Liturgia (KS, Arseni + S.K)
Pe.- Su. 11. - 13. 6. Kirkkopäivät Joensuussa
Su. 27. 6. klo 9. Liturgia
heinäkuu 2010:
Oopperajuhlien vuoksi lauantai-iltaisin palvelukset alkavat 
jo klo 17.
La. 3. 7.  klo. 17. Ehtoopalvelus (GS+MS)
Su. 4. 7.  klo. 10. Liturgia (GS+MS) 
Su. 11. 7. klo. 10. Liturgia (RP+AP)
La. 24. 7. klo 17. Ehtoopalvelus (PJ+KA)
Su. 25. 7. klo. 10. Liturgia (PJ+ KA)
La. 31. 7. klo. 18. Vigilia (PM+ IP)
elokuu 2010:
Su. 1. 8. klo. 10. Liturgia (PM+ IP)
Ke. 4. 8. klo. 18. Vigilia (LI + KA)
To. 5. 8. klo.  9.  Liturgia  (LI + KA)
La. 28. 8. klo. 18. Vigilia  (PM+ JP)
Su. 29. 8. klo. 10. Liturgia  (PM+ JP)
syyskuu 2010:
La. 4. 9. klo. 18. Vigilia
Su. 5. 9. klo. 10. Pieni vedenpyhitys ja Liturgia
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.

Jumalanpalvelukset toukokuun lopusta syyskuun loppuun

Православная церковь гВаркаус,
Relanderinkatu 5
Mай 2010
Ср.12.5. 18. Всенощная;  Чт.13.5. 9.30 Малое освящение 
воды и Лиеургия (Храмовый праздник);
Сб.15.5. 18.  Всенощная;  Чт.20.5. 15.  Молебен в районной 
больнице; Сб.22.5. 18.  Всенощная;
Вс.23.5. 10.  Литургия и Великая Вечерня ( Троица)
Июнь 2010
Сб. 5.6. 18.  Всенощная; Вс. 6.6. 10.  Литургия;  Пт.-вс.11-
13.6. Церковные дни в Joensuu;
Чт.24.6. 9.  Литургия.
Июль 2010
Сб.10.7. 18.  Вечерня; Вс.11.7. 10.  Молебен; Сб.17.7. 18.  
Всенощная; Вс.18.7. 10.  Литургия;
Август 2010
Сб. 7.8. 18.  Вечерня; Сб.14.8. 18. Всенощная; Вс.15.8. 10. 
Литургия; Сб.21.8. 18. Всенощная;
Вс.22.8.10.Литургия.
Сентябрь 2010
Сб.11.9.18. Всенощная; Пн.13.9. 18. Всенощная; Вт.14.9.  
9.  Литургия; Сб.18.9. 18. Всенощная;
Вс.19.9.10. Литургия.

Изменения в расписании будут
опубликованы в местной газете

Молельный Дом в Леппявирта
Rinnetie9
 Май 2010:   Пн. 24.5. 9.  Литургия
Июнь 2010:  Пт.-Сб.11-13.6. Церковные дни в Joensuu.
Август 2010:  Вс. 8.8. 10.  Литургия.
Сентябрь 2010: Bс. 12.9. 10. Литургия
Изменения в расписании будут опубликованы в местной 
газете

Православная церковь в Савонлинне,
Erkonkatu 11
Май 2010
Ср. 12.5. 18. Всенощная;  Чт. 13.5. 10. Литургия; Сб. 22.5. 
18. Всенощная;
Вс. 23.5. 10.  Литургия и Великая ВечерняТроица; Ср. 
26.5. 17. Молебен; Сб. 29.5. 18. Всенощная;
Вс. 30.5. 10. Литургия.
Июнь 2010
Вс. 6.6. 10. Литургия; Пт.-Вс.11-13.6. Дни Церкви в Ёенсу; 
Вс.27.6. 9. Литургия.
Июль 2010
Сб. 3.7. 17. Вечерня; Вс. 4.7. 10. Литургия; Вс. 11.7. 10. 
Литургия; Сб. 24.7. 17. Всенощная;
Вс.25.7. 10. Литургия; Сб. 31.7. 18. Всенощная.
Август 2010
Вс. 1.8. 10. Литургия; Ср. 4.8. 18. Всенощная; Чт. 5.8. 9. 
Литургия; Сб. 28.8. 18. Всенощная;
Вс. 29.8. 10. Литургия.
Сентябрь 2010
Сб. 4.9. 18. Всенощная; Вс. 5.9. 10. Малое освящение 
воды и Литургия.

Изменения в расписании будут опубликованы в местной 
газете

Рантасалми
Kirkkorinne
Bc. 16.5. 10.  Литургия

Тимола,школа
Ср.19.5.13. Благословление напосевную.
Изменения в расписании будут опубликованы в местной 
газете

Богослужения

Katumuksen sakramenttiin 
voi osallistua jokainen 
ortodoksi. Synnintunnus-
tukselle tulevan katuvan 
tulee kuuluu ortodok-
siseen kirkkoon. Kirk-

kosäännöt sanovat, että toisuskoisia 
kristittyjä, kuten armenialaisia, roomal-
aiskatolisia, protestantteja ja muita, orto-
doksinen pappi ei saa missään tapauksessa 
ottaa synnintunnustukselle, ei edes sil-
loinkaan, kun nämä ovat sairaita tai vailla 
omaa - pappia, ennen kuin edeltä käyvän 
valmistumisen kautta he ovat liittyneet 
ortodoksiseen kirkkoon.

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

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

Lasten iästä ja
synnintunnustuksesta

Vanhat kirkkosäännöt edellyttävät, että 
vanhempien on tuotava lapsensa synnin-
tunnustukselle. Kreikan kirkon käytäntö 
ei tunne mitään yleistä sääntöä, joka 
määräisi, missä iässä lasten on alettava 
käydä synnintunnustukella.

Asian luonnosta johtuu, että alaikäisiä 
vaaditaan tulemaan synnintunnustukelle 
silloin, kun he kykenevät erottamaan 
hyvän pahasta ja alkavat siis olla siveel-
lisen edesvastuun alaisia. Toisilla lapsilla 
siveyskäsite herää ja kehittyy aikaisem-
min, toisilla taas myöhemmin.

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

Tällä selityksellä on Kreikan kirkossa 
käytännöllinen merkitys alaikäisten syn-
nintunnustuksella käymiseen nähden, 
ja se esiintyy vallitsevana käsityksenä. 
Slaavinkielisen nomokanonin mukaan tu-
lee sekä poika- että tyttölasten parannuttaa 
ja pyhityttää itsensä synnintunnustuksen 
kautta jo kuuden vuoden ikäisenä. 

Siksi määrättäessä aikaa, jolloin lasten 
tulee aloittaa synnintunnustuksella käynti, 
Kreikan kirkon käytäntö hyväksyy lapsu-
usiän loppupuolen, mutta slaavinkielinen 
nomokanoni jo varhaisemman lapsu-
usiän.

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

Kuuromykät ja
synnintunnustus

Kuuromykistä säännöt sanovat, että 
heille on ehdottomasti sallittava pääsy 
synnintunnustukselle ja Herran pyhälle 
ehtoolliselle. Jos kuuromykkä ja samoin 
myös sellainen sairas, joka ei voi puhua 

on luku- sekä kirjoitustaidoton, niin hän 
selittää papille syntisyytensä, mikäli voi, 
enemmän tai vähemmän, selvien merk-
kien avulla.

Jos kuuromykkä osaa kirjoittaa niin 
hän voi esittää kykynsä mukaan, synnin-
tunnustuksensa papille kirjoitettuna. 

Luettuaan sen papin tulee polttaa 
se ripilläkävijän läsnä ollessa: tämä on 
välttämätöntä katuvaisen omantunnon 
rauhoittamiseksi kuin myös erilaisten 
sattumien välttämiseksi, kuten esim., että 
paperi saattaa joutua jonkun syrjäisen 
henkilön käsiin.

Kuuromykälle tai mykälle, joka osaa 
lukea, pappi voi tehdä kysymyksiä joko 
painetun tai kirjoitetun sanan muodossa 
sekä vaatia, että -mykkä luettuaan kun-
kin kysymyksen erikseen antaisi merkin 
avulla joko myöntävän tai kieltävän 
vastauksen.

On itsestään selvää, että tässä taaskin 
osoittautuvat tarpeellisiksi erinäiset ruu-
miinliikkeet, joiden avulla synnintunniis-
tuksella oleva antaa selityksiä.

Välttääkseen kiusauksia, joihin syrjäi-
set ihmiset voivat joutua, kuuromykkiä 
ei saa ottaa synnintunnustukselle muitten 
nähden, sillä ilmeiden ja eleiden avulla 
tapahtuva keskustelu rippi-isän ja kuuro-
mykän tai mykän kesken saattaisi herättää 
naurua toisissa synnintunnustuksella kä-
vijöissä, tai paljastaa toisille kuuromykän 
tai mykän salaisuudet.

Merkkien avulla suorittavat synnintun-
nustuksensa äärimmäisissä tapauksissa 
myös ne henkilöt, jotka puhuvat rippi-
isälle vierasta kieltä.

Ohjeissa papeille sanotaan, että synty-
mästään asti tylsämieliset, joilla elimistön 
sairaalloisen tilan vuoksi ei ole kehittynyt 
tietoisuus, tulee ottaa synnintunnustuksel-
le kuten lapset, so. tulee rajoittua ainoas-
taan yksinkertaisiin kysymyksiin. Niitä, 
jotka eivät ollenkaan ymmärrä, voidaan 
päästää Herran ehtoolliselle, ilman syn-
nintunnustusta

Papin tulee suhtautua jokaiseen syn-
nintunnustuksella kävijään samalla tavalla 
eikä lainkaan saa erotella ihmisiä, hyväk-
syen toisia ja toisia taas ei, tai suhtautuen 
toisiin lempeästi ja toisiin ankarasti.

Synnintunnustukseen
sopiva ajankohta

Sopivana synnintunnustamisaikana pide-
tään erikoisesti paastoaikoja, nim. pyhien 
apostolien Pietarin ja Paavalin paastoa, 
Herran Äidin paastoa, joulupaastoa ja 
erityisesti suurta paastoa.

Mutta ihmisen, joka lankeaa johonkin 
raskaaseen syntiin ei pidä odottaa syn-
nintunnustukselle määrättyä aikaa, vaan 
heti lankeemuksen jälkeen on hänen 
käännyttävä Jumalan puoleen oikealla ka-
tumuksella, mentävä synnintunnustukselle 
ja etsien haavoilleen oikeata parannusta 
rukoiltava koko sydämestään Jumalalta 
anteeksiantoa. 

Tällä tavalla voidaan hillitä voimakkaat 
himot ja estää synnin voimistuminen. Sen 
vuoksi - Jeesus Siirakinpoika opettaa (5: 
8-9, 18: 20, 23): Älä viivytä kääntymistäsi 
Herran puoleen, äläkä lykkää sitä päivä 
päivältä; yhtäkkiä saavuttaa Jumalan ran-
gaistus ja sinä kuolet koston hetkellä. 

Näin ollen kaikkina aikoina myös 
silloin, kun lihan syöminen on sallittu, 
jokainen voi ja hänen tuleekin parantaa 
sielunsa synnintunnustuksen kautta.

isä Raimo Sissonen
kirjoitssarja jatkuu seuraavissa Soleoissa

”Älä
viivytä

kääntymistä
Jumalan puoleen”
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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.

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

SOLOVETSK
21.–23.7.

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

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

ROMANIA
26.8.–2.9.

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

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

PYHIINVAELLUSMATKAT

JUMALANPALVELUKSET 1.5 – 22.8.2010

Iisalmi
la 15.5. klo 18.00 vigilia  
la 5.6. klo 18.00 vigilia 
la 12.6. klo 18.00 vigilia 
la 26.6. klo 18.00 ehtoopalvelus
su 27.6. klo 09.00 hetkipalvelus
su 4.7. klo 09.00 liturgia
su 18.7. klo 09.00 liturgia, litania ja vedenpyhitys Evakon pruasniekka
la 24.7. klo 18.00 vigilia
to 5.8. klo 18.00 vigilia
pe 6.8. klo 09.00 liturgia
la 7.8. klo 18.00 vigilia
su 8.8. klo 09.00 liturgia 
la 21.8. klo 18.00 vigilia

Lapinlahti
la 29.5 klo 18.00 vigilia, toim KS piispa Arseni
su 30.5. klo 09.00 liturgia + vedenpyhitys + kirkkokahvit, Kaikkien pyhien 
pruasniekka, toim KS piispa Arseni
la 31.7. klo 18.00 vigilia
su 1.8. klo 07.00 liturgia ja ristisaatto Lapinlahdelta Alapitkälle

Alapitkä
la 22.5.  
klo 09.00 akatistos Pyhälle Hengelle
klo 10.00 Veikko Vennamon patsaanpaljastus
klo 12.30 seminaari
klo 15.00 Asutusmuseon 10-vuotisjuhla
klo 18.00 vigilia
su 23.5. klo 09.00 liturgia + ristisaatto + vedenpyhitys + kirkkokahvit, Stroitsan 
päivän pruasniekka

Salahmi
su 6.6. klo 09.00 liturgia
la 17.7. klo 18.00 vigilia toim. KP  metropoliitta Panteleimon
su 22.8. klo 09.00 liturgia

Sukeva
ti 29.6. klo 09.00 liturgia vedenpyhitys ja kirkkokahvit, ap. Pietarin ja Paavalin 
pruasniekka
ke 14.7. klo 09.00 liturgia

Sonkajärvi
su 25.7. klo 09.00 liturgia
la 14.8. klo 18.0 vigilia
su 15.8. klo 09.00 liturgia + vedenpyhitys ja kirkkokahvit Jumalanäidin kuolo-
nuneennukkumisen pruasniekka

VIERAAKSI ISÄ ARSENIN LUOKSE
Su 30.5 Lapinlahden tiistaiseuran praasniekkakahvit

alasalissa liturgian ja vedenpyhityksen jälkeen
Su 30.5 Praasniekan kevätretki Mäntyrinteelle piispa Arsenin

vieraaksi. Ohjelmassa on rukoushetki, iltatee ja
yhdessäoloa maahanmuuttajien kanssa.

Lähtö kirkon edestä yhteiskyydein klo 14.30.

Joensuun kirkkopäivät/Iisalmi
Yhteiskyyti

su 13.6.

klo 07.00 Sukeva Huoltoasema
klo 07.20 Sonkajärvi Taxiasema
klo 07.45 Iisalmi Evakkokeskus

klo 08.10 Lapinlahti linja-autoasema
klo 08.30 Alapitkä entinen huoltoasema

paluu päivätilaisuuden jälkeen
Matkan hinta 25 eur/hlö , kerätään bussissa.
Ruokailun maksaa kukin itse paikanpäällä.

Ilmoittaudu puh 816441 tai iisalmi@ort.fi

PYHÄN ARSENIN
5. RISTISAATTO

31.7. – 1.8.2010

Kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin 
esiintuomisen juhlan ristisaatto Lapinlah-
delta Pajujärven kautta Alapitkälle.

Vigilia lauantaina 31.7. klo 18.00 Lap-
inlahden kaikkien pyhien kirkossa. 

Liturgia sunnuntaina 1.8. klo 8.00 
Lapinlahden kaikkien pyhien kirkossa. 
Liturgian jälkeen aamiainen alasalissa, 
minkä jälkeen ristisaatto lähtee kävellen 
kohti Pajujärveä.

Piispa Arsenin kotona Mäntyrinteellä 
lounas ja vedenpyhitys. Ristisaatto jatkuu 
kohti Alapitkän tsasounaa, jossa ehtoo-
palvelus ja iltatee. Ristisaaton edetessä 
pidämme muutamia rukous- ja leväh-
dyshetkiä, jolloin on lyhyitä esitelmiä 
ja juotavaa. 

Arsenin ristisaatto kulkee kauniin 
luonnon keskellä, vanhaa tietä pitkin noin 
20 km. Ristisaaton ruokailut, huolto-
autopalvelut ja paluukuljetus 15 €/hlö. 
Mukaan voi ottaa myös omat eväät.

Tiedustelut ja ennakkoilmoittau-
tumiset ruokailuihin mielellään 28.7. 
mennessä puh. 050-556 3736.

Tervetuloa Arsenin
ekumeeniseen ristisaattoon!

PERHELEIRI PURONIEMESSÄ 22. – 25.7. 2010
Oletko kiinnostunut mukavasta perhelomasta Puroniemen leirikeskuksessa 

Rautalammilla? Seurakunta osallistuu kustannuksiin.
Ilmoittautumiset seurakuntaan puh. 017-817441

Alapitkä Stroitsanpäivä + Asutusmuseo
la 22.5. 
klo 09.00  akatistos  P. kolminaisuudelle
klo 10.00  Asutustoiminnan muistomerkin paljastustilaisuus
Veikko Vennamon muistomerkki
klo 12.30 Asutustoiminnan juhlaseminaari
klo 15.00 Asutusmuseon 10-vuotisjuhla
klo 18.00  vigilia
su 23.5. 
klo 09.00 liturgia
klo 10.30 vedenpyhitys
klo 11.00 kirkkokahvit

Lapinlahti Kaikkien Pyhin pruasniekka
la 29.5. klo 18.00 vigilia, toim KS piispa Arseni
klo 20.00 panihida evl hautausmaa - muistoristi
su 30.5. 
klo 09.00 liturgia, toim KS piispa Arseni
klo 10.30 vedenpyhitys kaivolähteellä
klo 11.00 kirkkokahvit kirkon alasali

Sukeva Ap. Pietarin ja Paavalin pruasniekka
ti 29.6. klo 09.00 liturgia
klo 10.30 vedenpyhitys purolla
klo 11.00 kirkkokahvit 

Iisalmi Evakon pruasniekka
la 17.7. klo 10.00 rukouspalvelus Pr. Elian kirkko
klo 11.00 toritapahtuma Iisalmen torilla
klo 13.00 päiväjuhla, Nuorisotalo.

Juhlapuhe kansanedustaja Elsi Katainen
klo 15.00 juhlaseminaari Evakkokeskus, aiheena Karjalainen 
nainen. 
Filosofian lisensiaatti Helana Kupari
klo 18.00 vigilia Salahmin tsasouna, toim KP metropoliitta 
Panteleimon
klo 19.30  tsuajuilta Salahmin metsästysmajalla
su 18.7. klo 08.45 litania ja seppeleenlasku Karjalaan jääneiden 
muistopaadella
klo 09.00 liturgia ja kristinoppikoulun päätös
klo 10.30 ristisaatto ja vedenpyhitys Paloisvirran ranta
klo 11.00 kirkkokahvit, kristinoppikoulun päätöstilaisuus

Ristisaatto Lapinlahti – Alapitkä Pyhän Arsenin muistolle
la 31.7. klo 18.00 vigilia , toim KS piispa Arseni , Lapinlahden 
kirkko
1.8. klo 07.00 litugria, toim KS piispa Arseni
klo 08.30 aamupala
klo 09.00 ristisaatto kävellen Lapinlahdelta Alapitkälle
-matkalla rukouspalveluksia, vedenpyhityksiä jne
klo 18.00 vigilia Alapitkän tsasounassa

Sonkajärvi Jumalanäidin kuolonuneennukkumisen
pruasniekka
la 14.8. klo 18.00 vigilia
su 15.8. klo 09.00 liturgia
klo 10.30 vedenpyhitysjärvellä
klo 11.00 kirkkokahvit ja pruasniekkajuhla

Iisalmen Pruasniekkakesä

Iisalmen Pr. Elian kirkon keskuskupolin risti uusittiin keväällä 2010. Ristin siunasi isä Elias. Jälleenrakennuskauden py-
häkköjen ristit ruostuvat tai lahoavat. Monien pyhäkköjen ristit kaipaavat uudistamista. Kehy-paja Iisalmessa valmistaa 
kohtuuhintaisia ristejä myös vähävaraisille seurakunnille.
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Kuopion seurakunta

Viime aikoina olen saanut tarkastella 
itseäni useammankin kerran. Mi-
nulle on kerrottu asioita, jotka ovat 

tapahtuneet kauan sitten ja joita minä en 
enää muistanut.  Huomaan kuinka monet 
asiat liittävät meitä yhteen, minua pappina 
ja sinua seurakuntalaisena.

Olen saanut palvella hyvässä seura-
kunnassa hyvien työtoverien kanssa nämä 
vuodet. Olemme saaneet paljon aikaan 
ja onnistuneet hyvin siinä mitä olemme 
tehtäväksemme pohtineet.

Nyt on kiitoksen aika. Olen hyvin 
kiitollinen hyvin monille hyvin monista 
asioista. Eläkkeelle siirtymiseni ei tuo 
mitään suurta muutosta, koska seuraaja 
isä Timo Honkaselkä on työskennellyt 
kansanne jo useita vuosia. Hän tuntee 
seurakunnan ja sen tarpeet. Hänellä on 
hyvä työyhteisö hoidettavanaan ja hyvä 
seurakunta hoidettavanaan.

Näinä päivinä olen saanut monia 
minulle osoitettuja muistamisia. Niistä 
kaikista teille kaikille suuret kiitokset. 
Koululapset muistivat minua hienolla 
piirrosalbumilla. Sen sisältönä oli mitä 
pappi voi tehdä eläkkeellä Siinä oli niin 
paljon niin hyviä ja hauskoja ehdotuksia, 
ettei minulla ole mitään huolta pitkään 
aikaan päiväohjelman suunnittelussa. 
Kääntelen vain albumin sivuja ja taas on 
uutta tekemistä tiedossa.

Kiitän myös teitä kaikkia, jotka kartu-
titte rahastoa, jonka varoilla valmistetaan 
katedraaliin toinen ikonianalogi useam-
malle ikonille. Toivon, että sen tekeminen 
saadaan pian alulle ja ikonit voitaisiin 
sijoittaa analogiin jo syksyn alussa.

Kiitän myös Kuutosten isiä, jotka 
osallistuitte valokuvausharrastukseni tu-
kemiseen. Uusi kamera on jo kiikarissa. 
Sen hankinta toteutuu kunhan ehdin asiaan 
kunnolla paneutua. On haastavaa paneutua 
pikselien maailmaan ja digitaaliseen kuvan 
tekemiseen. Aikaisemmin siihen ei ole 
ollut aikaa. Nyt uskon sitä löytyvän.

Seurakunnan luottamushenkilöitä ha-
luan kiittää siitä rakentavasta toiminnasta 
mitä olen saanut kokea koko kirkkoherrana 
olemiseni ajan. Hallinto on se, joka linjaa 
seurakunnan toiminnan ja huolehtii, että 
asioiden toteutukseen on saatavissa riit-
tävät resurssit onpa kysymys ihmisistä, 
rahasta tai tiloista.

On ollut hyvä ja helppo toimia kun 
hallinnossa on saatu aikaan selkeät ja asi-
oita edistävät päätökset. Ne ovat tuoneet 
onnistumisia, jotka puolestaan rakentavat 
meidän kaikkien tulevaisuutta seurakun-
tatyössä.

Työntekijöille toivotan kaikkea hyvää 
vaativissa tehtävissänne. Te olette vahva ja 
hyvin toimiva ja tekemiseen tottunut tiimi. 
Pieniä yhteisiä hetkiämme jään kaipaa-
maan. Sitä tapaa millä asioita pohdimme 
ja ongelmiamme ratkoimme. Huolehtikaa 
itsestänne ja toisistanne silloin jaksatte sen 
mitä teiltä odotetaan.

Kiitos teille monille työvuosieni var-
rella kohtaamilleni ihmisille, jotka kuljitte 
kanssani kappaleen matkaa.

Kiitos rukouksistanne, keskusteluistan-
ne. Kiitos niistä hyvin monista erilaisista 
tunteista ja tuntemuksista, joita on noihin 
kohtaamisiin sisältynyt. Nehän ovat olleet 
kohtaamisia rukouksessa, toimituksessa, 

ajatustenvaihdossa, erilaisissa töissäkin.
Aina ne ovat tuottaneet jotain niin mi-

nulle kun sinullekin. Ne ovat olleet elämän 
jakamista siinä tilanteessa missä olemme 
kulloinkin olleet.

Jään nyt kiitollisena eläkkeelle. Työni 
on tehty loppuun sillä tavalla kun sen 
eläkkeelle jäädessään on tehnyt. Elämä 
jatkuu ja rukouksen kantaminen jatkuu, 
palveleminen jatkuu. Hyvää jatkoa teille 
kaikille kaikessa.

Kiitoksen ja lähdön aika

isä Mikko

Myös Solea kiittää
isä Mikkoa kaikesta,

(ei vähiten riittävän ajoissa toimitukseen 
tulleista pääkirjoituksista.)

Turvallista matkaa eläkkeelle!

Offroad autoilua
ja kuumailmapalloilua
Mitä pappi voisi tehdä 

eläkkeellä? 
Tätä polttavaa ja ajankohtaista 

aihetta pohtivat monet koululaiset 
ympäri maakuntaa. Piirustuksin ja 

sanoin kuvattiin, että kun papilla alkaa 
eläkepäivät, niin silloin alkaa niin lais-

kottelu kuin uudet harrastukset.
Mielikuvitusta ei ideoista puuttunut: 

pappi voisi eläkepäivillään hypätä 
karuselliin hattaran kanssa, hankkia 
erilaisia lemmikkieläimiä, matkustella, 
aloittaa rallin ajamisen sekä perustaa 

bändin. Lopputuloksena saatiin 
askarreltua leikekirja isä Mikolle 

lahjoitettavaksi ja antamaan ideoita 
tuleviin leppoisiin päiviin.

Ulla-ope
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Jumalanpalvelukset 24.5.-31.8.2010

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:

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

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

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Toukokuu: Ma 24.5. klo  9 Liturgia, Pyhän Hengen päivä. Ke 
26.5. klo 18 Ehtoopalvelus.
Kesäkuu: Ke   2.6. klo 18 Ehtoopalvelus. Ke 16.6. klo 18 
Ehtoopalvelus. Ke 30.6. klo 18 Ehtoopalvelus.
Heinäkuu: La  3.7.  klo 17.30 Aleksi ja Anni Romosen pnihida. 
La 10.7. klo 10 Slaavinkielinen liturgia.
Ke 14.7. klo 18 Ehtoopalvelus. Ke 28.7. klo 18 Slaavinkielinen 
ehtoopalvelus.
Elokuu: Ke 11.8. klo 18 Ehtoopalvelus. La 14.8. klo 10 Slaa-
vinkielinen liturgia. Ke 18.8. klo 18 Ehtoopalvelus. Ke 25.8. 
klo 18 Slaavinkielinen ehtoopalvelus.

Keskustoimiston kirkko:
ke 16.6. liturgia klo 7, ke 14.7. liturgia klo 7, ke 11.8. liturgia 
klo 7, ke 22.9. liturgia klo 7

Läntinen alue:

Toivalan tsasouna:
Kesäkuu: Ke   9.6. klo 18 Ehtoopalvelus. Ke 23.6. klo 18 
Ehtoopalvelus.
Heinäkuu: Ke   7.7. klo 18 Ehtoopalvelus. Ke 21.7. klo 18 
Ehtoopalvelus.
Elokuu: Ke  4.8. klo 18 Ehtoopalvelus. La 14.8. klo 18 Vigilia. 
Su 15.8. klo 10 Liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys.

Siilinjärven kirkko:
Toukokuu: Su 30.5. klo 10 Liturgia.
Kesäkuu: Su 27.6. klo 10 Liturgia.
Elokuu: Su 1.8. klo 10 Liturgia.
 
Maaningan kirkko:
Kesäkuu: Su 20.6. klo 10 Liturgia.

Elokuu: Su 22.8. klo 10 Liturgia

Pielaveden kirkko:
Kesäkuu: To 24.6. klo 10 Liturgia. Ma 28.6. klo 18 Vigilia Ti  
29.6. klo 10 Liturgia ja vedenpyhitys
Heinäkuu: La 24.7. klo 18 Ehtoopalvelus. Su 25.7. klo 10 
Liturgia ja vedenpyhitys Valassin Praasniekka.

Keiteleen kirkko:
Kesäkuu: Pe 11.6. klo 16.30 Panihida Hiekan hautausmaa. Pe 
11.6. klo 18 Ehtoopalvelus.
Heinäkuu: La  3.7. klo Vigilia. Su  4.7. klo Liturgia, kirkoksi 
vihkimisen 10 v juhla.

Käärmelahden tsasouna:
Elokuu: To 5.8. klo 18 Vigilia. Pe 6.8. klo 10 Liturgia ja ve-
denpyhitys, temppelinjuhla.
 
Itäinen alue:

Tuusniemen kirkko:
Kesäkuu: Ma 28.6. klo 18 Vigilia. Ti  29.6. klo 10 Vedenpy-
hitys ja liturgia, temppelinjuhla.
Heinäkuu: Su 18.7. klo Liturgia.
Elokuu: Su 29.8. klo 10 Liturgi.

Luikonlahden tsasouna:
Kesäkuu: Su 6.6. klo 10 Liturgia.
Heinäkuu: Su 4.7. klo 10 Liturgia

Juankosken kirkko:
Kesäkuu: Su 27.6. klo 10 Liturgia.
Elokuu: Su 15.8. Liturgia.

Nilsiän kirkko:
Kesäkuu: Ke 23.6. klo 18 Vigilia. To 24.6. klo 10 Vedenpyhitys 
ja liturgia, temppelinjuhla.
Heinäkuu: Su 11.7. klo 10 Liturgia.

Muuruveden tsasouna:
Elokuu: To 6.8. klo 10 Liturgia

Seurakunnan kirjasto 
suljettu kesän ajan.

Kesän praasniekat Kuopion ortodoksisessa 
seurakunnassa 2010

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa
kesäaikana kävijöille avoinna

olevat pyhäköt:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali 
avoinna  kävijöille 1.6.-31.8.2010

ma-pe klo 10-13 ja 13.30-16

Pielaveden Pyhien Apostolien Pietarin
ja Paavalin sekä Pappismarttyyri  Blasioksen  kirkko

avoinna kävijöille 7.6.-6.8.2009
ma-pe klo 10-13 ja 13.30-16

pt. Arseni Konevitsalaisen praasniekka Keiteleellä:  11.6. 
klo 16.30 panihida Hiekan hautausmaa, klo 18 ehtoopalvelus 
Arseni Konevitsalaisen kirkko, klo 19.30 Wanhan meijerin 
praasniekkajatsit  Wanha meijeri.

Nilsiän kirkko:  Ke 23.6. klo 18 vigilia ja To 24.6. klo 10  
vedenpyhitys ja liturgia, Johannes Kastajan syntymä, temp-
pelin juhla.

Tuusniemen kirkko: Ma 28.6. klo 18 vigilia ja Ti 29.6. klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, ap. Pietari ja Paavali, temppelin 
juhla.

Pielaveden kirkko: Ma 28.6. klo 18 vigilia ja Ti 29.6. klo 
10 liturgia ja vedenpyhitys, ap. Pietari ja Paavali, temppelin 
juhla
24. -25.7. Valassin praasniekka Pielavedellä:
24.7. klo 18 Ehtoopalvelus, apostolien Pietarin ja Paavalin 
ja pappismarttyyri Blasioksen kirkossa illanvietto Ristintu-
valla.
Su 25.7. klo 10 Liturgia apostolien Pietarin ja Paavalin ja 
pappismarttyyri Blasioksen kirkossa, vedenpyhitys lähdekap-
pelilla, litania ja seppeleenlasku Karjalan jääneiden vainajien 
muistomerkillä, ristisaatto Suojalaan ja kirkkokahvit (oma 
kustanteiset).
klo 13 Päiväjuhla Suojalassa.
Käärmelahden tsasouna: To 5.8. klo 18 vigilia Pe 6.8. klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia, Kristuksen kirkastuminen, temppelin 
juhla, kirkkokahvit.

Toivalan tsasouna: La 14.8. klo 18 vigilia Su 15.8. klo 10 li-
turgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkuminen, temppelin juhla, kirkkokahvit.

Luikonlahden tsasouna:  Ma 30.8. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, pt. Aleksanteri Syväriläinen, temppelin juhla.

Tiistaiseurat juhlivat
Puijonsarven
ja Vuorelan

tiistaiseurat 25 vuotta

Vietämme juhlia Emänpäivän 
praasniekan yhteydessä Toivalan 

tsasounalla 14.-15.8.2010
Juhlan aikataulu:

Lauantai 14.8. klo 18.00 vigilia
Sunnuntai 15.8. klo 10.00 veden-

pyhitys ja liturgia.
Palvelusten jälkeen

maksullinen ruokailu Kuntoutu-
miskeskuksen ravintolassa.

Lounaan jälkeen
yhteinen tapaaminen

Takkahuoneessa.
On siellä

jotain ohjelmaakin.
Toivotamme niin vieraat kuin 

omatkin
tervetulleiksi palveluksiin ja 

yhteiseen hetkeen
Takkahuoneella

Puijonsarven tiistaiseura
Kirsti Pisto

Vuorelan tiistaiseura
isä Leo Tuutti

Kristuksessa rakkaat Pyhän Nikolaoksen 
katedraaliseurakunnan jäsenet,

Kirjoitan teille tämän avoimen kir-
jeen, koska olen kiinnittänyt pitkä ajan 
huomiota katedraalissamme tapahtu-
vaan kolehtien kokoamiseen.  Kolehteja 
kerätään sekä kirkon johdon valitsemien 
kohteiden toiminnan tukemiseen että 
oman seurakunnan hyväksi. 

Seurakuntamme vuosikertomuksista 
voi lukea, että Kuopion seurakunnan 
kolehtien euromäärä jää varsin vaati-
mattomaksi, vain vähän yli 9000 eu-
roon. Syy tähän näyttää myös ilmeisen 
selvältä: monet seurakuntalaiset eivät 
anna kolehtihaaviin liturgian yhteydessä 
juuri koskaan.

Tiedän toki, että monet seurakunnan 
vapaaehtoiset avustajat, laulajat ja työn-
tekijät toimivat ahkerasti , pyyteettömästi 
ja suurella rakkaudella  kirkon parhaaksi, 
mutta silti toivon ja kehotan osallis-
tumaan aktiivisesti myös jokaiseen kole-
hdin keruuseen. 

Kysymys kolehtiin suhtautumisesta 
on nähdäkseni jollain tavalla asenteel-
linen, koska kenenkään taloutta ei 
vaaranna edes yhden kolikon antaminen.  
Opettele siis antamaan säännöllisesti ja 
iloitse siitä, että saat antaa toisten ih-
misten hyväksi.

Kristus palkitsee antamisesi.  Toivo-
muksena seurakunnan papistolle esitän, 
että aina myös ilmoitettaisiin, mihin 
kullakin kerralla kerätään.

Kuopiossa 19.4.2010
Makarios Lehtimäki

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja

NIMIKILPAILU
Kuutosseurakunnat järjestävät 

lauantaina 7.5.2011
Kuopiossa yhteisen tapahtuman, 

jolle etsitään nyt nimeä.
Luvassa on monipuolista

ja kaiken ikäisille
suunnattua ohjelmaa.

Keksitkö sinä tapahtumalle
hyvän nimen?

Nimiehdotuksen voi lähettää 
10.8.2010 mennessä

sähköpostilla: kuopio@ort.fi
tai postitse Kuopion ortodoksinen 

seurakunta, Snellmaninkatu 8, 
70100 KUOPIO.

Paras nimiehdotus palkitaan.

Ristisaatto Johannes Kastajan 
päivänä Pielavedellä

To 24.6. klo 10 Liturgia
apostolien Pietarin ja Paavalin

sekä pappismarttyyri
Blasioksen kirkossa

Liturgian jälkeen ristisaatto 
polkupyörillä tai veneellä
Saarelan Lehtoniemeen.

Iltapäivän viettoa nuotiolla, 
omat eväät mukaan.

VELJESKUOROA PÄIVITETÄÄN
Kuopion Ortodoksinen Veljeskuoro perustettiin vuonna 
1969. Se on kautta aikojen koostunut ekumeenisista veljek-
sistä. Kuoro on palvellut ortodoksista kirkkoa jo reilun 40-
vuoden ajan. Ohjelmistoon on kuulunut niin ortodoksinen 
liturginen musiikki kuin karjalaiset laulutkin. Veljeksiä ovat 
tukeneet vahvasti veljesten vaimot Venlat, runsaslukuinen 
kirkkokansa sekä konserttiyleisö.
Syyskuussa Veljeskuoro aloittaa toimintansa uudelleen 
ja HAKEE UUSIA NUOREKKAITA MIESLAULAJIA 
RIVIINSÄ. Kuoro kootaan laulajista koelaulujen perusteel-
la. Koelauluaikasi voit varata sähköpostilla tai puhelimitse.  
Jos tunsit kosketuksen sydämessäsi ja haluat liittyä iloiseen 
veljesjoukkoomme, otathan yhteyttä!
Ohjelmistosta päätetään syksyllä, kun sankka ja salskea 
laulajaporukka on saatu kasattua!

Terveisin kuoronjohtaja, 
Anita Lintu, anita.lintu@ort.fi

puhelin 050 349  4379 tai 0206 100 305

Opettele
antamaan
säännöllisesti

ELÄKELÄISTEN VIRKISTYSMATKA
JOENSUUN KIRKKOPÄIVILLE

KUOPIOSTA
su 13.6.2010

HUOM! 
Aikataulua muutettu seur:

Pielavesi Ristintupa klo 5.15,
Maaninka LA klo 5.45,
Siilinjärvi LA klo 6.05, 

Kuopio Snellmanink. 8 klo 6.25
(ajetaan Maaherrankatua),

Riistavesi LA klo 6.55,
Tuusniemi LA klo 7.15,

Tauko Ylämyllyn ABC-asemalla
klo 8.00-8.40 ja perillä 

Joensuun Areenalla klo 9.10. 
Ruokaliput jaetaan bussissa.

Pelkkää bussikyytiä voit kysyä 
virastosta puh. 0206100300, 
muutama paikka vapaana.
Hinta meno-paluu 30 e ja
ruokalippu hankittava itse. 

Järjestää Kuopion ort. srk:n
diakoniatoimikunta 

Kutsumme perheitä
PERHELEIRILLE

Puroniemen
leirikeskukseen Rautalammille

22. – 25.7.2010
Perinteisen leirin järjestäjinä ovat

PSHV, ONL, sekä Jyväskylän ja
 Rautalammin ort. srk.

Leiri on sopiva kaikille, jotka halu-
avat viettää muutaman päivän
ortodoksista leirielämää kau-

niissa maisemassa. Voit osallistua
leirille myös yksin.

Osallistumismaksu aikuiset 65 e,
lapsilta 4-14 v. 33 e,
alle 4 v. – ei maksua.
Kuopion ort. srk:n

diakoniatyö avustaa osan kustan-
nuksista omille jäsenilleen,

avustus osall.määrän mukaan. 
(Voi hakea myös 

avustusta koko maksuun)

Ilmoittautumiset 18.6. menn.
Kuopion ort. seurakunta ma-pe

klo 9-12 puh. 020-6100300. 
Tälle leirille ei järjestettyä 

kuljetusta. 
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Mikkelin seurakunta

Sitten...
Rukous on jokaisen Kirkon työn-

tekijän keskeisin apuväline työssä 
jaksamisen kannalta, niinpä tul-

tuani Mikkeliin kesäkanttoriksi huhtikuun 
alusta ostin itselleni pienen punaisen 
rukouskirjan.

Hetken sitä silmäiltyäni pysähdyin 
Iltarukousten alussa oleviin rukoushuo-
kauksiin, jossa ei lukenut muuta kuin: 
”sitten”. Mietin aluksi, tarkoittaako se 
vain siirtymistä alkurukouksiin, mutta 
tulin siihen lopputulokseen, että sanassa 
itsessään on hyvin keskeinen merkitys 
miettijän elämässä.

Olen niin tavallinen 18-vuotias kant-
torin ja rovastin poika kuin vain voi olla. 
Olen asunut koko ikäni viime huhtikuun 
loppuun asti Ilomantsissa pienessä itärajan 
kylässä. Lapsuudesta on vain muutama 
hauras muistikuva, jossa on joko lampaita 
tai Profeetta Elian Kirkko.

Elämä oli rauhaisaa, enkä koskaan 
kiristänyt liikaa ruuvia tulevaisuuden suh-
teen, sillä tiesin mikä minusta tulee isona. 
Minä halusin olla kanttori.

Olin viime syksynä ohimennen van-

hempiani tervehtimässä Ortodoksisessa 
seminaarissa Joensuussa, kun minulle 
tarjoutui tilaisuus ehdottaa itseäni Mik-
kelin kanttorin toimen sijaiseksi ja sitä 
enempää miettimättä tarjouduin ja pian 
unohdin koko asian.

Vähän ajan kuluttua sainkin jo puhe-
linsoiton Mikkelin kirkkoherra Johannes 
Hätiseltä ja sovimme että ylioppilaskirjoi-
tusten jälkeen tulisin Mikkeliin asumaan 
ja hoitamaan Mikkelin kanttorintoimen 
sijaisuutta.

Kun olin ensimmäisiä kertoja Mikke-
lissä kanttorina, en aluksi tajunnut kuinka 
valmiiseen pöytään istuinkaan.

Kuoro on elinvoimainen ja toimiva ja 
nuotteja oli kerätty ja koottu valtavassa 
mittakaavassa. Seurakunnassa on myös 
mainio lukija, jolla on teologista silmää 
ja jolta voi hätätapauksessa kysyä ohjeita. 
Maalauksesta ei puuttunut muuta kuin 
kanttorin naama, jotta se olisi lähtenyt 
elämään.

Kuukauden työnteon jälkeen pystyn 
hahmottamaan lähes kaikki kanttorin 
työhön liittyvät arkipäiväiset asiat, joista 

yksikään ei tosi asiassa ole arkinen, sillä 
kaikki liittyvät tavalla tai toisella ruko-
ukseen.

Kuitenkin olen vielä nuori ja aina 
on olemassa joitakin ongelmia, joita en 
tällä koulutuksella pysty ratkaisemaan. 
Onneksi luoja on suonut minulle laajan 
tukiverkoston sekä Joensuussa että täällä 
Mikkelissä, joista apu löytyy lähes jokai-
seen teologiseen ja kirkkomusiikilliseen 
ongelmaan. 

Vaikein tässä nimenomaisessa virassa 
on kuitenkin vielä tulossa, nimittäin luo-
puminen. Ihmiset, ensimmäinen oma koti 
ja Arkkienkeli Mikaelin kirkko on kaikki 
jätettävä Mikkeliin.

Aika on rajallista ja ainut keino taistella 
sitä vastaan on yrittää käyttää se viisaas-
ti. Kohdistaa ajatukset niin kauas, että 
maallisella ei ole mitään merkitystä enää. 
Huokaista vain: sitten.

Ilja Pietarinen
kanttorin sijainen

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

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

Kanttori Ilja Pietarinen (sijainen 29.3.- 31.8.)
puh. 0206 100 353

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15

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

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4
Kesäkuu
Ke 2.6. klo 9 Liturgia
Ke 9.6. klo 9 Liturgia’
La 19.6. klo 18 Vigilia
Su 20.6. klo 10 Liturgia
Ke 23.6. klo 9 Liturgia
Heinäkuu
La 3.7. klo 18 Vigilia
Su 4.7. klo 10 Liturgia
Su 11.7. klo 10 Liturgia
Elokuu
Pe 6.8. klo 9 Liturgia, Herramme
Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen
Ke 18.8. klo 9 Liturgia
La 21.8. klo 18 Vigilia
Su 22.8. klo 10 Liturgia
Ke 25.8. klo 9 Liturgia
La 28.8. klo 18 Vigilia
Su 29.8. klo 10 Liturgia
Syyskuu
Ke 1.9. klo 9 Liturgia

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 18
Toukokuu
La 29.5. klo 18 Vigilia
Su 30.5. klo 10 Liturgia
Kesäkuu
Ke 16.6. klo 10 Liturgia
Heinäkuu
La 24.7. klo 18 Vigilia
Su 25.7. klo 10 Liturgia
Elokuu
La 14.8. klo 18 Vigilia
Su 15.8. klo 10 Liturgia
Syyskuu
Ti 7.9. klo 18 Vigilia, toimittaa KS piispa Arseni
Ke 8.9. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, toimittaa KS piispa Arseni; kirkon vuo-
sijuhla

Mäntyharju
Ev.-lut. seurakuntakeskuksen toimitushuone
Su 6.6. klo 10 Liturgia

Alkesanteri Syväriläisen tsasouna,
Mikkeli
Harjunjärven kylä
Kivimäentie 33
Ma 14.6. klo 20 Ehtoopalvelus, klo 23.30 aamupalvelus ja liturgia
Ma 30.8. klo 10 Vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan vuosijuhla

Visulahden tsasouna, Mikkeli
Ma 28.6. klo 18 Vigilia
Ti 29.6. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan vuosijuhla

Vuosiloma
Kirkkoherra Johannes Hätinen on vuosilomalla 16.7.- 13.8. Sijaisena toimii rovasti 
Martti Päivinen, puh. 0206 100 349.

Polkupyöräristisaatto ja
kokoöinen palvelus

Aleksanteri Syväriläisen
tsasounassa

Mikkelin Harjujärvenkylässä pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläisen muistolle pyhite-
tyllä tsasounassa vietetään tänä kesänä 
14. – 15. kesäkuuta kokoöistä palvelusta. 
Matka tsasounalle alkaa polkupyöräris-
tisaatossa maanantaina 14.6. klo 15.00 
kirkonmäeltä (Paavalinkatu 4). Matka 
taitetaan leppoisassa retkivauhdissa halki 
kauniin kesäisen maalaismaiseman. Mat-
kaa kertyy yhteen suuntaan noin 26 km. 
Matkalla pidetään lepotaukoja ja huoltoau-
to kulkee matkassa koko ajan.  Yhteisen 
paluun aikataulu sovitaan perillä

Tsasounassa ehtoopalvelus alkaa klo 
20. Siellä on mahdollisuus nauttia kevyt 
iltapala. Liturgia alkaa klo 23.30 ja päättyy 
noin klo 2 yöllä.  Palveluksen jälkeen on 
varhaisaamiainen, jonka jälkeen on mah-
dollisuus lepäillä aamuun saakka ja sitten 
viettää kesäpäivää kauniin luonnon keskel-
lä vaikka muurinpohjalettuja paistellen.

Autolla tultaessa ajetaan Ihastjärventietä 
kaupungista noin 24 km ja käännytään 
vasemmalle Kivimäentielle, josta opasteet 
ohjaamana pääsee perille.
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi, www.ort.fi/rautalam-
pi
Kirkkoherra Harri Peiponen
p. 0206100321
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Jumalanpalvelukset 29.5.-29.8.2010

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko,
Nikolaoksentie 1
la 29.5. klo 18.00 vigilia, pastori Jari Jolkkosen koepalvelus
pe 4.6. klo 12.00 kiitosrukoushetki, koululaiset
la 5.6. klo 18.00 vigilia, pappismunkki Johannes Parviaisen koepalvelus
la 19.6. klo 18.00 vigilia
la 26.6. klo 18.00 vigilia

su 4.7. klo 10.00 liturgia
la 17.7. klo 18.00 vigilia
la 31.7. klo 18.00 vigilia
su 1.8. klo 10.00 liturgia
la 7.8. klo 18.00 vigilia
la 21.8. klo 18.00 vigilia

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko,
Herralantie 120
su 30.5. klo 10.00 liturgia, pastori Jari Jolkkosen koepalvelus
su 6.6. klo 10.00 liturgia, pappismunkki Johannes Parviaisen koepalvelus
su 20.6. klo 10.00 liturgia, vaalit
la 3.7. klo 18.00 vigilia
to 5.8. klo 18.00 vigilia, praasniekka
pe 6.8. klo 10.00 liturgia, praasniekka
la 28.8. klo 18.00 vigilia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna,
Koulutie 6 
ke 23.6. klo 18.00 vigilia, praasniekka
to 24.6. klo 10.00 liturgia, praasniekka
su 8.8. klo 10.00 liturgia
 
Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna,
Mihailantie 8
la 10.7. klo 18.00 vigilia
su 11.7. klo 10.00 liturgia

la 14.8. klo 18.00 vigilia, NM:n kuolonuneen nukkuminen
su 15.8. klo 10.00 liturgia

Tervo, Profeetta Elian tšasouna,
Kirkkotie 9
ma 19.7. klo 18.00 vigilia, praasniekka
ti 20.7. klo 10.00 liturgia, praasniekka
su 29.8. klo 10.00 liturgia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 27.6. klo 10.00 liturgia
su 22.8. klo 10.00 liturgia

Konnevesi, srk-sali
su 18.7. klo 10.00 liturgia

Puroniemen leirikeskus,
Rautalampi
ti 29.6. klo 9.00 liturgia, praasniekka
la 24.7. klo 18.00 vigilia
su 25.7. klo 9.00 liturgia

RAUTALAMMIN ORTODOKSISEN
SEURAKUNNAN

KIRKKOHERRAN VAALI
Rautalammin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran työsopimussuhteisen toimen 
vaali toimitetaan seuraavasti:

Arkkipiispa Leo on asettanut Karjalan hiippakunnan piispana hakijoista ensimmäiselle 
vaalisijalle pappismunkki Johannes Parviaisen ja toiselle vaalisijalle pastori Jari Jolk-
kosen.

Ehdokkaat toimittavat koepalvelukset seuraavasti:

Jari Jolkkonen toimittaa vigilian Rautalammilla 29.5. klo 18.00 ja liturgian Suonenjoel-
la 30.5. klo 10.00; 
Johannes Parviainen toimittaa vigilian Rautalammilla 5.6. klo 18.00 ja liturgian Suo-
nenjoella 6.6. klo 10.00.

Äänestyspaikat ja -ajat
Rautalammin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan seuraavasti:

ke 16.6.2010 klo 8.30-9.00 Rautalammin kirkko
ke 16.6.2010 klo 9.00-12.00 Rautalammilla kirkkoherran virastossa 
ke 16.6.2010 klo 17.30-18.00 Konnevedellä srk:n kerhotilassa
ke 16.6.2010 klo 19.00-19.30 Hankasalmen pääkirjastossa (Rantakalliontie 3)

su 20.6. klo 12.00-12.30 Suonenjoen kirkko
su 20.6. klo 14.30-15.00 Syvänniemen rukoushuone
su 20.6. klo 15.30-16.00 Tervon rukoushuone
su 20.6. klo 17.00-17.30 Vesannon rukoushuone
su 20.6. klo 18.30-19.00 Rautalammin kirkko

Kirkkoherran valitsevat salaisella vaalilla seurakunnan äänioikeutetut jäsenet. Kirk-
koherran vaalissa äänioikeus on henkilöllä, joka on merkitty Rautalammin seurakun-
nan jäseneksi ja joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään hakuajan päättymispäivänä 
19.4.2010.

Jokainen äänioikeutettu voi äänestää yhtä ehdolle asetettua henkilöä. Valituksi tulee 
se, joka saa enemmistön annetuista äänistä.Jos äänet menevät tasan, valituksi tulee 
ylemmällä vaalisijalla oleva
ehdokas. 

Äänestyslipussa on omassa sarakkeessaan kunkin ehdokkaan nimi. Äänestäjän on 
tehtävä merkintä äänestyslipun siihen sarakkeeseen, jossa tämän nimi on. Kirjalliset 
äänestysohjeet ovat nähtävillä äänestyspaikoilla.

Vaalitoimitus päätetään ja tulos julkaistaan Rautalammilla pyhän Nikolaoksen kirkos-
sa su 20.6. klo 19.00 alkavan ääntenlaskennan jälkeen.

Vaalin tulos ja oikaisuvaatimus ovat nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 21.6 alka-
en.

Rautalammilla 12.5.2010
Harri Peiponen, kirkkoherra
vaalilautakunnan pj.

Pappismunkki Johannes Parviainen (s. 1958) on valmistunut ortodoksisesta pappisse-
minaarista vuonna 1983. Hän on toiminut päätoimisena uskonnonopettajana Helsin-
gissä (1983-1985) ja pappina Lahden ortodoksisessa seurakunnassa (1986-89)- Kirk-
koherrana Parviainen on toiminut Mikkelissä ja Rovaniemellä (1992-1999).

Pastori Jari Jolkkonen (s. 1962) on saanut päästötodistuksen ortodoksista pappis-
seminaarista (1988) ja suorittanut teologian jatko-opintoja Holy Cross –koulussa 
Yhdysvaltain Bostonissa (1988-1990). Jolkkonen on toiminut Lieksan kirkkoherrana 
(1993-2004), matkapappina (1991-1993) ja Taipaleen seurakunnan II papin sijaisena 
(2008-2010).

kirkkoherran vaalin ehdokkaat
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna kesällä (1.6.-15.8.)
ma, to, pe klo 9-12
(16.8. alk. jälleen ma-pe klo 9-12)

Uskallanko uskoa?

Jyväskylän seurakunta

Kevään suuret juhlat haastavat mei-
dät ajattelemaan uskon peruskysy-
myksiä. Mystinen ylösnousemus, 

Herran taivaaseenastuminen ja Pyhän 
Hengen vuodatus ovat kaikki uskomme 
kulmakiviä. Järki ei selitä, mutta uskon 
silmillä voi nähdä ja myös ymmärtää 
paljon.

Kevät rakentaa uskolle hyvää maa-
perää. Kesän monet praasniekat, leirit ja 
muut tapahtumat ovat sitten kannustusta 
omalle kasvulle ja uskon todeksi elämi-
selle. Seurakunnat eivät ole kiinni kesäl-
lä, vaan monenmoista toimintaa löytyy 
monelle päivälle. Päätös lähteä mukaan 
on Sinun.

Viime kesän suurien ja kalliiden re-
monttien jälkeen me täällä vedämme 

henkeä. Saarijärven tsasouna maalataan 
talkoilla ja vanha sali kunnostetaan. Ahke-
rat Ukkopiiriläiset ovat luvanneet apunsa 
ja toivomme saavamme  talkooapua myös 
Räpinästä.

Kunnostustyö ei hevin lopu. Seura-
kunnallamme on kymmenen kiinteistöä 
ympäri Keski-Suomen ja jatkuvaa huo-
lenpitoa tarvitaan.

Huolenpito tarkoittaa väistämättä myös 
rahaa ja seurakuntien tilinpäätökset ovat 
kääntyneet monin paikoin miinusmerk-
kisiksi.

Suurimmat haasteet löytyvät meillä 
vanhan pappilatalon ja kirkon vesi- ja 
viemärijohtojen tulevassa kunnostuksessa. 
Nyt korjaustöiden suunnittelu ja aikatau-
lutus vaatii erityistä pohdintaa.

Jumalanpalveluksia toimitetaan myös 
entiseen malliin. Mukavan lisän kesän 
jumalanpalveluksiin tuovat Pyhäkankaan 
leirikeskuksen päivittäiset palvelukset 
leirien aikana.

Palvelukset ovat aina kaikille avoimia. 
Nuorten osallistuminen antaa palveluk-
siin oman lisänsä ja toisaalta kirkolle 
mahdollisuuden kertoa tästä arvokkaasta 
perinteestä.

Uskon avaaminen lapsille ja nuorille on 
suuri haaste, mutta samalla ainutlaatuinen 
mahdollisuus. Nuoret kasvattavat tehok-
kaasti myös ohjaajiaan. Vuorovaikutusta 
sanan perimmäisessä merkityksessä.

Uskon rohkeutta Sinulle !

i Timo

JUMALANPALVELUKSET

JYVÄSKYLÄN KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMISEN KIRKKO
La 29.5. klo 18 vigilia. Su 30.5.klo 10 liturgia, monikielinen. Ke 2.6. klo 18 
ehtoopalvelus. La 5.6. klo 18 vigilia. Su 6.6. klo 10 liturgia. Ke 9.6. klo 18 
ehtoopalvelus. Ke 16.6. klo 18 ehtoopalvelus. La 19.6. klo 18 vigilia. Su 20.6. 
klo 10 liturgia, monikielinen. Ke 23.6. klo 18 vigilia. To 24.6. klo 9 liturgia, 
Johannes Kastaja. La 26.6. klo 18 vigilia. Su 27.6. klo 10 liturgia. Ke 30.6. klo 
18 ehtoopalvelus. La 3.7. klo 18 vigilia. Su 4.7. klo 10 liturgia. Ke 7.7. klo 18 
ehtoopalvelus. La 10.7. klo 18 vigilia. Su 11.7. klo 10 liturgia. Ke 14.7. klo 18 
ehtoopalvelus. La 17.7. klo 18 vigilia. Su 18.7. klo 10 liturgia. Ma 19.7. klo 18 
vigilia. Ti 20.7. klo 9 liturgia, pr.Elia. Ke 21. klo 18 ehtoopalvelus. La 24.7. klo 
18 vigilia. Su 25.7. klo 10 liturgia. Ke 28.7. klo 18 ehtoopalvelus. La 31.7. klo 
18 vigilia. Su 1.8. klo 10 liturgia, monikielinen. Ke 4.8. klo 18 ehtoopalvelus. La 
7.8. klo 18 vigilia. Su 8.8. klo 10 liturgia. Ke 11.8. klo 18 ehtoopalvelus. La 14.8. 
klo 9 liturgia. La 14.8. 18 ehtoopalvelus. Su 15.8. klo 10 hetkipalvelus/liturgia. 
Ke 18.8. klo 18 ehtoopalvelus. La 21.8. klo 18 vigilia. Su 22.8. klo 10 liturgia. 
Ke 25.8. klo 18 ehtoopalvelus. La 28.8. klo 18 vigilia. Su 29.8. klo 10 liturgia.

KARSTULAN JUMALANSYNNYTTÄJÄN TSASOUNA
La 29.5. klo 9 liturgia. La 17.7. klo 9 liturgia.

VIITASAAREN KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN TSASOUNA
La 5.6. klo 9 liturgia. Ma 28.6. klo 9 liturgia, pt. Sergei ja Herman Valamolaiset. 
To 5.8. klo 18 vigilia. Pe 6.8. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, Kristuksen kirkas-
tuminen.

LIEVESTUOREEN PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA
Su 6.6. klo 10 liturgia. La 3.7. klo 9 liturgia. La 7.8. klo 9 liturgia.

SUOLAHDEN PYHÄN YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA
La 19.6. klo 9 liturgia. Su 4.7. klo 10 liturgia. La 31.7. klo 9 liturgia.  Su 8.8. klo 
10 liturgia. La 28.8. klo 9 liturgia.

ÄÄNEKOSKEN JUMALAN SYNNYTTÄJÄN KUOLONUNEENNUKKU-
MISEN TSASOUNA
Su 27.6. klo 10 liturgia. La 14.8. klo 18 vigilia. Su 15.8. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Uspenia.

SAARIJÄRVEN PT.ARSENI KONEVITSALAISEN TSASOUNA
Ke 30.6. klo 9 liturgia, 12 apostolin juhla. La 24.7. klo 9 liturgia. La 21.8. klo 
9 liturgia.

Ortodoksiakurssi syksy 2010

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

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

Opetuksesta vastaa TM Maria Takala-Roszczenko

Katekumeenikurssi  syksyllä 2010

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa aloittaa uusi kurssi syksyllä.  Se on 
tarkoitettu ortodoksisen kirkon jäsenyydestä kiinnostuneille katekumeeneille 
eli opetettaville.  
Ilmoittautumiset virastoon syyskuun alkuun mennessä p 0206 100 380, avoinna 
kesäaikaan ti, to ja pe klo 9-12

Jyväskylän tiistaiseuran vieraina kävivät 
Ortodoksinen Lähetys ry:stä lähetys-
sihteeri Aino Nenola ja  missiotiimistä 
Jaso Pössi.

Aino Nenola esitteli Lähetys ry:tä. 
Jyväskylän ortodoksiseen seurakuntaan 
suunnitellaan uudenlaista lähetystyötä 
tukevaa toimintaa.

Kesän 2010 suomalais-amerikkalaista 
missiotiimiä johtaa Outi Vasko Helsin-
gistä. Tiimin muut suomalaiset jäsenet 
ovat Anna Jetsu Joensuusta, Jaso Pössi 
Jyväskylästä ja isä Tapio Rautamäki Hel-
singistä. Jaso Pössi kertoi Jyväskylässä 
missiotiimitoiminnasta.

Православный приход
г. Ювяскюля,

весна-лето 2010

Общая Панихида за умерших в 
Воскресенской церкви (Rajakatu 
39) в субботу 30.5. в 17:00 ч.
ВНИМАНИЕ! Боже ственная 
Литургия на церковно-славянском, 
русском и финском языках в 20.6. и 
1.8. в 10:00 ч. 

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

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и  интере сующихся 
древним пением православной 
церкви!  Kirkkoslaavin- ja suomen-
kielinen Voskresenie-kuoro toivottaa 
uudet laulajat tervetulleiksi vanhan 
ortodoksisen musiikin maailmaan!
регент Мария Такала-Рощенко, 
takalam@gmail.com, тел. 040-523 
5616.

Добро пожаловать!

Valamon matka 10.-11.9.2010
uuden Valamon 70-vuotisjuhlaan

Lähtö Jyväskylästä perjantaina 10.9.2010 klo 13 ja paluu lauantaina noin 
klo 18. Valamon luostari viettää tuolloin Heinävedellä toimimisensa 70-
vuotisjuhlavuotta. Jumalanpalveluksiin ja juhlallisuuksiin osallistuu runsaasti 
vieraita. Paluumatkalla lauantaina käymme Lintulan luostarissa.

Hinta 80 euroa. Bussikuljetus Jyväskylästä, majoitus kahden hengen vie-
rasmajassa. Hinta sisältää kuljetuksen majoituksen ja ruokailut. Ilmoittaudu 
virastoon p 0206 100 380, avoinna arkisin klo 9-12.

Kirkkoherran viraston
aukioloaika kesällä

1.6. – 15.8.2010
kirkkoherranvirasto on 
avoinna maanantaisin,
torstaisin ja perjantaisin

klo 9-12

PERHELEIRI
PURONIEMESSÄ

Veljeskunta järjestää yhdessä 
Ortodoksisten nuorten liiton, 
Rautalammin ja Jyväskylän 
ort.srk:n kanssa perheleirin 
Puroniemen leirikeskuksessa 
22.-25.7.
Leirin hinta on aikuisille 65 €, 
lapsille 4-14 v. 33 €, alle 4 v. 
ei maksua. Leirin ohjelmasta 
vastaavat isä Timo Mäkirinta, 
kanttori Oili Mäkirinta ja Jaana 
Pössi yhdessä muiden ohjaaji-
en kanssa. Leiri on tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat viettää 
muutaman päivän ortodoksista 
leirielämää kauniissa maise-
massa.
Ilmoittautumiset PSHV:n toi-
mistolle 7.7. mennessä puh. 
0206 100490, tai pshv@ort.fi

Lähetys ry Jyväskylässä 
vauhdittamassa

lähetysaktiivisuutta

Lähetyssihteeri Aino Nenola esitteli Ortodoksinen Lähetys ry:tä. (Kuva: Timo Mä-
kirinta)

Jyväskylässä alustanut Jaso 
Pössi (kuvassa alhaalla) on 
kesän 2010 suomalais-ame-
rikkalaisessa missiotiimissä. 
(Kuvat: Timo Mäkirinta)
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Menen tapaamaan isä 
Timoa helmikuisena 
pakkasaamuna kirkko-
herranvirastoon.  Hän 
kertoo, että ”Ukkoköö-

rille” olisi jälleen hommia. 
”Ukkokööri” on Jyväskylän ortodok-

sisen seurakunnassa vaikuttava miesten 
talkoojoukko, joka tarvittaessa kokoontuu 
ja tekee seurakunnan nimissä kuuliai-
suustyötä.

Yksi edellistä töistä oli viime keväänä 
Räpinässä, Virossa, jossa rakennettiin pai-
kalliselle kirkkoherralle työhuone.  Tällä 
kertaa kohteena olisi Valamon luostarissa 
Heinävedellä vanhan ikonostaasin purku 
ja siirtäminen Pyhäkankaan leirikeskuk-
sen kirkkoon. 

Luostariin oli tulossa uusi ikonostaasi 
Kurskista, Venäjältä.  Katsottiin kalen-
tereita ja huomattiin, että aikataulu on 
todella kiireellinen. 

Puhelinsoittokierros ja kohta oli kaksi 
innokasta ”ukkokööriläistä” valmiina 
lähtöön vaikka heti. Vielä soitto luostarin 
igumeni Sergeille ja töiden alkuajankoh-
daksi sovittiin maanantai 22.2.

Sunnuntai-iltapäivällä 21.2. läksimme 
Heikki Pentikäinen ja minä ajamaan kohti 
Valamoa.  Viikkojen ankara pakkanen oli 
kelmentynyt paksuiksi pilviksi taivaalle 
ja kun ilta alkoi sopivasti hämärtyä, taivas 
repesi.

Puhelinluettelon sivun kokoiset valkoi-
set enkelit alkoivat leijua taivaalta. Piek-
sämäen jälkeen autoilu kävi vaikeaksi. 
Lumi tuprusi rekkojen perästä puluparvina 
auton ikkunaan.  Matkanteko oli välillä 
tosi etanamaista.

Ohitse ei tässä siperialaisessa kelissä 
voinut edes kuvitella menevänsä.

Lopulta pääsimme perille ja ehdimme 
kuulemaan ehtoopalveluksen lopunkin. 
Igumeni toivotti meidät sydämellisesti 
tervetulleiksi ja antoi meille avaimen 
huoneeseemme. 

Ehtoopalveluksen aikana kummankin 
silmät vaelsivat mittaillen pitkin iko-
nostaasia laidasta laitaan.  Välillä vähän 
kouraisi kauhukin vatsasta – näinköhän 
tästä hommasta selvitään ajoissa.

Maanantaiaamuna aamupalveluksen 
jälkeen vaihdoimme työkamppeet ja 
marssimme pakkeinemme kirkkoon. 
Aloitimme työmme purkamalla ensin 
Konevitsan Jumalanäidin ja Sergei ja 
Herman Valamolaisten ikonien suojana 
olleet kiotat.

Ikonit oli siirretty turvaan luostarin 
toimesta jo aiemmin.  Puusepät, jotka 
olivat ikonostaasin ja kiotat 35 vuotta sit-
ten rakentaneet, olivat tehneet kestämään 
ne ikuisesti. 

Siksi olikin sydäntä raastavaa käyt-
tää moottorisahaa käsityömestareiden 
luomusten purkuun ja vielä kirkossa.  
Saimme kiotat purettua ja alkoi tuntua, 
että selviydymme tehtävästä.

Heti alussa ajattelimme, että hommam-
me tulee kiinnostamaan monia ihmisiä.  
Paikalla olikin välillä aikamoinen tungos.  
Eräs 30 hengen venäläinen pyhiinvaelta-
jajoukko tulla tupsahti kirkkoon juuri hur-
jimmalla hetkellä, kun olimme kaatamassa 
ikoniseinää nurin.

Pauke ja ryske oli ankaraa ukkosen 
kumua.  Uteliaina turistit kiertelivät lau-
takasojen välissä.  Kamerat rapsahtelivat 
ja videot surisivat. ”Hospodi hospodien” 
kanssa joukko poistui kirkosta. 

Lukitsimme kirkon oven ja loppupäivä 
sujuikin sitten ihan rauhallisesti.  Luosta-
rin palvelukset oli siirretty purkutöiden 

ja uuden ikonostaasin pystytyksen ajaksi 
Talvikirkkoon.

Siksi saatoimme työskennellä ihan 
vapaasti, kunhan emme häirinneet Juma-
lanpalveluksia.

Toisena purkupäivänä – tiistaina - , kun 
ikonostaasista oli pystyssä enää pohjoiso-
ven puolikas, igumeni Sergei tuli jälleen 
paikalle.  Hän istahti pölyiselle penkille.  
Katse kierteli kaihoisasti ensin kirkon 
seinillä ja sitten alttarissa, joka loisti nyt 
”paljaana”. 

Kysyin häneltä, kuinka kauan hän on 
käynyt hiljentymässä vanhan ikonostaasin 
äärellä.  Igumenin kasvoille kohosi paljon 
kertova ilme, ääni pehmeni ja muuttui 
melkein kuiskaukseksi:

”Niiiin…  Kaksikymmentä vuotta olen 
rukoillut tässä.”   Sitten hän vajosi ajatuk-
siinsa ja melkein pystyimme näkemään 
noiden vuosien kuvakavalkadin, joka 
hänen mielessään kulki. 

Tätä asiaa emme kauan pohtineet, sillä 
rekka oli jo tulossa hakemaan purkamiam-
me osia.  Puolen päivän jälkeen kaikki 
oli purettu ja saatoimme lastata rekan 
valmiiksi kuljetusta varten.

Monta kertaa purkutöiden aikana ih-
mettelimme kirvesmiesten, jotka ikonos-
taasin olivat pystyttäneet, taitoja. 

Ikonostaasi olisi pysynyt tiiviiden 
saumojen avulla pystyssä ilman liimaa ja 
naulaustakin.  Työ oli tehty kuitenkin pe-
rusteellisesti ja kaikki oli vielä varmistettu 
liimalla ja suurilla nauloilla.

Niitä jouduimme katkomaan ja käyt-
tämään suuria vasaroita ennen kuin 
kaikki oli purettuna lattialla odottamassa 
kuljetusta.

Kaksi uupunutta ”ukkokööriläistä” 
nousi lastauksen jälkeen maasturiinsa ja 
läksi ajamaan rekan perässä kohti Keski- 
Suomea ja Pyhäkangasta. 

Kiitollisena ajattelimme forssalaista 
nuorta talkoolaista ja viitankantajano-
viisi Johannesta, jotka auttoivat meitä 
purkutöissä igumenin tarkkojen silmien 
valvoessa toimiamme.

Pyhäkankaalla meitä odotti seurakunta-
mestari Petri.  Ikonostaasin siirto rekasta 
sisätiloihin sujui nopeasti.

Varmaan ne, jotka näkisivät sen lauta-
kasan, mikä Pyhäkankaalla leirikeskuksen 
lattialla on, ihmettelisivät, mikähän roju-
kasa on tuohon tuotu.

Tietämättömänä siitä, kuinka arvok-
kaasta asiasta on kyse.

Kevät sulatteli lumia ja Kristuksen 
ylösnousemuksen suuri juhla oli ohi.  
Paaston jälkeen, ensimmäisten makka-
roiden vielä sulaessa ruoansulatuselimis-
tössä, haimme Einari Kirjavaisen kanssa 
Konevitsan Jumalanäidin ikonin suojana 
olleen kiotan ja toimme sen puuverstaaksi 
kunnostettuun seurakunnan autotalliin.

Kiotan kunnostus ja sen kokoaminen 
seurakunnan Tihvinän Jumalanäidin iko-
nin suojaksi on ensimmäinen työ, joka 
toteutetaan purkutöiden jälkeen. 

Tuohusten, suitsutussavun ja vanhan 
lakan haju leijailee pajassa työskentelyn 
aikana.  Ilmassa on vahvasti valamolainen 
tuoksu.  Työtä on tosi mukavaa tehdä. 

Koska ikonostaasi ja kiotat ovat jälleen 
pysytettyinä ja valmiina Jumalanpalve-
luksia varten?  Sitä ei vielä tiedä kukaan.  
Aika näyttää ja kenties valmistumista 
voidaan seurata jatkokertomuksena Sole-
an sivuilta.  Toivottavasti Luoja järjestää 
voimia ja kaikki toteutuu mahdollisimman 
nopeasti.

Pekka Sankilampi

Ukkoköörillä
taas hommia

Ylemmässä kuvassa Jyväskylän ukkopiirin Heikki Pentikäinen 
purkaa Valamon ikonostaasia, jotta se saataisiin siirrettyä Pyhä-
kankaan leirikeskukseen. (Kuva: Pekka Sankilampi)
Alemmassa kuvassa Pekka Sankilampi ja Heikki Pentikäinen 
sovittavat ornamenttia kiotaan. (Kuva: Aila Nieminen)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea 
nro 04/2010 on seurakuntalaisilla 
viimeistään pe 27.82010. Sen 
aineistopäivä on ti 10.8.2010. 
Seurakuntien yhteystiedot osoitteessa 
www.ort.fi, josta klikataan ensin kirkko 
palvelee ja sen jälkeen seurakunnat. 
Yhteystiedot löytyvät myös Soleasta 
seurakunnan sivuilta. Ilmoitushinta: 
35 senttiä + alv./ppm. Tilaus: 10 
euroa/vuosi. Lehti tulee seurakunnan 
jäsenille maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net.
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2 (PL 
45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309

12

Radio ja tv

NIMIKILPAILU
Kuutosseurakunnat järjestävät 
lauantaina 7.5.2011 Kuopios-
sa yhteisen tapahtuman, jolle 

etsitään nyt nimeä. Luvassa on 
monipuolista ja kaiken ikäisille 
suunnattua ohjelmaa. Keksit-
kö sinä tapahtumalle hyvän 
nimen? Nimiehdotuksen voi 
lähettää 10.8.2010 mennessä 

sähköpostilla:
kuopio@ort.fi tai postitse

Kuopion ortodoksinen
seurakunta,

Snellmaninkatu 8,
70100 KUOPIO.

Paras nimiehdotus palkitaan.

Ortodoksiset jumalanpalveluk-
set YLE Radio 1 -kanavalla
6.6. Liturgia klo 11-12 Turku, 
Pyhän Marttyyrikeisarinna Alek-
sandran kirkko
13.6. Liturgia klo 11-12 Joensuu, 
kirkkopäivät
20.6. Liturgia klo 11-12, Joensuu, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko
18.7. Liturgia klo 11-12, Kuopio, 
Pyhän Nikolaoksen katedraali
1.8. Liturgia klo 11-12, Helsinki
15.8. Liturgia klo 11-12, Tampe-
re, Pyhän Aleksanteri Nevkskin 
kirkko
29.8. Liturgia klo 11-12, Taipale, 
Pyhän Kastaja Johanneksen kirk-
ko, Polvijärvi
 
Aamuhartaudet YLE Radio 1 
klo 6.15 ja 7.50
12.6. Kirkkoherra Iivo Suvanto, 
Joensuu
10.7. Kirkkoherra Timo Mäkirinta, 
Jyväskylä
31.7. Pastori Heikki Honkamäki, 
Tampere
21.8. Rovasti Veikko Purmonen, 
Helsinki
  
Iltahartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50                  
15.6. Pastori Tuomas Järvelin, 
Joensuu
20.7. Kirkkoherra Matti Wallgren, 
Vaasa
17.8. Kirkkoherra Johannes Häti-
nen, Mikkeli

KUOPION SEURAKUNTAKUORO ALOITTAA SYYSKUUSSA!

Seurakuntakuoron harjoitukset ovat torstaisin Kuopion ortodoksisella seura-
kuntasalilla, Snellmaninkatu 8 kello 17-18.30. Ensimmäinen kokoontuminen 
on torstaina 2.9. 

Seurakuntakuoron tavoitteena on saada ja löytää laulajia kaunistuttamaan 
kirkkolauluperinnettä ortodoksisessa jumalanpalveluselämässä Kuopiossa ja 
lähiseudulla. Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelukset ovat laulettua rukousta. 
Seurakuntakuoroon kutsutaan laulajia aloittamaan kuoron toiminta syyskuusta 
2010 alkaen. Mikäli olet kiinnostunut ortodoksisesta jumalanpalveluselämästä ja 
Sinulla on intoa ja halua oppia laulamaan jumalanpalveluksissa, otatko yhteyt-
tä! Kuorolaisten koelaulutilaisuus järjestetään torstaina 27.8. Varaa oma aikasi 
sähköpostilla tai puhelimitse.
Perusveisujen lisäksi harjoittelemme myös erikoisempia lauluja virkistyttämään 
jumalanpalvelusten musiikkia. Seurakuntakuoro on tarkoitettu kaikille kirkko-
laulusta kiinnostuneille!

Seurakuntakuoron tarkoituksena on mm. harjoitella:

- liturgian ja vigilian laulut
- kirkkovuoden juhlien vigilian ja liturgian laulut erikoisuuksineen
- suuren paaston laulut
- suuren viikon laulut
- pääsiäisen laulut
- kahdeksansävelmistö
- jumalanpalvelusten kulku
- avioliiton sakramentti
- hautauspalvelus
- kaste
- kiitosrukoushetki
- akatistos

Kuopion Pyhän Nikolaoksen Katedraalin Seurakuntakuoro
Johtaja: Anita Lintu
Puhelin: 050 3494379 tai 0206 100 305
Sähköposti: anita.lintu@ort.fi

Ystävämme Miitsu on poissa. Karjalan 
lapsen, Nikolain, Miitsuna tuntemam-
me jumalanpalvelijan, elämänmittainen 
evakkotaival on päättynyt. Karjalan 
valistajien päivänä monitaitoinen ja ka-
tajainen Miitsu kutsuttiin pitkältä, noin 
70 vuotta kestäneeltä evakkoreissultaan 
matkasta väsyneenä kotiin.

Erityistehtävän Miitsu sai varhain 
kesäkuussa 1944 loppuelämäkseen riit-
täneellä ”pitkällä ja raskaalla kaksiviik-
koisella vappumarssillaan mieron tielle” 
tuoda kävelemällä lehmät koti-Karjalasta 
kohti tuntemattomuutta. Nyt on kiitoksen 
ja muistojen aika. 

Kertaalleen kaadettu, elottoman nä-
köinen puu sai Miitsun käsissä uusia, 
upeita, silmää hiveleviä, kauniita ja 
eläviä muotoja muuttuessaan milloin 
minkinlaiseksi ortodoksisuuden julis-
tajaksi, milloin ristiksi, grobuksi, jos-
kus tsasounan kattosipuliksi. Valamon 
luostarin laivarannassa tervehtii tulijaa 
hänen taivaallisen esirukoilijansa nimeä 
kantava P. Nikolaoksen tsasouna, luos-
tarin hautausmaalla näemme ristien ja 
grobujen lisäksi koristeelliset katoksen 
ja portin.

Miitsun taiturillinen työntulos valaa 
uskoa siihen, että arkinenkin työ voi 
julistaa pyhyyttä ja Jumalan kunniaa. 
Nuori Nikolai sai kotonaan Raja-Karja-
lassa Salmin pitäjän Räimälän kylässä 
hyvän eväsreppunsa, hän sai lujan isien-
sä uskon. Hän sai huoletonna kisata ja 
”lekkua” lapsena, myöhemmin hän sai 
tuntea myös paljon rajumman kisailun. 
Hän sai kokea kotoa mieron tielle läh-
dön, niin että päällä olevien vaatteiden 
lisäksi evakkoreissulle mukaan ei juuri 
muuta ehditty ottaa. Mutta Karjala 
tai pala siitä kulkeutui Miitsun, kuten 
kaikkien evakkokarjalaisten sielussa ja 
sydämessä sinne, minne ikinä heidän 
tiensä oli kulkeva. 

Muistikuvassani näen joulukuisen 
hautauspalveluksen miltei päivälleen 
21 vuotta sitten: Syvän menetyksen ja 
kunnioituksen suru kasvoillaan Miitsu 
joulukuun kirpakassa pakkasessa arvo-
valtaisessa hautajaissaattuessa.

Pitkä saattue etenee luostarin kirkosta 
hiljalleen kohti hautausmaata. Kärjessä 
Miitsu kantaa itse tekemäänsä puuris-
tiä suuresti arvostamansa ja elämänsä 
käänteisiin merkittävästi vaikuttaneen 
rippi-isänsä, esipaimenemme arkkipiispa 
Paavalin haudalle. 

oisessa muistikuvassani Miitsu luos-
tarin Trapesassa noudattamassa ikiomaa 
”työnjaollista reseptiänsä”, työnjakoa 
pupujussin kanssa: ”pupujussi ei aja 
hänen polkupyörällään eikä Miitsu syö 
pupujussin ruokia”.

Edelleen Miitsu työhaalareissaan 
aina valmiina auttamaan meitä Valamon 
kansanopistoa ”käynnistäneitä”: Tuulaa, 
Eijaa, Elsiä, Riittaa, Mailaa, Eineä, Pek-
kaa, Hannua ja Tenhoa sekä opiskelijoi-
tamme niillä armolahjoillaan, joilla häntä 
oli siunattu. Näiltä kursseilta mieliimme 
jäivät monet tyytyväiset opiskelijat, hei-
dän joukossaan muun muassa professori 
Pertti Virtaranta Helmi-puolisoineen.

Jumalanpalvelija Nikolain tomumaja 
on saatettu haudan lepoon hänelle hy-
vin rakkaaksi muodostuneelle mäelle, 
onnellisten hetkiensä Valamon luostari-
hautausmaan multiin, mutta sielu palajaa 
ikuiseen kotiinsa. Miitsun omalla kielellä 
saattoväki on huolehtinut ”pogoinniekal-
le kebiet mullat ja luadanua tuonilmasiin 
lähössä”.

Olkoon jumalanpalvelija Nikolain 
muisto ikuinen! Ollos iäti muistettu, sinä 
autuuteen kutsuttu ja aina muistettava 
ystävämme Miitsu! 

Sirkka Vepsä
Miitsun ystävä Joensuusta

Ystävämme
Miitsun

muistolle

Elämässäni olen kohdannut
ihmisiä, jotka ovat näyttäneet

tietä, suuntaa.
Olen näistä ihmisistä

hyvin kiitollinen.
Näytätkö Sinä tiet

jollekin - ja millaista?
Priscilla

Savonlinnalainen kirjailijapastori 
ja Savonlinnan kristillisen opiston 
rehtori Teuvo V. Riikonen tarkas-

telee uusimmassa kirjassaan Armollinen 
erämaa (Katharos Oy, 2009, 116 s.) ih-
misen ajautumista erämaan yksinäisyyden 
kaltaiseen tilaan elämänsä tarkoitusta 
etsiessään. 

Aihe lienee erityisen ajankohtainen 
nykyisessä yhteiskunnassa, jossa kiire, 
suorituspaineet työpaikalla tai kotona – tai 
sitten työn ja sosiaalisen yhteisön totaali-
nen puute – saavat monet meistä koke-
maan itsensä riittämättömäksi, eksyksissä 
olevaksi tai jopa hyljätyksi tulleeksi.

Riikosen sanoman ydin on, että kautta 
aikain on ollut näin kokevia ihmisiä, ja 
että tällainen kokemus kuuluu myös hen-
gelliseen elämänkulkuun. Yksinjääminen 
voi olla mahdollisuus kohtaamiselle, joka 
saa pimeydenkin häikäisemään.

Riikonen lähestyy aihettaan yhtä aikaa 
monesta eri suunnasta. Toisaalta hän pe-
rustaa sanomisensa vanhoihin kirkkoisiin 
ja erämaahan paenneisiin erakkoihin, 
toisaalta nyt eläviin karismaattisten kris-
tillisten liikkeiden ajattelijoihin.

Toisaalta hän lainaa julkisuuden henki-
löiden kertomuksia elämänsä kipupisteistä 
ja toisaalta hän jakaa kokemuksiaan omas-
ta ja perheensä elämästä. Välillä kirjoittaja 
pysäyttää lukijan kuolevan ihmisen vii-
meisen tervehdyksen äärelle, välillä hän 
naurattaa (itse)ironisilla sutkautuksilla ja 

sanojen merkityksillä leikittelemällä.
Välillä teksti rönsyilee aika tavalla 

palatakseen pian taas ydinsanomaan. 
Teos on todellakin tekijänsä ja nykyajan 
näköinen.

Uskonnollisuus on yleismaailmalli-
sesti jälleen nousussa oleva ilmiö. Vaikka 
itäisen kirkkokunnan vahvuus on sen 
traditiossa, on meidän kaikkien syytä olla 
tietoisia nykyajan ihmisten hengellisestä 
etsinnästä ja sen ilmenemismuodoista.

Elämän perusongelmat eivät ole ka-
donneet minnekään, vaikka maailma 
muuttuukin kovaa vauhtia.

Riikosen kirja tiivistää varsin hyvin 
yhteen sen, miten eri tavoilla tämän 
päivän armonetsijät kokevat johdatusta 
elämässään ja kuinka paljon yhteisiä 
piirteitä tästä moninaisuudesta kuitenkin 
hahmottuu.

Jumala on kovin monille vaikeneva, 
väistelevä ja lähes janokuolemaan nään-
nyttävä – kunnes yksinäisyyden ja hiljai-
suuden erämaasta voi kuitenkin löytyä 
virvoittava lähde ja virtaava vesi.

Turhasta ja ylimääräisestä riisuva 
vaellus hengellisessä erämaassa voi osoit-
tautua armorikkaaksi ihmisen ja Sanoin-
kuvaamattoman kohtaamiseksi.
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