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Käärmelahden remontoi-
dulla pyhäköllä makkaran-
paistossa maaninkalaisia 
ortodoksilapsia. Isä Harri 
Peiponen toimitti rukous-
hetken ja esitteli tsasounan 
isännöitsijän Rakel Vahvas-
elän kanssa tsasounaa ja 
Aune Hyttinen kertoi lapsille 
sekä nykyiselle uskonnon-
opettajalle Ulla Puhakalle, 
millaista oli ortodoksinen 
uskonnonopetus 60- ja 70-
luvulla. (Kuva isä Harri)
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Kirkko elää ajassa

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

Voi aikoja!

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

K
ristittyinä elämäm-
me päämäärä on 
tulevassa Juma-
lan valtakunnassa. 
Tässä ajassa kir-

kon elämän on ”tapahduttava arvokkaasti 
ja hyvässä järjestyksessä” (1.Kor. 14:40), 
kuten apostoli Paavali opastaa Korinton 
seurakuntaa. 

Tänä syksynä kirkon elämässä ko-
rostuvat tulevaisuuteen suuntautuvat 
hallinnolliset asiat seurakuntavaalien ja 
lähestyvän kirkolliskokouksen vuoksi. 

Kirkkomme uusi laki ja järjestys 
tulivat voimaan vuoden 2007 alussa. 
Kirkolliskokous hyväksyi vuonna 2009 
kirkon strategian vuosille 2010–2015. 
Näiden muutosten kautta on ollut tavoit-
teena siirtyä paremmin nykyaikaa palve-
levaan oikeudelliseen ja hallinnolliseen 
tilanteeseen. 

Vuosittain kirkolliskokoukselle on 

tehty lukuisia aloitteita, joita yhdistää 
pyrkimys hallinnon avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden sekä seurakuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. 
Iloitsen siitä, että kirkolliskokouksen 
aktiivisuudesta sekä tahdosta kantaa 
vastuutaan kirkkomme korkeimpana 
päättävänä elimenä. 

Vastuunkantoa tarvitaan myös seu-
rakuntatasolla. Elokuussa valmistui 
hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmän 
mietintö, joka antaa esityksen laajasta 
kirkon hallinnon uudistamisesta. On 
tärkeää, että mietinnöstä keskustellaan 
seurakunnissa ja rakennetaan valmiutta 
kasvavaan yhteistyöhön yli seurakun-
tarajojen. 

Siunaten

Syksy etenee määrätietoisesti.  Kasvit kellastuvat, kuihtuvat. Ruska on viimei-
nen läähätys ennen antautumista. Valoisa aika vähenee, pimeys lisääntyy. 
Pohjoinen maa valmistautuu talveen. Eihän maantieteelle mitään mahda. Kai 

esi-isät päätyivät valitsemaan asuinpaikkansa kevään valokiimassa vuodenaikojen 
vaihtelua ajattelematta.

Synkkiä sävyjä löytyy muutenkin. Talouden kuumekäyrä sykkii päivittäin uutisissa. 
Sitä seuraavat nekin, jotka ennen eivät ole asiasta paljonkaan piitanneet. Maailman-
talous on tietotekniikan aikakautena tiiviimmin verkottunut kuin koskaan ennen ja 
tiedonvälitys jakaa uutiset – hyvät ja huonot - heti.

Jos tulee paha taantuma tai 30-luvun kaltainen lama, niin miten käy tavallisen ih-
misen? Säilyykö työpaikka, kannattaako yritystoiminta? Pieneneekö palkka tai eläke, 
kuinka paljon elinkustannukset nousevat?  Kuinka rajusti karsitaan vaikkapa hoiva-. 
terveys- tai koulutuspalveluita?  

Epäilemättä vuodenaika on omiaan synkentämään ajatuksia. Samaten oma vanhe-
neminen; tulee pohtineeksi tiiviimmin minkälaisessa maailmassa seuraava sukupolvi 
elää työikänsä. Entä sitten heidän lapsensa?

Utopia, onnellisen kehityksen malli on jostain syystä harvinainen ilmiö kirjallisuu-
den tulevaisuuden kuvauksissa. Sitä enemmän esiintyy sen vastakohtaa, dystopiaa. 
Niistä tunnetuin on George Orwellin 1984. Samaan suuntaan viittaavat esim. Margaret 
Atwoodin useat kirjat. 

Liekö syynä ihmisen perimmäinen pessimismi vai se, että onnelan kuvaaminen ei 
tuota yhtä värikästä ja jännittävää tekstiä kuin sen vastakohdan.

Ehkä illan pimentyessä ympärillä on turvallisinta kääntää ajatuksensa pieneen 
elämään, kodin puuhiin, läheisiin ja ystäviin. Toivoa, että lampukan valokehä häätäisi 
sameat varjot kauemmaksi.

Leena Orro

Kesän kuumimmat uutiset liittyvät Lontoon nuorisomellakoihin ja Oslon 
ampumavälikohtaukseen. Molempia on julkisuudessa ruodittu ja selvitelty 
kyllästymiseen saakka. Tekoihin on löydetty sosiaalisia ja poliittisia syitä.

Yhtä asiaa en ole voinut kuitenkaan ymmärtää. Kyllä jokainen joskus suuttuu, 
menettää malttinsa tai puhuu tahdittomia. Ainakin ennen meissä oli sisäänrakennettu 
moraali, joka suojasi meitä suuremmilta ongelmilta.

Meissä asuu kunnioitus ihmisen koskemattomuutta, elämää ja ylipäätään toisen 
omaa kohtaan. Minne se on nyt kadonnut? Eivätkö kirkko, koulu ja vanhemmat enää 
saa kasvattaa ja opettaa oikeita valintoja? Missä on käsitys oikeasta ja väärästä?

Arvojen ja auktoriteettien alamäki ja unohdus ruokkivat vääränlaista tapaa ajatella. 
Minä itse ja minun tarpeeni kulkevat kaiken yläpuolella. 

Itsekkyys hautaa alleen toisen ihmisen ja lähimmäisen. Kyky aitoon ja rakentavaan 
kanssakäymiseen koetaan tarpeettomaksi ja yksilöllisyyden kyllästämä ihminen nauttii 
omasta erinomaisuudestaan.

Minä en oikein osaa syyttää tietokoneita, tekniikan tuomia mahdollisuuksia tai 
lapsuuden väärinymmärrystä. Uskallan ihmetellä kasvatusta tai sen puutetta ja rohkean 
vanhemmuuden katoamista.

Auktoriteetit eivät synny itsestään, vaan ne pitää yrittää ansaita. Ajattelen pelolla 
myös nuorten sijoittumista työelämään. Näillä eväillä haasteita riittää.

Kirkko on ylläpitänyt käsitystä yhteisöllisyyden suuresta merkityksestä. Lähelle 
päästäminen avaa aina myös itseymmärrystä. Toisten ajatukset ja toiveet saavat taas 
merkitystä. 

Syksy on käynnistänyt seurakunnan toiminnot. Jumalanpalvelusten rungon ympärille 
on koottu paljon mahdollisuuksia osallistua ja tulla mukaan. Ovet ovat auki ja olet 
tervetullut joukkoon. Kerhojen ja piirien lisäksi syksy on seurakuntavaalien aikaa.

Marraskuussa valitaan valtuuston jäsenet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Pohdintaa 
ja haasteita riittää hallinnolla tulevaisuudessakin. Työ yhteiseksi hyväksi tarvitsee 
tekijänsä. Valinta on Sinun tehtäväsi.

i Timo Mäkirinta

Päin pimeää

Paimenmatkoja
Arkkipiispa Leon paimenmatkat:
14.10. Joensuu: Ortodoksisen Kulttuurin 
Säätiön seminaari ja juhla
17.10. Helsinki: Vakuutusyhtiö Pohjolan 
edustajien tapaaminen
20.10. Kuopio: Ortodoksisen Lähetyk-
sen puhelinkokous
21.10. Turku: Ekumenik i Norden 
-seminaari
22.10. Oulu: Lähetyspiirin 10-vuotisjuh-
laseminaari
23.10. Oulu: Liturgia, lähetyslounas
25.10. Kuopio: Arkkipiispalla vieraana 
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
27.10. Kuopio: OrtAidin puhelinkokous
28.-29.10. Joensuu: Karjalan hiippakun-
nan hiippakuntapäivät
30.10. Polvijärvi: Liturgia
31.10. Helsinki: Uskontojen johtajien 
foorum
Marraskuu
4.-6.11. Tukholma: Vierailu Ruotsin 
suomalaiseen seurakuntaan
7.11. Tampere: seminaari
8.11. Kuopio: Arkkipiispalla vieraana 
vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet
22.11. Kuopio: Arkkipiispalla vieraana 
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin 
pääjohtaja kenraali Ilkka Laitinen
28.11. Valamo: Kirkollishallituksen 

kollegion kokous, piispainkokous
28.-30.11. Valamo: Kirkolliskokous
Joulukuu
1.12. Valamo: Liturgia
6.12. Helsinki: Liturgia Uspenskin 
katedraalissa
7.12. Helsinki: OrtAidin ja Ortodoksisen 
Lähetyksen hallitusten kokoukset
13.12. Helsinki: Lucian päivän juhla
15.12. Turku: Ekumeeninen joulu
16.12. Oulu: seminaari
20.12. Siilinjärvi: Metsäoppilaitoksen 
joulunvalmistusjuhla

Keskustalon kirkon palvelukset:

Karjalankatu 1, Kuopio:
19.10. klo 7 liturgia, 26.10. klo 7 
liturgia, 2.11. klo 7 liturgia, 5.11. klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, Karjalan 
valistajien juhla, praasniekka  9.11. 
klo 7 liturgia, 16.11. klo 7 liturgia, 
23.11. klo 7 liturgia, 30.11. klo 7 
liturgia, 14.12. klo 7 liturgia, 21.12. 
klo 7 liturgia

(Keskustalon kirkon palvelukset 
löytyvät vaaliteeman lehdessä aihe-
uttaman tilapulan vuoksi poikkauk-
sellisesti tästä.)
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Kun tulin kotiin kesän kripalta, en 
olisi halunnut olla kotona vaan 
mennä takaisin Pyhäkankaalle 

jatkamaan kesän viettoa uusien kavereiden 
kanssa. Vasta parin viikon kuluttua tämä 
tunne haihtui, mutta silti leirin hauska 
meno palasi mieleeni silloin tällöin. 

Kun tulin Pyhiksen jatkiksille syys-
kuussa, muistin taas, miten kivaa meillä 
oli ollut kripalla Parin tunnin kuluttua 
aloin toivoa, ettei tarvitsisi mennä kotiin 
pitkään aikaan. Ensimmäinen ilta jatkik-
sella meni nopeasti, mutta seuraava päivä 
tuntui pitkältä: aivan kuin olisi kulunut 
taas yksi leiriviikko!

Illalla huomasin myös, että muilla oli 

ollut sama tunne kuin minulla kesän kripan 
jälkeen. Kaverini sanoi hyvin tutustumi-
sesta leirillä: ” Ensimmäisenä päivänä 
emme puhuneet toisillemme mitään, toi-
sena päivänä juttelimme vähän, mutta jo 
kolmantena päivänä kaikki olivat kavereita 
keskenään. ” 

Jatkiksella oli vähintään yhtä muka-
vaa kuin itse kripalla, mutta jatkis olisi 
voinut olla vielä pidempi. Kripalta jäi 
mieleeni moottorisahaherätys (Ossi lau-
latti moottorisahaa herätyskellon asemasta 
huoneemme ovella!), rennot saunaillat, 
lentopallon jatkuva pelailu ja mahtava 
matka Valamoon. 

Jatkikselta taas jäi mieleeni erityisesti 

tiukka lauluskaba (joukkueet pistivät to-
della parastaan, pärjäisimme hyvin vaikka 
Biisikärpäsessä!), viimeinen iloinen sau-
nailta (taas laulettiin) ja Isä Aleksanderin 
ja Isä Timon viisaat vastaukset leiriläisten 
kysymyksiin kaikesta maan ja taivaan 
välillä.

Sekä kripalla että jatkiksella oli huip-
puporukka; kiitokset papeille, ohjaajille, 
leiriläisille ja kokille: ruoka oli hyvää, sitä 
oli runsaasti ja koko ajan tarjolla. Kuten 
isä Timo sanoi jatkiksen päätösliturgiassa, 
nyt on meistä itsestämme kiinni, tapaako 
tämä porukka taas. Pyhäkangas rules! 
Todellaki!

Harri Linna

KIERTOKOULU JOULUKUUSSA
Aika 04.12.2011     
Missä Jyväskylä Rautalampi Kuopio Iisalmi Mikkeli  Varkaus
Kuka Rautalampi Jyväskylä Iisalmi Kuopio Varkaus Mikkeli

Pyhäkangas rules!
Isä Aleksanderin ja Isä Timon viisaat vastaukset leiriläisten kysymyksiin kaikesta maan ja taivaan välillä.

Positiivinen juorukerho
ja muuta muksuoppia

Psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman 
ja hänen työtoverinsa ovat kehittäneet 
kuudesta tapaamisesta koostuvan van-
hempainkurssin. 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa 
vanhempien uskoa itseensä vanhemp-
ina ja tarjota heille käytännöllisiä 
työkaluja arjen kasvatuspulmiin sekä 
tutustua ratkaisukeskeisen psykologian 
keskeisiin periaatteisiin.

Tällaisen tiiviin ryhmän toiminta 
perustuu luottamuksellisuudelle. Kun 
luottamus on syntynyt, silloin päästään 
sukeltamaan syvälle monenlaisten 
asioiden pureskeluun, harjoitteluun ja 
kokemusten pohtimiseen ryhmässä.

Kotitehtävien purkamisten kautta 
syntyi hyviä oivalluksia. Ensimmäisen 
kerran jälkeen joku ryhmäläisistä mi-
etti, jotta tämä soveltuu vain pienten 
lasten kanssa.

Mitä pidemmälle päästiin, sen mo-
nipuolisempia käyttötarkoituksia löytyi 
eri-ikäisten parissa. Varhaisnuorten ja 
nuorten kanssa asioita täytyy sovittaa 
heidän kielelleen sopivaksi, jotta on 
uskottava kasvattajana. 

Joku sanoi osuvasti, että tässähän 
onkin ennen kaikkea kyse meidän van-
hempien näkökulman kääntämisestä. 
Kiinnitämmekö huomioin epäonnis-
tumisiin vai hyviin asioihin? Kumpia-
kin takuulla on. Vanhempien tehtävä 
on auttaa lasta tai nuorta näkemään 
hyvät hetket.  

Mahtava naurunremakka kuului 
usein harjoituksia tehdessä. Jokaisella 
oli monipuolista kokemusta moi-
tekäden käyttämisestä. Toivekäden 
käyttöä sen sijaan täytyi miettiä vähän 
tarkempaan. Kumpaa itse ottaisimme 
mieluummin vastaan moitetta vai 
toivetta? Tulemmeko huomanneeksi 
niitä asioita, mitä lapsi tai puoliso osaa 
tehdä hyvin? Maltammeko ottaa selvää, 
miten hän sen oikeastaan teki?

Harjoittelimme ongelman kään-
tämistä opittavaksi taidoksi ja myös 
muistuttamisen taitoa.

Lapsen on helpompi ottaa vastaan 

muistutuksia, mikäli hän on saanut 
itse vaikuttaa muistutustapaan. Myös 
riitatilanteiden kohtaamista puitiin.

Tämä yhteen hiileen puhaltava 
ryhmä oli rohkea tuomaan esille sekä 
onnistumisia että hyviä kokemuksia 
vaikkakin jokainen sai valita puhuuko 
vai on puhumatta. 

Ryhmäläisillä on eri-ikäisiä lapsia, 
siksi arjenkokemusten jakaminen koet-
tiin rikkaudeksi.

Kurssin aikana lisääntyi myös 
aikuisten välisten vuorovaikutusten 
ymmärrys. Ja mikä parasta onnistumis-
tarinat kannustivat yrittämään. Toivot-
tavasti myös kurssin jälkeen. 

Oma lempparini on juorokehu: siinä 
puhutaan lapsen kuuloetäisyydellä tar-
koituksellisesti hyviä asioita hänestä. 
Jos juoruaa vähän muka salassa, sen 
merkityksellisemmäksi se helposti 
muodostuu. Tärkeintä on, että lapsi ko-
kee olevansa hänelle tärkeiden ihmisten 
mielestä tärkeä ja osaava.

Kehutaan vain niistä asioista jotka 
ovat totta, jotta terve itsetunto kas-
vaisi!!! Asiahan voi olla pieni tai iso :). 
Eikä se juorukehu tunnu yhtään pahalta 
aikuisestakaan...

Liisa,
tältä kurssilta muksuoppi

kurssiohjaajan pätevyyden saaneena 
KIITTÄÄ: ryhmäläisiä aktiivisesta 

osallistumisesta, Saija Roinetta ryh-
män vastuuvetäjänä toimimisesta ja 
minun kurssituksesta sekä lapsipar-

kissa työskennelleitä lasten hoidosta!
Ilman jokaisen panosta, tästä ei olisi 
tullut totta. ONNEA Vanhempainkou-
lu-todistuksen saaneille vanhemmille! 
Opiskeluni jatkuvat vielä vähän, että 
saan oikeuden kurssittaa itsenäisesti 

vastaavia kursseja.
Kanssanne oli ilo työskennellä! 

KIITOS JA HALAUS!

Pihtiputaan tiistaiseura Vaasassa: 
Pihtiputaan tiistaiseura vieraili 

Vaasan ortodoksisessa seurakunnas-
sa 27.8. Kiitokset Isä Matille erin-

omaisesta opastuksesta ja ruokailun 
järjestäjille maukkaasta ateriasta.

(Kuva: Jaana Welling)

Jyväskylän seurakunnan nuorten illat ovat alkaneet.
(Kuva: Timo Tuononen)

Joko sinun seurakuntasi
osaa olla reilu?

Valtakunnallista Reilun kaupan viik-
koa vietetään viikolla 43 eli  24.-
30.10.2011. Myös ortodoksisia seu-
rakuntia ja toimintapiirejä kutsutaan 
mukaan järjestämään Reilun kaupan 
toimintaa omalle paikkakunnalleen.

Esimerkiksi Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan alueella järjestetään useita 
seurakuntalaisille ja seurakunnan työn-
tekijöille suunnattuja Reilun kaupan 
tapahtumia.

Reilun kaupan tuotteista tunnetuim-
pia Suomessa ovat kahvi, tee ja banaa-
nit. Erilaisia Reilun kaupan tuotteita on 
kaikkiaan jo yli 1 700, ja niistä suuri 
osa on myös luomutuotantoa. Reilun 
kaupan tuotteen tunnistaa Reilun kau-
pan merkistä. 

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä 
takaa kehitysmaiden viljelijöille takuu-
hinnan tuotteista. Työntekijät saavat 
lakien mukaista palkkaa, asialliset 

työolot ja oikeuden liittyä ammattiyh-
distyksiin. Osa Reilun kaupan lisätu-
loista käytetään yhteisöä hyödyttäviin 
hankkeisiin.

Lisäksi lapsityövoiman hyväk-
sikäyttö on kielletty ja tuotannossa 
noudatetaan tiukkoja ympäristökri-
teereitä. 

Reilun kaupan tukeminen on osa 
kristityn elämää, johon kuuluu vastuu 
lähimmäisestä lähellä ja kaukana.

Lisätietoa Reilun kaupan edistämis-
yhdistyksestä: www.reilukauppa.fi.

Ortodoksisten seurakuntien Reilun 
kaupan tapahtumia ja lisätietoja: http://
kirkkotoimii.fi/lahetys/pages/toimin-
taa-suomessa/reilu-kauppa.php

Materiaalia ja vinkkejä Reilun kau-
pan viikon tilaisuuden järjestämiseen 
voi pyytää Ortodoksisen Lähetyksen 
toimistolta, Aino Nenola 044 590 7000, 
aino.nenola@ort.fi.

Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuomisen juhlaa vietetään ma 
21.11.2011. (Ikonin kuvasi P & M Image)
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Varkauden seurakunta

YHTEYSTIEDOT

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
avoinna ke klo 9-13
Relanderinkatu 5
78200 Varkaus
Puh. 040 502 1838
S-posti: varkaus@ort.fi

Kirkkoherra Bogdan Grosu
Puh. 040 480 3677
S-posti: bogdan.grosu@ort.fi

Kanttori Jouko Parviainen
Puh. 050 305 4501
S-posti: jouko.parviainen@ort.fi

Virkatodistukset., sukuselvitykset
Puh. 0206 100 203
S-posti: keskusrekisteri@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET
Varkauden kirkko, Relanderinka-
tu 5
Lokakuu     
La 15.10. klo 18 Vigilia
Su 16.10. klo 10 Liturgia. Arkkipiis-
pa Leo. Uuden kirkkoherran ja enti-
sen kirkkoherran tulo- ja lähtöjuhla.
La 22.10. klo 18 Vigilia
Marraskuu     
La 5.11. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.11. klo 9.15 Litania Karjalaan 
jääneiden muistomerkillä, klo 9.30 
Liturgia. Seurakuntavaalit klo 11-12.
La 19.11. klo 18 Vigilia
Su 20.11. klo 10 Liturgia
Su 20.11. klo 18 Vigilia
Ma 21.11. klo 9 Liturgia. Neitseen 
Marian temppeliin tuominen.
Joulukuu
La 3.12. klo 18 Vigilia
Su 4.12. klo 10 Liturgia. Kiertokou-
lu.
Ma 5.12 klo 17 Ehtoopalvelus ja 
perheilta
Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän 
liturgia. Pyhän Nikolaoksen juhla.
La 10.12. klo 18 Vigilia
Su 18.12 klo 10 Liturgia
La 24.12. klo 16 Ehtoopalvelus
Su 25.12 klo 8 Aamupalvelus ja 
Liturgia. Kristuksen syntymäjuhla.

Leppävirran rukoushuone, Rin-

netie  9
Lokakuu    
Su 23.10. klo 10 Liturgia 
Marraskuu
Pe 4.11. klo 18 Vigilia. Toimittaa 
piispa Arseni. 
La 5.11. klo 9.30 Pieni vedenpyhitys 
ja Liturgia. Toimittaa piispa Arseni. 
Karjalan valistajien yhteinen muisto-
päivä.  Rukoushuoneen 50-vuotisp-
raasniekka.
Joulukuu
Pe 9.12. klo 9 Liturgia 
Su 11.12 klo 10 Liturgia 

Savonlinnan kirkko,  Erkonkatu  
11
Lokakuu      
La 29.10. klo 18 Vigilia
Su 30.10. klo 10 Liturgia
Marraskuu  
La 12.11. klo 18 Vigilia
Su 13.11. klo 10 Liturgia
La 26.11. klo 18 Vigilia
Su 27.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu
La 17.12 klo 18 Vigilia
La 24.12. klo 13 Ehtoopalvelus
Ma 26.12. klo 10 Liturgia

Muutoksista ilmoitetaan paikallisissa 
lehdissä.

Valtuustoehdokkaat esillä
Pyysimme kaikkia valtuustoehdokkaita 
vastaamaan kahteen kysymykseen:
1. Mihin asioihin haluat vaikuttaa seura-
kunnassa?
2. Kerro lyhyesti itsestäsi.

Kari Ahonen
1. Luottamushenkilö pääsee vaikuttamaan 
kannanotoillaan hyvin monenlaisiin asioi-
hin alkaen hengellisen ja liturgisen elämän 
käytännöllisten puitteiden kehittämisestä 
aina taloushallinnon pikkutarkkoihin yksi-
tyiskohtiin asti. Itse koen tärkeäksi sopui-
san ja tasapainoisen ilmapiirin edistämisen 
maantieteellisesti hajanaisen seurakunnan 
eri osien kesken. Omaa sydäntäni lähellä 
on kirkkolaulu, ja toivon voivani vaikuttaa 
sen kehittymiseen.
2. Asun Savonlinnassa ja työskentelen Itä-
Suomen yliopistossa opettajankouluttaja-
na. Ikä 64 vuotta. Varkauden seurakunnan 
luottamushenkilönä olen toiminut kaksi 
kautta.

Ritva Aihala
1. Haluan vaikuttaa diakoniatoiminnan 
kehittämiseen, nuorten kouluttamiseen, eri 
ikäryhmille sopivan toiminnan mahdollis-
tamiseen ja ekumeeniseen toimintaan.
2. Olen 69 vuotias leski. Eläkkeellä oleva 
yrittäjä sisustusalalla. Aikaisemmin olin 
Asko-Yhtymässä viennin kansainvälisissä 
tehtävissä yli 20 vuotta. Muutin kolmisen 
vuotta sitten Sorsakoskelle Lahdesta, jossa 
olin yhden kauden neuvoston jäsenenä. 
Kuulun Leppävirran VAPEPAn Henkisen 
tuen ryhmään. Olen maalannut ikoneita 
1970 lähtien. Luonteeltani olen avoin, ta-
sapuolinen ja innostunut uusista asioista.                                                                 

Jarmo Ihalainen
 1. Kirkon strategiassa 2010-2015 to-
detaan, että diakonia on kirkon uskon 
aitouden koetinkivi. Mielestäni on tullut 
aika nostaa diakoniatyö seurakunnas-
samme keskeiselle paikalle nykyisestä 
alennustilasta. Diakoniatyössä autamme 
seurakuntalaisiamme ja asuinkuntiemme 
vähäosaisia. 
2. Olen viisikymppinen sosionomiopiske-
lija ja yrittäjä. Omaan 12 vuotta kokemusta 
lainsäädäntötyöstä eduskunnassa ja noin 
20 vuotta viestinnällisestä työstä. Minulla 
on kaupallinen ja viestinnällinen koulutus 
sekä teologiaopintoja.
Perustin nelisen vuotta sitten yhteisön, jos-
sa asun noin 10 ammattikorkeakouluopis-
kelijan kanssa, jotka ovat Bangladeshistä, 
Ghanasta, Pakistanista ja Nigeriasta.

Helena Kettu
1. Haluaisin vaikuttaa hyvään työil-
mapiiriin, hallinnon eri elinten luotta-
muksellisiin suhteisiin, mahdolliseen 
koulutukseen, jotta osaisimme syventyä 
seurakunnan talous- ja toimintasuunnitel-
mien ja tavoiteohjelmien tarkasteluun ja 
niiden toteutumisen seuraamiseen.
Yhden papin laajan seurakunnan kristil-
lisen elämän tasapuoliseen edistämiseen. 
Toivoisin kuitenkin, että huomioitaisiin 
Savonlinnan erityisasema heinäkuun tu-
ristikautena (oopperajuhlat) palvelukset 
joka pyhä hengellisenä antina jakirkko-

kuntamme esille tuomisena.
2. Olen eläkkeellä, entinen Savonlinnan 
Oopperajuhlien talouspäällikkö. Koulutus: 
yo-merkonomi. Taide-ja taloushallinnon 
parissa työskentelyä 20 vuotta, sitä ennen 
sihteerityötä ja kotiäitiyttä. Valtuuston 
jäsen olin vuosina 1995-2006. Savon-
linnan tiistaiseuralainen, rahastonhoitaja 
viisi vuotta ja puheenjohtaja 10 vuotta ja 
edelleen.
Seppo Karjalainen
1.Seurakunnassa haluan vaikuttaa siihen, 
että talous on tarkkaa, harkittua ja eri 
alueet otetaan huomioon tasapuolisesti. 
Tärkeää on tavoittaa nuoret. Toivon, että 
rukouspalveluja toimitetaan tiloissa, jotka 
eivät ole kirkkoja, kaikki eivät asu kirkon 
lähellä. Kotona pidettävät hetkipalvelukset 
tavoittavat mm. kotona asuvat nuoret, jot-
ka harvoin käyvät kirkoissa. Toivon, että 
että papistolla ja kanttoreilla on aikaa ja 
voimavaroja ns. reuna-aluiden työhön
2. Olen 62-vuotias työmies Savonlin-
nasta. Olen työskennellyt liki 40 vuotta 
selluteollisuuden laitteita tuottavassa 
kansainvälisessä yrityksessä. Työssäni 
olen huomannut, kuinka tärkeää on ottaa 
huomioon vilpittömät ”maan hiljaiset” 
kanssakulkijat, niin kirkkokahveilla kuin 
arkielämässäkin.

Sirpa Koriala
1. Yhteisen toiminnan tulee luoda sellaiset 
puitteet, että seurakunnan perustyö, rikas 
jumalanpalveluselämä ja hengellinen työ 
kukoistavat. Valtuustotyössä näen tärkeänä 
sen, että päätöksenteko on johdonmu-
kaista ja se perustuu yhdessä sovittuihin 
linjauksiin ja periaatteisiin. Asioita tulee 
valmistella huolellisesti ja avoimesti. 
Seurakunta on koti kaikille ja kaiken-
ikäisille jäsenilleen. Valtuuston jäsenet 
edustavat tätä moninaisuutta ja pyrkivät 
päätöksenteossa huomioimaan kokonai-
suuden ja yhteisen parhaan. Luovia ja raik-
kaita ajatuksia tarvitaan sekä uudenlaista 
avoimuutta yhteistyölle ja keskustelulle. 
Minulle tärkeä näkökulma on myös se, 
että seurakuntamme on työyhteisö, jonka 
tukeminen ja auttaminen on osa luottamus-
henkilön tehtävää.
2. Olen 47 vuotias ja asun mieheni Taunon 
kanssa lähellä Valamon luostaria, jossa 
toimin kansanopiston rehtorina. Monen-
lainen kirjallisuus, musiikki ja luonnossa 
liikkuminen ovat lähellä sydäntä.

Irma Kolehmainen
1. Haluan olla mukana vaikuttamassa mm. 
siksi, että seurakunnan toimintaa tulisi 
monipuolistaa, jotta nuoret osallistuisivat 
aktiivisesti toimintaan. Tavoitteeni on, että 
voisimme saattaa seurakunnan talouden 
entistä vakaammalle pohjalle
2. Olen 69-vuotias eläkkeellä oleva toimis-
tonhoitaja. Kotipaikkani on Varkaus.

Fevronia Orfanos
1. Pyhään Eukaristiaan osallistuminen on 
kirkollisen elämän ydin. Jos liturgiaan ei 
osallistuta, kaikelta muultakin kirkolliselta 
touhulta putoaa pohja. 
Onnellisia ovat ne lapset, joiden vanhem-
mat tuovat heidät jumalanpalveluksiin. 

Toivon myös koululaisjumalanpalveluksia 
järjestettävän nykyistä useammin. 
Katekumeeniopetuksen järjestäminen on 
seurakunnassamme laiminlyöty. Tietääk-
seni kirkkokuntamme suunnittelee par-
haillaan yhtenäistä katekumeeniohjelmaa 
ja aikuiskriparitoimintaa. Aktiiviset kirkon 
etsijät ansaitsevat kunnollisen opetuksen 
ja kaiken tuen, mitä seurakuntamme voi 
heille antaa. Myös kummeille tulisi järjes-
tää johdonmukaista ohjausta riippumatta 
kastettavan tai kirkkoon liitettävän iästä. 
2. Olen tehnyt työurani kääntäjänä vien-
titeollisuuden palveluksessa ja yliopiston 
lehtorina (kääntämisen ja tulkkauksen 
koulutusohjelma) Savonlinnassa. Nyt 
toimin vapaana kääntäjänä ja tulkkina. 
Työkohteinani ovat pääasiassa kirkkokun-
tamme toimintaan ja ortodoksisen kirkon 
teologiaan liittyvät julkaisut. 
Laulan Savonlinnan ortodoksisessa kirk-
kokuorossa ja osallistun tiistaiseuratoimin-
taan. Olen yksineläjä. Kummilapseni ovat 
minulle läheisiä. 

Juhani Kirjavainen
1. Seurakunnassa haluaisin vaikuttaa 
nuorisotyöhön.
2. Olen 66-vuotias lukkoseppä Varkau-
desta.

Antero Kudjoi
1. Haluan edistää lapsi- ja nuorisotyötä 
seurakunnasssamme, jotta seurakunnan 
tulevaisuus olisi taattu. Haluan vaikuttaa 
myös antaa panokseni taloudenhoitoon.
2. Olen eläkeläinen Varkaudesta, 66-
vuotias kirkonisännöitsijä. Olen talkoo-
henkinen. Haluan antaa aikaani omalle 
seurakunnalle, Valamon luostarille sekä 
ortodoksisuuden vaalimiseen.

Markus Parkkonen
1. Rakentavaa yhteisöllisyyttä, hyvän 
talkoohengen oivaltamista ja ortodoksista 
seurakuntahallintoa.
2. Olen kuusikymppinen kirkonisännöit-
sijä Savonlinnasta.

Unto Tajakka
1. Seurakunnan toiminnan kehittäminen.
2. Olen 71-vuotias eläkeläinen Varkaudes-
ta. Olen toiminut pääkirkon isännöitsijä-
nä, valtuutettuna, kiinteistölautakunnan 
puheenjohtajana ja valvonut pääkirkon 
uudistamista 2000-luvun alussa.

Esko Tuomela
1. Pidän tärkeänä, että seurakunta tavoittaa 
kaikki jäsenensä asuinpaikasta riippumat-
ta. Tämä koskee myös niitä seurakunnan 
osia, joissa ei ole kirkkoa tai tsasounaa.
Miten seurakunta tavoittaa nuoret ja siirtää 
ortodoksisen perinnön osaksi heidän elä-
määnsä? Miten kirkko löytää paikkansa 
nykymaailmassa ja pystyy vastaamaan 
sieltä nouseviin tarpeisiin?
2. Olen 59-vuotias opettaja Rantasalmel-
ta. Elämäntyöni olen tehnyt peruskoulun 
yläasteen ja lukion opinto-ohjaajana. Syn-
tyisin olen Kiteeltä, olen neljän aikuisen 
lapsen isä. Minulla on pitkä kokemus eri-
laisista kunnallisista luottamustehtävistä.

Varkauden ortodoksisessa seurakunnas-
sa toimitetaan seurakunnanvaltuuston 
jäsenten vaali valtuuston toimikaudelle 
2012–2015 seuraavasti sunnuntaina 
6.11.2011:

Varkauden kirkossa klo 11.00 – 12.00
Leppävirran rukoushuoneessa klo 
13.00 – 13.45
Heinävedellä Valamon luostarissa klo 
15.00 – 15.45 ja
Savonlinnan kirkossa klo 18.15 
– 19.15

Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 
7.11.2011 klo 10.00 kirkkoherranviras-
tossa ja se asetetaan nähtäville 30 päivän 
ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle kirk-
koherranvirastossa. Valtuustoon valitaan 
vuoden 2011 vaalissa yhdeksän (9) eni-
ten ääniä saanutta ehdokasta. Seurakunta 
muodostaa yhden vaalialueen.
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamus-

toimeen on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Varkauden ortodoksisen seurakunnan 
vaalilautakunta on laatinut ehdokasluet-
telon 22.9.2011 pitämässään kokoukses-
sa seuraavasti:
n:o 2 Ahonen Kari, Savonlinna
n:o 3 Aihala Ritva, Leppävirta
n:o 4 Ihalainen Jarmo, Varkaus
n:o 5 Karjalainen Seppo, Savonlinna
n:o 6 Kettu Helena, Savonlinna
n:o 7 Kirjavainen Juhani, Varkaus
n:o 8 Kolehmainen Irma, Varkaus
n:o 9  Koriala Sirpa, Heinävesi
n:o 10 Kudjoi Antero, Varkaus
n:o 11 Mäkitalo Tapio, Varkaus
n.o 12 Orfanos Fevronia, Savonlinna
n:o 13 Parkkonen Markus, Savonlinna
n:o 14 Tajakka Unto, Varkaus
n:o 15 Tuomela Esko, Rantasalmi

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luet-
teloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, 
joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäi-
vänä 6.11.2011 on täyttänyt 18 vuotta.

Äänioikeutta käytetään siinä seurakun-
nassa, missä äänioikeutettu on merkitty 
seurakunnan jäseneksi 31.8.2011. 
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänes-
tyksenä.

Jokainen äänioikeutettu voi äänestää 
enintään yhdeksää (9) ehdokasta. Vali-
tuiksi tulevat yhdeksän(9) eniten ääniä 
saanutta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen 
käyttää vain henkilökohtaisesti.

Varkaus 22.9.2011
Bogdan Grosu 

kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

Ilmoitus seurakunnanvaltuustovaalista

Tapahtumat ja kerhot

Perheilta. Ma 5.12 klo 17 alkaen ehtoopalvelus ja perheilta. Kirkkoherraan 
tutustumistapahtuma seurakuntasalissa makoisan tarjoilun kera. Tervetuloa!

Ortodoksia-kerho. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin (19.10., 2.11., 16.11. 
ja 30.11.) klo 17.30 Varkauden ortodoksisessa seurakuntasalissa. Kerhoilta 
alkaa tarjoilulla, jatkuu alustuksella ja avoimella keskustelulla. Kerho on 
tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Vetäjänä kirkkoherra 
Bogdan Grosu puh. 040 480 3677. 

Varkauden tiistaiseura keskiviikkoisin klo 13 seurakuntasalissa (19.10, 
2.11., 16.11., ja 30.11.).

Savonlinnan tiistaiseura keskiviikkoisin klo 17 seurakuntasalissa (12.10., 
26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12.). 

Kuorot. Varkauden kuoro harjoittelee tiistaisin klo 18 seurakuntasalissa ja 
Savonlinnan kuoro keskiviikkoisin klo 17 seurakuntasalissa. Kuorot ottavat 
mielellään uusia laulajia. Tiedustelut kanttori Jouko Parviainen puh. 050 305 
4501.

Isä Bogdan Grosu ja 
Elias-poika innostavat 
äänestämään seurakun-
tavaaleissa.
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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

Ehdolla 11 valitaan 9
Ehdokkailta kysyttiin kaksi asiaa:
1) Mihin haluaisit vaikuttaa seurakun-
nassa
2) Kerro lyhyesti itsestäsi

2. Erkki Mantsinen
- Seurakunnan talous pitkällä tähtäimel-
lä. 
- 61 vuotias maanviljelijä Lapinlahdelta. 
Seurakunnanvaltuuston jäsen yhtäjaksoi-
sesti n. 30 v.

3. Jaana Suli
- Erityisesti lapsiin ja nuoriin liittyvissä 
asioissa, sillä heissä ja
heidän toimissaan tulevaisuus näkyy, 
tuntuu ja kuuluu.
- Olen 48-vuotias rehtori ja asun Lapin-
lahden Pajujärvellä.

4. Matti Vornanen
- Ekumeenisen yhteistyön kehittäminen. 
Nuorten saaminen seurakuntaelämään. 
Syrjäytyneiden ja vanhusten huomioi-
minen. Kirkosta eronneiden saaminen 
seurakuntaelämän piiriin.
- Olen 59 vuotias metsätilallinen Sonka-
järven Jyrkältä. Tärkeimmät harrastukset 
metsästys ja kalastus. 

5. Erkki Shemeikka
- Haluan jatkaa sitä valtuuston työtä, jota 
aiemmat valtuustot ovat tehneet ja tuoda 
valtuustoon seurakuntalaisten terveiset 
siitä suunnasta, mihin seurakuntalaiset 
haluavat seurakunnan kehittyvän.
- Olen 61-v Erkki Shemeikka Sonkajär-
veltä, asun Aittokoskella omakotitalossa 
vaimon ja pojan kanssa. Olen jo eläke-
läinen (ylikonst.evp). Harrastuksia riittää 
moneen suuntaan koiraharrastuksesta 
puutarhan hoitoon.

6. Jyrki Ruutala
- Jos tulen valituksi niin pidän tärkeänä 
asiana saada seurakunnan verotulojen 
lasku pysähtymään. Siinä täytyy miettiä 
eri vaihtoehdot ja näen että nykyistä toi-
mintaa ei pidä karsia. Olisin jopa valmis 
panostamaan nuorisotoimintaan, sillä 
tämä on hyvässä nosteessa nuorten itsensä 
ansiosta. Heidän toimintaa tukemalla nyt 
saadaan seurakuntatoimintaan tulevaisuu-
den toimijat.
- Vaikeimpana asiana pidän pienten 
seurakuntien tulevaisuuden itsenäisenä, 
johon jouduttanee palaamaan toimikauden 
aikana. Henkilökohtaisesti en pidä hyvänä 
ratkaisuna jos ”terveitä” seurakuntia yh-

distetään isompiin kokonaisuuksiin.
- 48 vuotias Aliupseeri, asun Iisalmen 
Marjahaassa, perheeseen kuuluu vaimo 
ja kolme lasta.

7. Aimo Saloranta
- Hyvän yhteishengen rakentaminen on 
tärkeää seurakunnassa. Se auttaa meitä 
hengellisessä seurakuntaelämässä. Myös 
vie talous saadaan näin pysymään kun-
nossa. 
- Kiinteistöjen hoito ajallaan antaa isot 
säästöt. Kunnossapito pitää suunnitella 
ja toteuttaa ajallaan, niin etteivät seura-
kunnan kiinteistöt pääse rapistumaan ja 
kustannukset karkaamaan. 
- Kotipaikka on Iisalmi, ammatti; Tarkas-
tusinsinööri, Iisalmen kaupunki, ikä 63 v
- Oman työn ohella hoidan vammaispal-
velun kodinmuutostöiden suunnittelun ja 
kustannusarvioiden tekemisen ja rakennut-
tamisen Iisalmessa yhteistyössä Ylä-Savon 
Soten kanssa.  Näin olen päässyt olemaan 
mukana osaltani sosiaalityössä. 

8. Pia Valkonen
- Tahtoisin tutkia, onko Lapinlahden or-
todoksien piirissä jokin ilmapiiriongelma. 
Kävin tamperelaisen ystävättäreni kanssa 
vigiliassa Lapinlahden Kaikkien Pyhien 
kirkossa viime kevättalvisena lauantai-
iltana eikä kirkossa ollut yhden hengen 
kuoron lisäksi kuin pari henkeä.
- Ensimmäinen kokemus kirkon oves-
ta sisään menosta oli epämiellyttävä. 
Tupsahdin ortodoksikummini ja lasteni 
kanssa kirkkoon kesken pyhäkköjuhlan - 
taisi olla kesällä 2002. Ihmiset kääntyivät 
katsomaan meitä - eivät uteliaasti, vaan 
vihamielisesti. Ihmisten päiden päällä 
näytti olevan ajatuskupla: ”Ovesta tuli 
sisään joukko muukalaisia.”
- Olen omia lapsiani nuorempi ortodoksi, 
pietismiin taipuvainen körtti-luterilainen 
käännynnäinen. Lapseni kantavat isän 
geeneissään Venäjän ortodoksisen kirkon 
tuhatvuotista perinnettä. Toivoisin, että 
Iisalmen ortodoksisen seurakunnan karja-
laiset muistaisivat, millaista sodan jälkeen 
heillä itsellään oli ja ottaisivat meidät mo-
nikirjavat muukalaiset joukkoonsa.
- 46 vuotta, syntyisin Imatralta, kasvanut 
Etelä-Hämeessä Kärkölässä, opiskellut 
Moskovassa, ei mistään kotoisin, mie-
luummin maailmankansalainen kuin 
suomalainen, asuu Lapinlahdella ja raken-
nusliikkeen toimitusjohtaja sekä Solean 
päätoimittaja yhtä aikaa sekä limittäin.

9. Mirja Köttö
- Seurakunnan talouden rakentamiseen, 
turvaten tulevaisuuden toiminnat.  Tu-
kea seurakunnan yhteydessä olemista, 
osaamista, jakamista yhteiseksi hyväksi. 
Rakkauden sanoman edistämistä-kirkko-
matkalla.
- Kotipaikka Iisalmi, 56-vuotias parturi-
kampaaja ammatinharjoittaja.

10. Antti Loimalahti
- Haluaisin lähinnä tiiviimmin mukaan 
seurakunnan toimintaan ja kantamaan vas-
tuuta yhteisistä asioista. Näen seurakunnan 
ensisijaisena tehtävänä muodostaa ihmisen 
sielua hoitava yhteisö.
- Olen 42-vuotias mies. Olen asunut Iisal-
messa vuodesta 2005. Syntyisin olen Hel-
singistä, josta olen ajelehtinut Tampereen 
ja Kuopion kautta Iisalmeen, josta vaimoni 
Johanna on kotoisin.
- Perheeseemme kuuluu lisäksi kaksi lasta, 
Miina 7v ja Liisa 6v. Työskentelen Ylä-
Savon sotessa psykiatriaan erikoistuvana 
lääkärinä, tällä hetkellä aikuistyöryhmässä 
ja Sonkajärven mielenterveysneuvolassa. 
Harrastan koiran kanssa kävelyä, lenkkei-
lyä, lukemista ja perhekaratea.
-Olen uskonnottomasta perheestä, suvun 
musta lammas. Ortodoksiseen kirkkoon 
liityin Tampereella joskus 90-luvun puo-
livälissä. Mummu oli karjalan evakkoja, 
Kanneljärveltä.
- Seurakunnassa olen ollut joskus aktiivi-
sempikin kuin viime vuosina olen ollut. 
Kiireitä on mukamas pitänyt, töissä ja 
perheessä, mutta olen tässä yrittänyt ak-
tivoitua viime aikoina. Lapset ovat olleet 
bunukoissa ja nyt myös Kirsi-Marian mu-
siikkikerhossa. Itse olen puolisen vuotta 
yrittänyt olla kirkkokuorossa mukana. 
Yksi vigiliakin on jo laulettu.

11. Marja Hurskainen
- Iisalmen ort.srk. on mielestäni hyvin hoi-
dettu seurakunta ja täällä on monenlaista 
toimintaa. Ensikertalaisena minulla ei ole 
vielä selkeää käsitystä siitä mihin asioihin 
haluaisin erityisesti vaikuttaa.
-Asioita pitää pyrkiä hoitamaan yhteis-
työssä ja hyvässä yhteishengessä. Koen 
tärkeänä seurakunnan lapsi- ja nuoriso-
työn, koska näin nuoret saadaan kasva-
maan oman seurakunnan yhteyteen.
- Kotipaikka on Vieremän Palosenjärvi, 
ammatti on ammatinopettaja (hiusala) ja 
ikä on 47 v.

Iisalmen ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seurakun-
nanvaltuuston jäsenten vaali valtuuston toimikaudelle 2012-
2015  seuraavasti:

Sunnuntaina 6.11.2011 
klo 10.30-11.30 Iisalmi Pr. Elian kirkko, Kirkkopuistonkatu 28
klo 12.00-13.00 Lapinlahti Kaikkien Pyhin kirkko
klo 14.00-14.30 Alapitkä  P. Kolminaisuuden tsasouna

Maanantaina 7.11.2011 
klo 12.00-15.00 Iisalmi Pr. Elian kirkko
klo 15.30-16.30 Sonkajärvi Jumalanäidin kuolonuneennukku-
misen tsasouna
klo 17.00-17.30 Sukeva ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
klo 18.30-19.00 Salahmi P. Nikolaoksen tsasouna
klo 20.00 Iisalmi pr. Elian kirkko vaalin toimitus päätetään, 

Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 7.11.2011 klo 20.00 Pr. 
Elian kirkossa  ja se asetetaan  nähtäville 30 päivän ajaksi 
seurakunnan ilmoitustaululle kirkkoherranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan yhdeksän (9)  jäsentä. Seura-
kunta muodostaa yhden vaalialuetta.

Valtuustoon valitaan vuoden 2011 vaalissa yhdeksän (9) eniten 
ääniä saanutta ehdokasta.

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on ortodoksi-
sesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, 
joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen 
työntekijä.

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta on laatinut 
ehdokasluettelon ja arponut ehdokkaiden numerot  29.09.2011 
pitämässään kokouksessa seuraavasti:
EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON
VAALISSA :
Iisalmen seurakunnasta
n:o 2 Erkki Mantsinen,  61 v.  s. Lapinlahti, Lapinlahti
n:o 3 Jaana Suli 48 v, s. Maaninka, Lapinlahti
n:o 4 Matti Vornanen 59 v, s. Sonkajärvi, Sonkajärvi
n:o 5 Erkki Shemeikka, 61v, s. Sonkajärvi, Sonkajärvi
n:o 6 Jyrki Ruutala 48 v, s. Pielavesi, Iisalmi
n:o 7 Aimo Saloranta 63 v, s. Nilsiä, Iisalmi
n:o 8 Pia Valkonen  46 v, s. Imatra, Lapinlahti
n:o 9 Mirja Köttö 56 v, s. Lapinlahti, Iisalmi
n:o 10 Antti Loimolahti, 42 v, s. Helsinki, Iisalmi
n:o 11 Marja Hurskainen  47 v. s. Sonkajärvi, Vieremä

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella ää-
nivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 6.11.2011 on täyttänyt 
18 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä 
äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2011. 

VAALI-ILMOITUS SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALISTA  
Iisalmen ortodoksisessa seurakunnassa

Iisalmi
pe 30.9. klo 18.00 vigilia
la 1.10. klo 18.00 vigilia
su 2.10. klo 09.00 liturgia
la 8.10. klo 18.00 vigilia
la 15.9. klo 18.00 vigilia
la 22.10. klo 18.00 vigilia
pe 4.11. klo 18.00 vigilia
la 5.11. klo 18.00 vigilia
su 6.11. klo 09.00 liturgia palvelus radioidaan YLE 1.
Seurakunnan valtuuston vaali, kirkkokahvit
la 12.11. klo 18.00 vigilia , toim KS piispa Arseni
la 19.11. klo 18.00 vigilia
la 19.11. klo 18.00 vigilia
ma 21.11. klo 09.00 liturgia koululaispalvelus, Jumalanäidin temppeliintuo-
misen juhla
la 3.12. klo 18.00 vigilia 
ma 5.12. klo 18.00 vigilia
ti 6.12. klo 09.00 liturgia P. Nikolaoksen juhla, Itsenäisyyspäivä
 
Lapinlahti
la 29.10. klo 18 vigilia
su 30.10.klo 09.00 liturgia, perhekirkko
la 26.11. klo 18.00 vigilia
su 27.11. klo 09.00 liturgia

Alapitkä
la 1.10. klo 09.00 liturgia, Jumalanäidin suojelusjuhla
su 20.11. klo 09.00 liturgia

Salahmi
su 23.10 klo 09.00 liturgia

Sukeva
su 16.10. klo 09.00 liturgia
su 4.12. klo 09.00 liturgia

Sonkajärvi
su 9.10. klo 09.00 liturgia
su 13.11. klo 09.00 liturgia, toim KS piispa Arseni, kirkkokahvit

Varpaisjärvi
la 5.11. klo 09.00 liturgia evl srk-alasali

Requiem - sydämen rukous

Tulevan talven aikana Evakkokeskus tarjoaa antoisia kulttuurikokemuksia. 
Kauden avaa näyttelijä Seija Pitkäsen ja muusikko Elisabet Petsalon 
esittämä REQUIEM - Sydämen rukous, jonka teemana on elämän 
tarkoituksen etsiminen.
Esitys koostuu Lassi Nummen runoista ja Aulis Sallisen musiikista ja se näh-
dään 9.11. klo 18. Lipun 20 e hintaan sisältyy iltapala. Ylä-Savon musiikki-
opiston laulun opiskelijat järjestävät jouluisen iltamusiikin 12.12.
Tammikuussa vieraiksi saapuvat Vieremän kyläkööri ja Ilonpisara-kvartetti ja 
helmikuussa vuorossa ovat viime vuonna suuren suosion saaneet Evakkoteat-
terin näytelmälliset blini-illat.
Kevääksi on suunniteltu ainakin kuorokonserttia, mutta sen ajankohta varmis-
tuu myöhemmin. Tarkempia tietoja ja lippuvaraukset puh. 050 401 4798 tai 
evakkoteatteri@gmail.com. Tervetuloa tapahtumiimme

Maahanmuuttajien ilta
Maahanmuuttajien ilta

Pr. Elian kirkon alasalissa
to 17.11. klo 17 alkaen. 

Tervetuloa yhteiseen
tapaamiseen!

Teemana: herkutellaan
hapankaalilla...

Kirsi-Marian palsta
KUORO: Kirkkokuoron harjoitukset Iisalmessa, kirkon alasalissa ma 10.10., 
24.10., 31.10., 7.11., 14.11. ja 21.11. klo 17.30 sekä la 10.12. klo 16. Kuutos-
ten yhteinen laululeiri la 12.11. Varkaudessa.

LAPSET: Lastenkerho Lapinlahdella, kirkon alasalissa ti 25.10., 8.11. ja 
22.11. klo 17.30.
Bunukat-kerho Iisalmessa, kirkon alasalissa la 15.10., 29.10., 12.11. ja 26.11. 
klo 12.
Musakerho Iisalmessa, kirkon alasalissa ma 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 
21.11. ja 5.12. klo 17.

NUORET: Keilausta Iisalmessa Pelixirissä la 29.10 alkaen klo 15. Keilaa-
misen jälkeen ruokaa ja muuta kirkolla. Ilmoittaudu Kirsi-Marialle puh. 050 
401 4798 viimeistään 25.10. Joululeiri Hirsikankaalla 2.-4.12. Muista nuorten 
menoista saa vinkkiä Joonalta puh. 040 823 5844.

PERHEET
Perhekirkko Lapinlahdella 30.10. Liturgia klo 9, perheiden siunaaminen, 
yhteinen lounas, ohjelmaa sekä jokaiselle perheelle yllätys kotiin vietäväksi. 
Tervetuloa! 

JOULULEIRI 
Joululeiri järjestetään Sukevalla Hirsikankaan leirikeskuksessa 2.-4.12. 
Yläkoululaiset ja sitä vanhemmat saapuvat paikalle perjantaina, nuoremmat 
lauantaina. Ohjelmassa on mm. retki Vuokattiin laskettelemaan, tutustumaan 
rekikoiriin ja/tai lillumaan kylpylässä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset puh. 050 
401 4798 Kirsi-Maria. 

Hapankaalitalkoot
pe 14.10. klo 10

Lapinlahdella SPR:n
Hoijakassa

yhdessä muiden järjestöjen 
kanssa, mm. Karjalaiset jne

Työttömien ja vähävaraisten jouluateria
ti 13.12. klo 11 – 13 Pr. Elian kirkon alasalissa. 

Järjestäjänä Diakoniatoimikunta ja Evakkonaiset. 

Evakkonaisten myyjäiset
la 10.12. klo 10 – 12  Pr. Elian kirkon alasalissa. 
Saatavana leivonnaisia ja käsitöitä. Tervetuloa
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Kuopion seurakunnan ehdokkaat omin sanoin

Jussi Savolainen, numero 2:
- Seurakuntaamme olisi luotava henkinen 
ja sosiaalinen turvaverkko. Ketään ei 
saisi jättää yksin missään tilanteessa. 
- Olen 46-vuotias isä ja isoisä Kuopiosta. 
Yrittäjänä minulle on kertynyt kokemus-
ta taloushallinnosta. Olen osa-aikaisesti 
sairauseläkkeellä, mikä mahdollistaa mi-
nulle myös ajankäytön valtuustotyöhon 
mikäli tulen valituksi.

Hilkka Iivarinen, numero 3:
- Koska en ole ennen ollut valtuuston 
jäsen, haluaisin aluksi tutustua sen 
toimintatapoihin ja tavoitteisiin. 
- Olen 59-vuotias. Asun Kuopion kes-
kustassa ja työskentelen Siilinjärvellä 
Suininlahden koulussa oppilaanohjauk-
sen lehtorina.

Titta Himberg, numero 4: 
- Tieto valtuuston, seurakuntalaisten ja 
toimintapiirien välillä kulkemaan tuo-
reesti, avoimesti ja kahdensuuntaisesti.
- Olen 64-vuotias kuopiolainen.Kou-
lutukseltani olen diplomisihteeri, nyt 
vajaan vuoden eläkkeellä. Vuoden 2011 
alusta olen saanut toimia Kuopion tiistai-
seuran johtokunnassa. 

Risto Pitkänen, numero 5:
- Haja-asutusalueilla kyytiapua seura-
kunnan tilaisuuksiin.  Henkilö- ja talous-
asioihin. Retkien ja muiden tilaisuuksien 
järjestämiseen.
- 62-vuotias maanviljelijä Nilsiästä. 
Perhe: vaimo ja neljä aikuista lasta. 
Muun muassa Lionsit, reserviläiset ja 
urheiluautot harrastuksina.

Terho Levä, numero 6:
- Netti on nykyaikana kova sana etenkin 
nuorten keskuudessa sitä tulisi lisätä ja 
soveltaa paremmin seurakuntatyössä.
- Kotipaikka Kuopio, 1.10 alkaen 
eläkeläinen, 63-vuotias, ”uusi”ortodoksi 
4 vuotta kirkon jäsen

Aune Markkinen, numero 7:
- Haluaisin,että myös täällä maaseudulla 
kirkollinen toiminta säilyisi vähintäänkin 
entisen laajuisena. Nuoria kirkossa kävi-
jöiksi, tiistaiseuroihin tai talkoisiin. 
- Olen 67-vuotias, entinen terveyskeskus-
avustaja Juankoskelta. Olen ollut aikai-
semminkin valtuustossa , neuvostossa ja 
toiminut diakoniatoimikunnassa.

Hannu Tarnanen numero 8:
- Aktiivisen ja yhtenäisen seurakunta-
hengen ja ilmapiirin lisäämiseen. 
- Kotipaikka Kuopio, ammatti raken-
nusinsinööri (eläkkeellä), ikä 66 vuotta.

Arja Remes, numero 9:
- Haluan vahvistaa seurakunnan yhteisöl-
lisyyttä. Tarvittaisiin toimintamuotoja, 
jotka helpottaisivat myös ei-kovin-akti-
ivien seurakuntalaisten osallistumista.
- Olen 50-vuotias osastonhoitaja Siil-
injärveltä. Siviilissä olen äiti ja vaimo. 
Vapaalla harrastan käsitöitä ja lukemista 
tai syvennyn ikonimaalaukseen.

Pirkko Tenkama, numero 10:
- Mielestäni tärkeitä asioita ovat palve-
lukset joka puolella seurakuntaa, myös 
maallikkopalvelukset; seurakuntalaisten 
yhteiset projektit, kuten vaikkapa lasten 
analogin saaminen oli tai pyhiinvaelluk-
set ja vierailut. - Olen kuopiolainen ja 
lehtori Savonia-ammattikorkeakoulun 
Kuopion Muotoiluakatemiassa.    

Olavi Savonsalmi, numero 11:
- Haluan tehdä työtä aktiivisen toiminnan 
lisäämiseksi seurakunnassamme. Jokai-
sessa kirkossa olisi säännölliset jumalan-
palvelukset kaksi kertaa kuukaudessa ja 
palvelukset olisivat monipuolisia.
- Olen syntynyt pielavedellä. Sukujuureni 
juontavat Salmin Manssilan kylään. Olen 
yrittäjä ja ikää minulla on 63-vuotta.

Veijo Martikainen numero 12:
- Haluan olla vaikuttamassa kaikkiin 
eteen tuleviin seurakunnan asioihin.
- Kotimme on Nilsiän Pajulahdessa. Tällä 
hetkellä perheeseeni kuuluu 1 vaimo ja 5 
koiraa. Lapset ovat lentäneet jo pesästä. 
Olen työmies (motokuski/maanviljelijä). 
Elämänkokemusta vuodesta 1956. Siilin-
järven kirkon isännöitsijä ja lukija.

Piia Martikainen numero 13:
- Nykyisen hyvän lapsi- ja nuorisotyön 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen koko alu-
eella.   - Asun Nilsiässä ja työskentelen 
Kuopiossa vaikeasti liikuntavammaisten 
asumispalveluyksikössä. Koulutukselta-
ni olen toimintaterapeutti ja työn ohessa 
suoritan johtamistaidon ja muistikoordi-
naattorin opintoja. Olen 33-vuotias.  

Heikki Suomala, numero 14:
- tiedottamisen avoimuus
- temppelitoimikuntien työn kehittä-
minen
- kotipaikka Keitele, FM, diakoni, ikä 
64 v

Jari Niemelä, numero 15:
 - Kuinka seurakunta voisi normaalitoi-
minnallaan tukea eri-ikäisien ihmisten ja 
perheiden arkea?
- Syntyperäisenä Kuopiolaisena ja suku-
juuriltani savolais-karjalaisena viihdyn 
mainiosti Savossa. Olen viihtynyt jo 
reilut 43 vuotta. Opetan ammattikorkea-
koulussa liiketaloutta.

Markku Turunen numero 16:
- Lamaannus johtuu mielestäni osittain 
siitä, että nuorten aikuisten ääni ei kuulu 
seurakunnan päätöksenteossa. Maallik-
kopalvelusten lisääminen pyhäköissä.
- Miksei saataisi Heinolan naisyhteisö-
tyyppinen talo aikaan myös meille?
- Olen 29-vuotias merkonomi ja tällä 
hetkellä opiskelen Savoniassa kokiksi.

Virpi Kaipainen, numero 17:
- Keväällä järjestettiin keskustelutilai-
suus siitä, miten kirkon työn tavoitteita 
voisimme toteuttaa omassa seurakun-
nassa. Ehdotuksia ja toiveita tuli paljon. 
Haluan vaikuttaa  siihen, että ehdotukset 
saadaan käytäntöön.
- Olen noin viisikymppinen ravitsemisa-
lan opettaja Kuopiosta. 

Mauri Sulku, numero 18:
- Hyvään taloudenhoitoon ja kiinteistö-
jen ylläpitoon
- Kuopiolainen juuri eläkkeelle jäänyt 
yrittäjä, 3 lasta ja 6 lastenlasta. Ammat-
ti rakennusmestari. Mukana karjalaises-
sa kulttuuriyhteisöissä

Anne Paulo-Tuovinen, numero 19:
- Seurakunnan palvelusten tekeminen 
vieläkin helpommin lähestyttäviksi niin 
aremmille seurakuntalaisille kuin uusille 
kävijöille. Kestävä kehitys seurakunnan 
toiminnassa ja hankinnoissa. 
- Psykologi, yrittäjä, 50 vuotta, Kuo-
piosta.

Lea Huovinen numero 20:
- Jokaiselle on taattava mahdollisuus 
osallistua Jumalanpalveluksiin ja olla 
mukana seurakunnan elämässä, riippu-
matta hänen asuinpaikastaan tai kansal-
lisesta taustastaan.
- Olen syntynyt  vuonna 1950 Ilomant-
sissa. Olen seminologi, työkyvyttömyys-
eläkkeellä. Asuinpaikka Karttula.

Mikko Mattinen numero 21:
- Kiinteistöjen ylläpito maksaa. Ener-
giataloutta ja kiinteistöjen käyttöas-
tetta tulisi seurata ja saatujen tulosten 
perusteella tehdä tarvittavat toimenpi-
teet halutun tavoitteen saavuttamiseksi. 
-  Olen syntyperäinen kuopiolainen ja 
56-vuotias. Ammatiltani olen tietoko-
neteknikko. 

Kari Koslonen numero 22:
- Yksi seurakuntalainen ei tee kevättä, 
mutta yhdessä lumikin saattaa sulaa.
Kuuliaisuustehtävien ja maallikkopalve-
luksien kehittäminen on myös mielestäni 
hiipuvien resurssien takia tarpeen. - Syn-
tynyt Pielavedellä 50-luvun alussa. Asuu 
Kuopiossa ja Pielavedellä. Opettaja.

Raimo Vepsä numero 23:
- Säännöllinen jumalanpalveluselämä 
jatkukoon koko seurakunnan alueella. 
- Kotipaikka on Juankoski. Olen 66-
vuotias eläkkeellä oleva luokanopettaja. 
Muuruveden tsasounan ja Juankosken 
kirkon isännöitsijä sekä Västinniemen 
tiistaisseuran rahastonhoitaja/sihteeri.

Arja Kalaitsidis numero 24:
- Osallistuminen seurakunnan palveluk-
siin ja että sen järjestämät tilaisuudet 
tavoittaisivat kaikki seurakuntalaiset. 
Nuoriso- ja lapsityön kehittäminen. 
Avoimuuden ja yhteydenoton kynnyksen 
madaltaminen.
- 56 v. verovalmistelija, Siilinjärvi

Marjo Palve, numero 25:
-  Lähimmäispalvelun sekä  vanhusten 
ja syrjäseudulla asuvien seurakunta-
laisten aktivoiminen seurakuntaanju-
malanpalveluselämään.
- Olen kuopiolainen, pari vuotta sitten 
Vehmersalmelle muuttanut 53-vuoti-
as osastonsihteeri.

Anne Nissinen, numero 26:
- Seurakuntamme päätäntävalta jakau-
duttava tasaisesti koko alueelle.
- Murrosikäisen vanhempana olen 
todennut, ettei seurakunnassamme ole 
juurikaan nuorisoa otettu huomioon.
- Siilinjärveltä , ikä 43 v. Ammatiltani 
olen kirjanpitäjä- palkanlaskija.
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Jumalanpalvelukset 14.10.-21.12.2011
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Sururyhmä alkaa
Kuopiossa syksyllä

Sururyhmä läheisensä menettä-
neille alkaa Kuopion ortodok-
sisessa seurakunnassa syksyllä 
2011. Sururyhmä on toisistaan 
välittävien ja toisiaan tuke-
vien vertaisryhmä, jossa voi 
näyttää suruaan, keskustella ja 
kysyä vaikeitakin kysymyksiä.
Sururyhmä kokoontuu syksyn 
aikana säännöllisesti etukäteen 
sovitun aikataulun mukaan. 
Lisätietoja: isä Harri Peiponen, 
p. 0206 100 304, harri.peipo-
nen@ort.fi

Kuopion ortodoksinen seurakunta: 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina klo 
13-15.
fax: 0206100301, sähköposti: kuopio@
ort.fi, nettisivut: www.ort.fi/kuopio. 
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309
Papiston ja kanttorien
matkapuhelimet:  
Keskinen alue: kirkkoherra pastori Timo 
Honkaselkä 0206100302, kanttori Anita 
Lintu 0206100305. 
Itäinen alue: pastori Timo Hirvonen 

0206100303, kanttori Sofia Laukkanen 
0206100306.  
Läntinen alue: pastori Harri Peiponen 
0206100304, kanttori Eija Honkaselkä 
0206100307. 
Muu henkilökunta: Seurakuntasih-
teeri Kirsi Haarala 0206100310. 
Uskonnonopettaja Ulla Puhakka 050 
3307162. Lapsi  ja nuorisotyöntekijä 
Liisa Tuunainen  0206100309.  Lasten 
ja nuorten ohjaaja Svetlana Lama-
nen 0206100315. Vahtimestari Eero 
Hyvärinen 0206100311. Vahtimestari 
Anna-Liisa Koslonen 0206100312. Kai-
kille sähköpostiosoite muotoa etunimi.
sukunimi@ort.fi

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Lokakuu: 
19.10. klo 18 akatistos Jumalansynnyttäjälle. 22.10. klo 10 
liturgia, vainajien muistelupäivä, ristisaatto isolle hautaus-
maalle, panihida Kazanin Jumalanäidin ikonin tsasounalla, 
litaniat haudoilla.  klo 23.10. klo 10 Jaakobin liturgia. 26.10. 
klo 18 ehtoopalvelus.
Marraskuu: 
2.11. klo 18 panihida. 9.11. klo 18 ehtoopalvelus. 16.11. klo 
18 akatistos Jumalansynnyttäjälle. 21.11. klo 10 liturgia, 
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliintuominen. 
23.11. klo 18 ehtoopalvelus. 30.11. klo 18 ehtoopalvelus.
Joulukuu: 
3.12. klo 17.30 arkkipiispa Paavalin panihida. 4.12. klo 10 
liturgia, kiertokoulu. 5.12. klo 18 vigilia. 6.12. klo 10 liturgia 
ja vedenpyhitys, Pyhän Nikolaoksen praasniekka. 7.12. klo 
18 ehtoopalvelus. 14.12. klo 18 akatistos Pt. Trifon Petsamo-
laiselle. 21.12. klo 18 ehtoopalvelus.
la 10.12. klo 17 katumus, isä Leo, la 17.12. klo 17 katumus, 
isä Leo

Läntinen alue:
Pielaveden kirkko:
Lokakuu:  
23.10. klo 10 liturgia.
Marraskuu: 
13.11. klo 10 liturgia. 21.11. klo 9 liturgia, koululaiset.
Joulukuu: 
11.12. klo 10 liturgia, puurojuhla.

Siilinjärven kirkko:
Lokakuu: 
15.10. klo 18 vigilia. 16.10. klo 10 liturgia. 
Marraskuu: 
6.11. klo 10 liturgia. 19.11. klo 10 liturgia.
Joulukuu: 
17.12. klo 18 vigilia. 18.12. klo 10 liturgia.

Keiteleen kirkko:
Lokakuu: 
30.10. klo 10 liturgia.
Marraskuu: 
20.11. klo 10 liturgia.

Maaningan kirkko:
Lokakuu: 
22.10. klo 10 liturgia, panihida, Vainajien muistelupäivä.
Marraskuu: 
4.11. klo 18 vigilia. 5.11. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
Karjalan valistajien juhla, praasniekka. 
26.11. klo 10 liturgia.

Syvänniemen tsasouna:
Marraskuu: 
7.11. klo 18 vigilia. 8.11. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
Ylienkeli Mikaelin praasniekka.
Joulukuu: 
4.12. klo 10 liturgia.18.12. klo 10 liturgia.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko:
Marraskuu:  
20.11. klo 18 vigilia. 21.11. klo 10 liturgia.

Nilsiän kirkko:
Lokakuu:
 29.10. klo 18 vigilia. 30.10. klo 10 liturgia.
Marraskuu: 
12.11. klo 10 liturgia. 27.11. klo 10 liturgia.
Joulukuu: 
17.12. klo 18 vigilia. 18.12. klo 10 liturgia.

Tuusniemen kirkko:
Lokakuu:
 23.10. klo 10 Apostoli Jaakobin liturgia.
Marraskuu: 
20.11. klo 10 liturgia. 
Joulukuu:  
10.12. klo 10 liturgia.

Luikonlahden tsasouna:
Marraskuu: 
5.11. klo 10 liturgia.

Muuruveden tsasouna:
Lokakuu: 
16.10. klo 10 liturgia. 
Marraskuu: 
6.11. klo 10 liturgia.
Joulukuu: 
4.12. klo 10 liturgia.

PYHÄN  YLIENKELI MIKAELIN
RUKOUSHUONEEN

TEMPPELIJUHLA
ELI PRAASNIEKKA 
Karttulan Syvänniemellä

(Mihailantie 8 ) 
7.-8.11.2011 

OHJELMA: 
Ma 7.11. klo 18.00 Vigilia, Iltatee

Ti 8.11. klo 10.00 
Pieni vedenpyhitys, liturgia

Kirkkokahvit, vapaamuotoista ohjelmaa
TERVETULOA!

Kuopion ortodoksinen seurakunta

Kuopion ortodoksinen seurakunta järjestää 
28.-30.10.2011 viikonlopputapahtuman 
yhteistyössä Suomen bysanttilaisen mu-
siikin seuran (SBMS ry.) kanssa.
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki 
yksiäänisestä bysanttilaisesta ja slaa-
vilaisesta kirkkolaulusta kiinnostuneet 
laulavat ihmiset!
”Yhteen ääneen”-tapahtumat tekevät 
vanhaa ortodoksista kirkkolauluperinnet-
tä tutuksi Suomessa.

Ohjelmaan sisältyy lauluharjoituksia 
seurakunnan tiloissa (Snelmaninkatu 8) ja 
yhdessä laulettavat jumalanpalvelukset p. 
Nikolaoksen katedraalissa (Sepänkatu 7).
Lauluaineisto on pääosin suomenkielistä, 
mukana myös mm. kirkkoslaavinkielisiä 
veisuja.
Materiaali on kirjoitettu länsimaisilla 

nuoteilla ja latinalaisilla kirjaimilla.
Opettajina ovat kirkkomuusikot Jaakko 
Olkinuora ja Maria Takala-Roszczenko.
Ilmoittautumiset 10.10.2011 mennessä Kuo-
pion seurakuntaan (Kysy jälki-ilmoittau-
tumisen mahdollisuutta): Kanslia ma-pe 
klo 9-12: 0206 100 300.. Ilm. myös:
kanttori Sofia Laukkanen: s-posti: sofia.
laukkanen@ort.fi tai tekstiviestillä nume-
roon 0206 100 306.
Osallistumismaksuna peritään tapahtu-
man aikana 15€.
Yösijaa tarvitsevat voivat majoittua 
Hostelli Hermannissa http://www.hos-
tellihermanni.fi/).
Majoittujat varaavat ja maksavat huo-
neensa itse. Mainitkaa varatessa osallistu-
vanne Yhteen ääneen -tapahtumaan.

TERVETULOA!

Yhteen ääneen!

Perinteinen perheiden

FONTANELLA-
VIRKISTYSPÄIVÄ
lauantaina 19.11.2011 klo 10

Aloitamme Siilinjärven kirkossa
liturgialla, jonka jälkeen ruokailu

srk.salissa. Ruokailun jälkeen
 kylpylälippujen jako

ja perheet voivat siirtyä nauttimaan
virkistävästä iltapäivästä

Fontanella-kylpylässä Siilinjärvellä.
Ilmoittautuminen Kuopion

srk:n kansliaan puh. 0206100300
pe 11.11.2011 klo 12 mennessä.

Mukaan pääsee 60 ensin ilmoittau-
tunutta, tilaisuus on maksuton.

Yhteiskuljetusta ei ole järjestetty.

Järjestää Diakoniatoimikunta

Lämmin kiitos
niille, jotka huomioivat minut

merkkipäivänäni 14.9.
lahjoin ja kukin tai

tukemalla Ortodoksinen

Lähetys ry:tä lahjoituksin

Isä Risto

SEURAKUNNAN-
VALTUUSTOVAALI 

KUOPION ORTODOKSISESSA
SEURAKUNNASSA 6.-13.11.2011 

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa 
toimitetaan seurakunnanvaltuuston jä-
senten  vaali valtuuston toimikaudelle 
2012-2015 seuraavasti:
 
Sunnuntaina 6.11.2011 Kuopion Pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa, Sepänkatu 7  
klo 12.00-13.30,
Siilinjärven kirkossa, Harjamäentie 2  
klo 15.00-16.00 ja Juankosken kirkossa, 
Kaavintie 59  klo 17.30-18.30.

Tiistaina 8.11.2011 Kuopion Pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa, Sepänkatu 7  
klo 16.00-19.00.

Keskiviikkona 9.11.2011 Kuopion 
Pyhän Nikolaoksen katedraalissa, Sepän-
katu 7 klo 9.00-12.00.

Sunnuntaina 13.11.2011 Pielaveden 
kirkossa, Puistotie 2 klo 11.30-13.00 
Karttulan Syvänniemen tsasounassa, 
Mihailantie 8 klo 15.00-16.00.
Äänestys päättyy klo 16.00.
 
Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 
14.11.2011 klo 10.00 kirkkoherranvi-
rastossa Kuopiossa. Vaalin tuloksen 
sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen 
asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi 
seurakunnan ilmoitustaululle kirkkoher-
ranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan vuoden 
2011 vaalissa viisitoista (15) eniten ääniä 
saanutta henkilöä. Seurakunta muodostaa 
yhden vaalialueen.
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamus-
toimeen on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä 
Kuopion seurakunnan päätoiminen 
työntekijä.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on jokaisella äänivaltaisten 
luetteloon   merkityllä seurakunnan jä-
senellä, joka viimeistään ensimmäisenä 
vaalipäivänä 06.11.2011 on täyttänyt 
18 vuotta.  Äänioikeutta käytetään siinä 
seurakunnassa, missä äänioikeutettu on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8. 
2011. Äänioikeutettu seurakunnan jäsen 
voi äänestää missä tahansa äänestyspai-
kassa seurakunnan alueella. 
Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänes-
tyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi 
äänestää enintään viittätoista (15) ehdo-
kasta. Valituiksi tulevat viisitoista (15) 
eniten ääniä saanutta  ehdokasta.
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen 
käyttää vain henkilökohtaisesti. 
Äänestäjän on todistettava henkilölli-
syytensä.
 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
vaalilautakunta on laatinut ehdokasluet-
telon ja arponut ehdokkaiden numerot 
29.09.2011 pitämässään kokouksessa 
seuraavasti:

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVAL-
TUUSTON VAALISSA:
n:o 2 Jussi Savolainen Kuopio
n:o 3 Hilkka Iivarinen Kuopio
n:o 4 Titta Himberg Kuopio
n:o 5 Risto Pitkänen Nilsiä 
n:o 6 Terho Levä Kuopio
n:o 7 Aune Markkinen Juankoski
n:o 8 Hannu Tarnanen Kuopio
n:o 9 Arja Remes Siilinjärvi
n:o 10 Pirkko Tenkama Kuopio 
n:o 11 Olavi Savonsalmi Pielavesi
n:o 12 Veijo Martikainen Nilsiä
n:o 13 Piia Martikainen Nilsiä
n:o 14 Heikki Suomala Keitele
n:o 15 Jari Niemelä Kuopio
n:o 16 Markku Turunen Kuopio
n:o 17 Virpi Kaipainen Kuopio
n:o 18 Mauri Sulku Kuopio
n:o 19 Anne Paulo-Tuovinen Kuopio
n:o 20 Lea Huovinen Kuopio
n:o 21 Mikko Mattinen Kuopio
n:o 22 Kari Koslonen Kuopio
n:o 23 Raimo Vepsä Juankoski
n:o 24 Arja Kalaitsidis Siilinjärvi
n:o 25 Marjo Palve Kuopio
n:o 26 Anne Nissinen Siilinjärvi
n:o 27 Martti Kähkönen Tuusniemi
n:o 28 Sari Tikkanen Kuopio
n:o 29 Viktoriya Glubokova  Kuopio

Kuopiossa 29.09. 2011.
Timo Honkaselkä, kirkkoherra,

vaalilautakunnan puheenjohtaja

Äänestämällä 
voi vaikuttaa!

Seurakunnanvaltuuston edustajat vuosille 
2012-2015 valitaan ensi marraskuussa. 
Kuopion seurakunnassa valtuustoon vali-
taan 15 edustajaa. Ehdokkaita vaaleihin 
on 28, joten tulossa on todelliset vaalit.

Valtuuston jäsenet ovat seurakunta-
laisten edustajia vaalikauden ajan, mer-
kittävät asiat kuten seurakunnan toiminta 
ja taloussuunnitelman hyväksyminen, 
päätökset seurakunnan varojen ja omai-
suuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä 
ovat valtuuston tehtäviä kirkkojärjestyk-
sen mukaan. 

Valtuuston jäsenet valitsevat myös 
seurakunnan jokapäiväisen toiminnan 
kannalta oleellisten toiminnoista päättä-
vien elinten: neuvoston, kiinteistölauta-
kunnan ja keskeisten toimikuntien valin-
ta. Näille valtuusto antaa toimivaltuudet 
ja luottamuksensa. 

Suomen ortodoksisten seurakuntien 
mittakaavassa Kuopion seurakunta on 
alueellisesti varsin pieni. Siitä huolimatta 
seurakunnan eri alueilla on erityistar-
peita, minkä vuoksi on hyvä, että seura-
kunnan eri alueet tulisivat edustetuiksi 
valtuustossa.

Seurakunnallisissa vaaleissa äänes-
tysprosentti ei ole perinteisesti noussut 
kovin korkeaksi. Kuitenkin vain äänestä-
mällä voi vaikuttaa. Sen vuoksi kannattaa 
käyttää äänioikeutta.

isä Timo Honkaselkä

Yhteystiedot:

... Jatkoa ehdokasjuttuun...
Seurakuntavaalien ehdokkailta kysyt-
tiin, mihin he haluaisivat seurakunnassa 
vaikuttaa.

Martti Kähkönen, numero 27:
- Voitaisiinko jumalanpalveluksissa saa-
vuttaa enemmän ihmisiä?
- Olen 59 –vuotias Tuusniemen kunnan 
hallintojohtaja ja Tuusniemen kirkon 
isännöitsijänä ja paikallisen tiistaiseuran 
puheenjohtajana. Olen ollut seurakunnan 
valtuuston jäsen useita vuosia ja nyt 
ensimmäistä kautta kirkolliskokouksen 
jäsenenä.

Sari Tikkanen, numero 28:
- Kirkossakäymättömien mukaan saami-
nen. Lähetystyö. Seurakunta on jokaisen 
koti, tämän ajatuksen toteutuminen vaatii 
käytännössä vapaaehtoistyötä.
- Olen  47-vuotias kuopiolainen ja naimi-
sissa, työskentelen taidealalla yrittäjänä 
ja olen löytänyt kodin ortodoksisesta 
seurakunnasta. 

Viktoria Glubokova numero 29:
- ”Seurakunnan tulee olla yhteisö, ei 
yleisö”. Ja yhteisössä toimitaan kaikki 
yhdessä, ilman syrjintä. Puolustan mo-
nikulttuurisuutta, mutta se vaatii työtä
 - Olen 34-vuotias ja Venäjältä kotoisin, 
venäjän kielen  ja -kirjallisuuden opet-
taja, merkonomi ja asioimistulkki.

Kirkkokahvit
16.10. Lapsi- ja nuorisotyö
23.10. Salmi –seuran murgin
30.10. Ikonipiiri
6.11. Pyhän Nikolaoksen 
miehet
13.11. Diakonia
20.11. Tiistaiseura
27.11. Veljeskuoron Venlat
4.12. Ikonipiiri
6.12. Lapsi- ja nuorisotyö
11.12. Pyhän Nikolaoksen 
miehet
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Mikkelin seurakunta

Vaalit ja remontti

MIKKELIN
ORTODOKSINEN

SEURAKUNTA

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

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 203, s-posti: 
keskusrekisteri@ort.fi.

Kun neljä vuotta sitten olivat val-
tuuston vaalit, Mikkelin seura-
kunnasta ehdokkaiksi asettui vain 

yhdeksän henkilöä. Seurakunnassamme 
oli siten ”nukkevaalit”, koska valtuus-
toon valittiin yhdeksän ehdokasta. Yksi 
valtuutettu muutti pois vaalikauden 
aikana pois seurakunnastamme, joten 
valtuusto oli vajaalukuinen

Tulevalle vaalikaudelle 2012 – 2015 
seurakunnastamme saimme kaksitoista 
ehdokasta. On pieni demokratian voit-
to, että ehdokkaita on kolme enemmän 
kuin valituiksi tulee. Näin ollen kolme 
ehdokasta, jotka ei tule valituksi, ovat 
varaedustajia. Jos joku valtuutettu muut-
taa pois seurakunnastamme vaalikauden 
aikana, eniten ääniä saanut varavaltuutettu 
astuu sijalle.

Kahdentoista ehdokkaan saaminen vaa-
ti kirkkoherralta paljon töitä. Jos en olisi 
toiminut aktiivisesti, ehdokkaita olisi ollut 
vajaa lista. Mistä tämä kertoo? Aktiiviset 
seurakuntalaiset haluavat pääsääntöisesti 
osallistua jumalanpalveluksiin, mutta muu 
toiminta ei kovin paljon kiinnosta. Myön-
teistä on se, että kirkko ja sen jumalanpal-
velukset koetaan tärkeiksi. Kuitenkin joi-
denkin on osallistuva myös seurakunnan 

hallinnolliseen päätöksentekoon.  Kiitos 
muutamille seurakuntalaisellemme, jotka 
pyynnöstäni etsitte ehdokkaita!

Ehdokkaina on yhdeksän naista ja 
kolme miestä. Mikkelistä ehdokkaita on 
seitsemän, Pieksämäeltä neljä ja Sysmästä 
yksi. Ehdokaslista löytyy Mikkelin seura-
kunnan nettisivuilta ja tästä lehdestä.

Mitä valtuuston jäsenet tekevät? Tehtä-
vinä ovat – kirkkojärjestyksen mukainen 
– valita seurakunnanneuvottomat jäsenet, 
jotka tekevät esityksen tulevien vuosien 
taloudesta ja toiminnasta sekä hyväksyä 
edellisten vuosien toiminta- ja talousker-
tomukset. 

Kirkkoherra on seurakunnan esimies, 
joka on seurakunnanneuvoston puheen-
johtaja ja valtuuston jäsen. Kirkkoherran 
hallinnolliset esityksen seurakunnanneu-
voston kokouksissa tulevat koko seura-
kunnanneuvoston esityksiksi seurakun-
nanvaltuuston kokouksille.

Hallinnollista päätöksen tekoa ohjaa 
kirkkojärjestys ja kirkon historiallinen 
perinne.  Historia ja kirkon perinne, kun 
olemme ottaneet hallinnollisen mallimme 
muusta yhteiskunnan päätöksenteosta, jää 
usein vajavaiseksi.

Kun hoidamme hallintoa ja teemme 

päätöksiä, rukoilkaamme apostolien ta-
voin: ”Pyhä Henki ja me olemme päättä-
neet”. Kun ennen hallinnollisia kokouksia 
kokoonnumme pyhään liturgiaan, itse 
Luoja johtaa meitä, että teemme viisaita 
päätöksiä seurakuntamme hyväksi.

Muutamien vuosien ajan olemme 
seurakunnassamme keskustelleet, että 
seurakuntatalossamme pitäisi tehdä pe-
ruskorjaus. Vuonna 1958 rakennettu seu-
rakuntatalo kaipaa uutta ilmettä. Erityisesti 
olemme toivoneet, että saisimme hieman 
isomman seurakuntasalin ja nykyaikaisen 
keittiön. Vajaa kaksi vuotta sitten aloitettu 
suunnittelu on muuttunut toiminnaksi 
– 3.10.2011 seurakuntatalon peruskorjaus 
alkoi. Seurakuntasali ja sen keittiö laajen-
tuvat pienevän asunnon puolelle. 

Kohteen kustannusarvio on 310.000 
euroa. Olemme saaneet kirkollishallituk-
sen 82.000 euron avustuksen. Lainaosuus 
on 110.000 euroa. Loput rahoitetaan 
seurakunnan omista varoista. Jos kaikki 
menee hyvin ja suunnitelmien mukaan, 
viimeistään pyhänä pääsiäisyönä, nautim-
me juhla-aterian uudistuneissa tiloissa.

isä Johannes Hätinen

KUULUTUS
Mikkelin ortodoksisessa seurakunnaassa 
toimitetaan seurakunnanvaltuuston jä-
senten vaali toimikaudelle 2012 – 2015 
seuraavasti:

Su 6.11.2011 klo 12.00 – 12.30 Mikkelin 
ylienkeli Mikaelin kirkossa, Paavalin-
katu 4.

Su 6.11.2011 klo 15.00 – 15.30 Pieksä-
mäen Neitsyt Marian syntymän kirkossa, 
Vanha Mikkelintie 18.

Su 13.11.2011 klo 12.00 – 12.30 Sysmä, 
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 
13, Sysmä.

Su 13.11.2011 klo 16.00 vaali päätetään 
ja tulos julkaistaan Mikkelin ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 
Paavalinkatu 4.

Äänestäjä saa antaa äänensä siinä äänes-
tyspaikassa, jossa hän haluaa.

Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 
14.11.2011 klo 10.00 kirkkoherranviras-
tossa ja se asetetaan nähtäville 30 päivän 
ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle 
kirkkoherranvirastossa.

Kukin äänioikeutettu voi äänestää yhdes-
tä yhdeksään ehdokasta.

Vaaleissa valitaan yhdeksään edustajaa 
(9) seurakunnan valtuuston jäseneksi 
vuosiksi 2012 – 2015.

Luettelo ehdokkaista ja heidän äänestys-
numeronsa:

2. Arja Majuri
3. Tapani Turkki
4. Helena Mölkänen
5. Hannu Bordi
6. Valentina Kaianen
7. Ilkka Lappi
8. Päivi Grönlund
9. Susanna Helin
10. Tanja Kuismala
11. Marja Mäkirinta
12. Arja Häyrinen
13. Natalia Mikhnieva

Mikkeli 23.9.2011
Johannes Hätinen

vaalilautakunnan puheenjohtaja
kirkkoherra

YHTEYSTIEDOT

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi
Kanttori: paikka avoinna
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

JUMALANPALVELUKSET

Mikkelin kirkko, Paavalinkatu 4
Lokakuu
La 22.10. klo 18 Vigilia
Su 23.10 klo 10 Liturgia
Marraskuu
To 3.11. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen ristisaatto sm. Georgios Voittajan kir-
konmäelle, jossa on vedenpyhitys
Su 6.11. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen valtuuston vaalit klo 12 – 12.30
Ma 7.11. klo 18 Vigilia, toimittaa KS piispa Arseni
Ti 8.11. klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, toimittaa KS piispa Arseni; kirkon 
vuosijuhla
La 19.11. klo 18 Vigilia
Su 20.11. klo 10 Liturgia
Ma 21.11. klo 9 Liturgia; Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliin 
tuominen
Joulukuu
Su 4.12. klo 10 Liturgia, kiertokoulu
Ma 5.12. klo 18 Vigilia
Ti 6.12. klo 10 Liturgia
La 10.12. klo 18 Vigilia
Su 11.12. klo 10 Liturgia
La 24.12. klo 10 Liturgia
La 24.12. klo 16 Suuri ehtoopalvelus; Kristuksen syntymän aatto
Su 25.12. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia; Kristuksen syntymä

Pieksämäen kirkko, Vanha Mikkelintie 8
Lokakuu
La 15.10 klo 18 Vigilia
Su 16.10 klo 10 Liturgia
Su 30.10 klo 10 Liturgia
Marraskuu
Su 6.11. klo 14.30 Ehtoopalvelus, jonka jälkeen valtuuston vaalit klo 15 
– 15.30
La 26.11. klo 18 Vigilia
Su 27.11. klo 10 Liturgia
Joulukuu
Ma 26.12. klo 10 Liturgia

Mäntyharju
Ev. lut seurakunnan takkahuone
La 5.11. klo 10 Liturgia

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Su 13.11. klo 10 Liturgia, jonka jälkeen valtuuston vaalit klo 12 – 12.30
Su 18.12 klo 10 Liturgia

Visulahden tsasouna
Ti 25.10 klo 10 Liturgia; tsasounan vihkimisen 25-vuotisjuhla

Sinapinsiemenkerho lapsille ja varhaisnuorille Mikkelin seurakuntatalossa, 
Paavalinkatu 4
Kerho maanantaisin klo 18 alkaen 

Nuorten kerho Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
Kerho keskiviikkoisin klo 18 alkaen

Kirjallisuuspiiri Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
To 20.10. ja 24.11. 

Mikkelin ikonipiiri
Tuomiokirkkoseurakunnan kokouskellari, Savilahdenkatu 10.
Lauantaisin klo 10 – 14
La 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12

Kysely valtuustoehdokkaille. Kaikki eivät 
vastanneet kyselyyn.
1)Mihin asioihin haluat vaikuttaa seura-
kunnassa? 2) Kerro lyhyesti itsestäsi.

Ehdokasnumero 4 Helena Mölkänen
1) Pidän tärkeänä, että voisin olla päät-
tämässä sekä hyödyntää seurakunnan 
asioita.
2) Asun Mikkelissä. Olen 68-vuotias sai-
raanhoitaja. Olen toiminut valtuustossa 
neljä kautta. Olen diakonia- ja lähetystoi-
mikunnan puheenjohtaja ja tiistaiseuran 
puheenjohtaja vuodesta 1995 alkaen. 
Minulle on tärkeä toimia seurakunnan ja 
antaa oma panokseni sen työlle.

Ehdokasnumero 5 Hannu Bordi
1)Haluan, että panostettaisiin yhä enem-
män lapsiin ja nuoriin, esimerkiksi 
kerhojen ja leirien muodossa. Näissä 
tilaisuuksissa voisi olla mukana myös 
koko perhe. Näin he tutustuisivat omaan 
uskontoonsa.
2)Olen 57-vuotias sähköalan yrittäjä (vuo-
desta 1979 alkaen) Pieksämäeltä, Olen 
naimisissa ja kolmen aikuisen lapsen isä 
sekä, seitsemän pienen tytön pappa.

Ehdokasnumero 7 Ilkka Lappi
1)Haluan vaikuttaa, että seurakunnassam-
me on riittävästi monipuolista toimintaa 
eri-ikäisille seurakuntalaisille ja juma-
lanpalveluselämä on mahdollisimman 
säännöllistä ja monipuolista. Seura-
kuntalaisten tulisi saada seurakunnasta 
hengellistä, henkistä, sielunhoidollista ja 
hätätilanteessa myös konkreettista aineel-
lista apua. Näen tärkeäksi vapaaehtoistoi-
minnan organisoinnin ja sen toimijoiden 
koulutuksen ja diakoniatyön kehittämisen, 
johon kuuluu tärkeästi maahanmuuttajien 
parissa tehtävä työ.
Lisäksi näen tärkeänä seurakuntamme 
sekä sisäisen että ulkoisen tiedottami-
sen. Seurakunnan tulisi olla näkyvästi 
ja monipuolisesti esillä paikkakunnan 
tiedotusvälineissä.
Haluan pitää yllä hautausmaan kunnos-
sapitosuunnitelman laatimisesta ja siellä 
olevan tsasounan ”henkiin herättämises-
tä”. Haluan pitää yllä muistoa puretusta 
Mikkelin pyhän Georgios Voittajan 
kirkosta. En lupaa kaikkea, mutta yritän 
parhaani.
2) Olen 53-vuotias, Mikkelin Harjunky-
lästä. Koulutukseni on diakonia- ja sosiaa-
litutkinto Suomen Kirkon Lähetysseuran 
Opistosta Pieksämäeltä. Nykyisin toimin 
yrittäjänä ravintola-, pitopalvelu- ja mat-
kailutoiminnassa.

Ehdokasnumero 8 Päivi Grönlund
1) Yhteistyön lisääminen eri jaostojen 
kesken, seurakuntalaisia kuunnellen.
2) Olen viittäkymppiä lähentelevä kol-

men lapsen äiti. Marjanviljelyä isännän 
kotitilalla perheen kanssa kohta 20 vuotta. 
Ikonimaalaus lähellä sydäntä.

Ehdokasnumero 10 Tanja Kuismala
1) Haluaisin, että seurakunnan toiminnas-
sa otettaisiin huomioon mahdollisimman 
paljon kaiken ikäiset seurakuntalaiset. 
Pienessä seurakunnassa eri-ikäisille on 
hankala järjestää omaa toimintaa; niinpä 
pitäisikin kehittää toimintaa, jossa eri-
ikäiset ihmiset voivat kohdata toisensa. 
Hyvänä esimerkkinä on ikonimaalaus, 
johon osallistuu nuoria ja iäkkäimpiä ih-
misiä. Vastaavaa eri ikäryhmät yhdistävää 
toimintaa pitäisi saada lisää. Tärkeänä 
asiana koen myös kirkkolaulun kehittä-
misen ja lapsi- ja nuorisotyön. Jos emme 
saa lapsia ja nuoria tulemaan kirkkoon, 
on heidän sinne vanhempanakaan hyvin 
vaikea löytää.
2) Olen 40-vuotias luokanopettaja ja 
viiden lapsen äiti. Lapsistani kolme on 
peruskouluiässä ja kaksi alle kouluikäistä. 
Asun Mikkelissä. Pidän käsillä tekemises-
tä ja musisoimisesta.

Ehdokasnumero 11 Marja Mäkirinta
1) Haluaisin vaikuttaa vapaaehtoistyön 
tehostamiseen ja arvostamiseen sekä mie-
lekkäiden toimintojen suunnittelemiseen 
seurakuntamme kaikenikäisille jäsenille. 
Myös yhteistyötä naapurikuntien kassa 
pidän tärkeänä.
2) Olen 55-vuotias erityisluokanopettaja, 
asun Mikkelissä ja harrastan erilaisten 
seurakunnallisten toimintojen lisäksi 
puutarhanhoitoa. Minulla on monipuolista 
ja pitkäaikaista kokemusta seurakunnan 
luottamustoimista sekä Kuopion että Mik-
kelin ortodoksisesta seurakunnasta.

Ehdokasnumero 12 Arja Häyrinen
1) Tärkeintä on yhteistyö. Seurakunta 
tarjoaisi tasapuolisesti koko seurakunnan 
alueella kuorotoimintaa, joka on ”yskäh-
dellyt” viime vuosina vakituisen kanttorin 
puutteen vuoksi. Nuorten innostaminen 
seurakunnan toimintaan. Mielestäni 
seurakunnan yhteydessä toimiva herras-
miesten ruokakerho on hyvä esimerkki 
uudesta innovatiivisesta toiminnasta. 
Tiistaiseuran toiminnan jatkuminen on tär-
keää seurakunnan jäsenille. Seurakunnan 
kiinteistöistä on pidettävä hyvää huolta 
ennakoivasti.
2) Asun Virtasalmella Tikkalanmäessä, 
joka kuuluu Pieksämäen kaupunkiin. 
Olen työterveyshoitajana Pieksämäellä. 
Asun mieheni kanssa sukutilalla, jossa 
viljelemme herukoita ja harjoitamme 
metsätaloutta. Perheeseen kuuluu kolme 
lasta, jotka opiskelevat Helsingissä. Har-
rastan kuntourheilua ja musiikkia sekä 
mieheni kanssa vanhojen rakennusten 
kunnossapitoa.

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

Hiljentyneellä kylällä

JUMALANPALVELUKSET

Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko:
La 8.10 klo. 18 vigilia.
La 22.10 klo. 18 vigilia.
La 5.11. klo 18 vigilia.
Su 6.11. klo 10 liturgia. Valtuustovaali klo 12-13. Kirkkokahvit.
Ke 9.11. klo 9-12 valtuustovaali kirkkoherranvirastossa.
Su 13.11. klo 14-14.30 valtuustovaali. Vaalin tulos julkistetaan klo 15.
La 19.11. klo 18 vigilia.
La 26.11. klo 18 vigilia.                                                                                            
Ma 5.12 . klo 18 juhlavigilia.
Ti 6.12. klo 10.00 liturgia, pyhän Nikolaoksen muisto ja itsenäisyyspäivä. 
Kirkkokahvit ja juhla seurakuntasalissa.
La 24.12. klo 15.00 jouluaaton suuriehtoopalvelus.
La 24.12. klo 24.00 jouluyön liturgia. Kristuksen syntymäjuhla.
La 31.12. klo 23.00 Uudenvuoden rukouspalvelus.
La 7.1. klo 18.00 vigilia.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen tsasouna: 
Ma 24.10. klo 18.00 ekumeeninen tilaisuus Suonenjoen ev.lut seurakuntakodil-
la. Akatistos ja kirkkokahvit.
La 29.10. klo 18 vigilia.
Su 30.10. klo 10 liturgia.
La 12.11. klo 18 vigilia.
Su 13.11. klo 10 liturgia. Valtuustovaali klo 12-13
La 10.12. klo 18 vigilia.
Su 11.12. klo 10 liturgia.
Ke 14.12. klo 13 Tiistaiseurojen joulun valmistusjuhla.
La 24.12. klo 13.00 jouluaaton suuriehtoopalvelus.
Ma 26.12. liturgia klo 10 toinen joulupäivä.
 
Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna: 
Pe 21.10. klo 18 vainajienmuistopalvelu.
La 22.10. klo 10 liturgia. Vainajien muistelupäivä.
Ti 8.11 klo 18-19 valtuustovaali.
Su 20.11. klo 18 juhlavigilia. N.Marian temppeliintuominen.
Ma 21.11. klo 10 liturgia.
La 17.12 klo 18 vigilia.
Su 18.12 klo 10 liturgia, kirkkokahvit ja joulujuhla.

Vesanto, pyhän Johannes Kastajan tsasouna:
La 15.10. klo 18 vigilia.
Su 16.10. klo 10 liturgia.
Pe 4.11. klo 18 juhlavigilia. Karjalan valistajien juhla.
La 5.11. klo 10 liturgia, osittain karjalankielellä.
Ma 7.11 klo 18-19 valtuustovaali.
La 3.12 klo 18 vigilia.
Su 4.12 klo 10 liturgia.
To 5.1. klo 18 juhlavigilia. Kristuksen kastejuhla.
Pe 6.1. klo 10.00 liturgia ja vedenpyhitys. 

Hankasalmi, Aseman srk.koti: 
Su 23.10. klo 10 liturgia.
Ke  9.11 klo 18-19 valtuustovaali.
Su 27.11. klo 10 liturgia.
Su 8.1. klo 10 liturgia.
Konnevesi, srk.sali: 
Su 9.10. klo 10 liturgia.
Su 6.11 klo 15-16 valtuustovaali.
Su 20.11. klo 10 liturgia.
Su 1.1. klo 10 liturgia. Uusi Vuosi.

Koipiniemen kylä sijaitsee parin-
kymmenen kilometrin päässä 
Rautalammilta, Konneveden 

rannalla. Sotien jälkeen kylään sijoitettiin 
paljon siirtolaisperheitä muun muassa 
Vasili Jerosen perhe Salmin Orusjärven 
kylästä.

Heidän kodissaan pidettiin seurakun-
nan tilaisuuksia, jumalanpalveluksia, 
kerhoja ja joulujuhlia. Vasili oli kertonut 
nähneensä unen, jossa ihmeellinen valo 
täytti uuden kotipaikan pihakoivikon 
Unen innoittama hän päätti rakentaa pi-
halle tsasounan, joka valmistuikin pian. 

Tsasounasta oli vielä rakentamisen 
jälkeen tehtävä piirustukset, esitettävä 
ne seurakunnan ja kirkollishallituksen 
kautta opetusministeriön vahvistettavak-
si. Vahvistus tuli vuonna 1964.

Tsasouna oli ollut jo pitkään käy-
tössä. Sen pyhittämisen Neitsyt Marian 
suojeluksen muistolle olivat toimittaneet 
ONL:n pappi Erkki Piiroinen ja khra 
Toivo Palviainen 1.10.1954.

Myöhemmin seurakunnan tarkastuk-
sen yhteydessä piispa Paavali toimitti 
tsasounassa rukouspalveluksen. Kuole-
maansa asti Vasili Jeronen toimi tsasouna 
staarostana.

Hän oli iloinnut kun hänen tsasou-
nassaan tai kodissaan seurakuntalaiset 
kokoontuivat. Niin myös tsasounan kel-
losta, jonka Timo Jaamalainen oli  saanut 
sinne hankituksi. Kerhotoiminta kylällä 
oli myös hyvin aktiivista.  Lähes kaikki 
kylän asukkaat olivat siinä mukana.

Tsasounaa kylällä ei enää ole. Vuonna 
1971 seurakunta lahjoitti tontin takaisin 
Heikki ja Mirja Jeroselle ehdoilla, että 

Koipiniemen kylässä Rautalammilla on vielä jäljellä vanhan tsasnounan kello.

vastaanottaja poistaa siitä rukoushuoneen 
tunnukset, kellotapulin, ristit yms. Kello 
ja muu irtaimisto siirtyi seurakunnalle. 
Tsasouna purettiin. 

Koipiniemen kylä on hiljentynyt, ku-
ten kaikki syrjäkylät. Vielä on kuitenkin 
ortodoksiperheitä, jotka järjestävät praas-
niekan kylän lakkautetulla koululla.

Ohjelmassa on liturgia, ruokailu ja 
mukavaa yhdessäoloa. Tsasounan paikal-
le pystytetyn kellokatoksen kelloa käy-
dään praasniekkapäivänä soittamassa.

Kirpakkana syysaamuna ajelen praas-
niekkaan. Pelloilta usva siirtyy laiskasti. 
Astun sisälle pönttöuunien lämpöön. 

Ryhdymme pystyttämään kirkkoa liitu-
taulun alle.

Keittiöstä leijuu huumaava ruuan 
tuoksu. Väkeä alkaa tulla, jotkut vain 
tämän kerran vuodessa. Hyvä niin. On 
paljon kuulumisia vaihdettavana Karja-
lan kieli soljuu kauniisti. 

Olen onnellinen että saan olla mu-
kana tässä historian kulussa. Kylän 
ja sen tsasounan myötä Jumalanäidin 
suojeluksessa.

Oili Mäkirinta

Naispiiri Nasti - naisten kerho

Nastin toiminta on ollut hyvin moninaista, piispan luennosta kuntosaliin ja kaikkea 
siltä väliltä. Kokoontumisissa olemme myös keskustelleet ajankohtaisista asioista, 
niin maallisista kuin kirkollisistakin. 

Tänä syksynä saimme tietoa ikonien maalaamisesta ja teologiasta. Seuraaville 
kerhoilloille on suunnitelmissa muun muassa kankaanpainantaa, sukan kantapään 
tekoa, kiitosakatistos, ekumeeninen ilta, kävelyretki laavulle, jossa odottaa glögi 
ja joululaulut.

Olemme myös tehneet retkiä jonnekin vähän kauemmas. Tarjoiluista emme 
ota stressiä, eikä mistään muustakaan. 

Tule mukaan silloin kun sinulle sopii. Ystävät ovat myös tervetulleita. Lähetän 
myös henkilökohtaisesti postia tai viestiä ennen kerhoa, mutta tässä kuitenkin 
jo muutama päivä muistiin Ma 24.10. Suonenjoella, ma 21.11. Rautalammilla ja 
ke 14.12. Rautalammilla.

Jos haluat tietää lisää, soittele. Oili 0206 100 322.

IKÄIHMISTEN PALVELUPÄIVÄ SUONENJOELLA
SU 30.10.2011

Seurakunnan diakoniatoimikunta järjestää Suonenjoella  su 30.10. liturgian jäl-
keen ruokailun seurakuntasalissa. Ruokailuun voi ilmoittautua Erja Kotalle p. 
040-5079186 viimeistään maanantaihin 25.10. mennessä. Tervetuloa yhteiseen 
kirkkopyhään kaikki vauvasta vaariin.

Seurakunnan Nikolaos- kirkkokuoro
Tule rohkeasti mukaan laulamaan. Lau-
luääntä ja sävelkorvaa toivon Sinun tuovan 
tullessasi, mutta kaiken materiaalin ja 
opin saat harjoitusilloissa ja jumalanpal-
veluksissa.
Keväällä, 5.5., on Kuutosten yhteinen 
kevätjuhla. Kuorojen yhteisharjoituksia 
on 12.11 Varkaudessa, 28.1.2012 Jyväs-
kylässä ja 17.3. Kuopiossa.
Suunnitelmissa on keväälle pyhiinvaellus-
matka Puolaan. Lisää ohjelmaa tulee pitkin 
talvea. Sovimme ohjelmasta tarkemmin, 
kun tapaamme.
Ilmoitan harjoituksista Sisä-Savo lehdessä 
ja henkilökohtaisesti. Tässä kuitenkin 
muutamia harjoituspäiviä: 18.10., ma 
24.10. ekumeeninen ilta Suonenjoella, 
8.11., 22.11., 29.11, 13.12. 
Harjoitukset ovat Rautalammilla tiistaisin. 
Otathan yhteyttä jos haluat tietää lisää. 
Laulamisiin! Oili
Tiedustelut kanttori Oili Mäkirinta p. 
0206100322.

Ikonipiiri kokoontuu Rautalammin 
kerhotiloissa seuraavan kerran 1.11 ja 
15.11. Yhteyshenkilö Pirjo Laitinen p. 
040-7324296.

Seurakunnan ortodoksiakerhot kokoon-
tuvat torstaisin klo 18.00 Rautalammilla 
seurakuntasalissa  ja Konnevedellä K-
Marketin tiloissa joka kuukauden viimei-
nen torstai klo 18.00.
Kerhon vetäjänä toimii isä Johannes ja 
se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat 
syventää tietojaan ja taitojaan ortodoksisen 
kirkon opin ja perinteen tuntemisessa. 
Kerho toimii ekumeenisessa hengessä 
kunnioittaen jokaisen vakaumusta. Ter-
vetuloa oppimaan,  keskustelemaan  ja  
tutustumaan toinen toisiimme! Tiedustelut 
isä Johannes p. 0206100321 tai 040-
5937710.

Naispiiri Nasti kerran kuukaudessa tiis-
taisin. Seuraavat kokoontumiset 18.10, 
21.11 ja 13.12. Kerhon vetäjänä toimii 
Oili Mäkirinta p. 0206100322. Kerhon ko-
koontumispaikka seurakunnan uutisissa, 
paikallislehdessä ja internet-sivuilla.

Rautalammin Tiistaiseura kokoontuu 2 
kertaa kuukaudessa keskiviikkoisin klo 
13.00 seurakuntasalilla. Tiedustelut pu-
heenjohtaja Jaakko Hukka p. 040-5462509  
tai sihteeri Seija Karhu p. 040-7341346.
Suonenjoen Tiistaiseura kokoontuu kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin seurakun-
tasalilla klo 13.00. Tiedustelut Marjatta 
Anttonen p. 040-7011839.

Tervon Tiistaiseura kokoontuu kirkko-
kahvien merkeissä liturgian jälkeen ruko-
ushuoneella. Tiedustelut Tuija Oittinen p. 
050-5432091.

Vesannon Tiistaiseura kokoontuu kirk-
kokahvien merkeissä liturgian jälkeen 
rukoushuoneella. Tiedustelut Faina Kont-
tinen p. 040-8449659 tai Brita Pystynen p. 
040-7186949.

Suonenjoen lasten puuha- ja kokkiker-
ho kokoontuu Mirja Mäkisen johdolla 
Suonenjoen seurakuntasalilla. Tiedustelut 
Mirja Mäkinen p. 044-3201147.

Seurakunnan toimintapiirien syksy 2011
TERVETULOA MUKAAN!

KUULUTUS VALTUUSTOVAALISTA 2011
Seurakunnanvaltuuston vaalit

Rautalammin seurakunnassa 2011

Rautalammin ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seurakunnanvaltuuston vaalit 
toimikaudeksi 2012-2015 alkaen marraskuun 6 päivänä 2011. Seurakunnanvaltuusto 
on 17.2.2011 päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Vaalissa valitaan yhdeksän (9) jäsentä valtuustoon vuosiksi 2012-2015.  Äänioi-
keutettuja ovat kaikki viimeistään 6.11.2011 18 vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet, 
jotka on merkitty seurakunnan jäseniksi viimeistään 31.8.2011. 

Vaalien pitopaikat ja äänestysajat:  Vaali aloitetaan Rautalammin pyhän Nikolaoksen 
kirkossa sunnuntaina 6.11 klo 12-13.00 ja sitä jatketaan samana päivänä klo 15-16.00 
Konneveden ev.lut. seurakuntasalissa. Vesannon pyhän Johannes Kastajan rukous-
huoneella vaali jatkuu maanantaina 7.11 klo 18-19.00, Tervon pyhän profeetta Elian 
rukoushuoneella tiistaina 8.11 klo 18-19.00, Rautalammilla kirkkoherranvirastossa 
keskiviikkona 9.11 klo 9-12.00 ja samana päivänä Hankasalmen aseman seurakunta-
kodilla klo 18-19.00. Vaalia jatketaan Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen kirkossa 
sunnuntaina 13.11 klo 12-13.00. Vaalia jatketaan ja se päätetään Rautalammin pyhän 
Nikolaoksen kirkossa sunnuntaina 13.11 klo 14-14.30.

Vaalin tulos julkaistaan pyhän Nikolaoksen kirkossa sunnuntaina 13.11 klo 15.00.

Rautalampi 30.05.2011. 
Johannes Parviainen, kirkkoherra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

Rautalammin ortodoksisen
seurakunnan valtuustovaalien

ehdokkaat:

1. Hämäläinen Anne, Hankasalmi

2. Hänninen Juhani, Suonenjoki

3. Koponen Hilkka, Suonenjoki

4. Laitinen Pirjo, Rautalampi

5. Pystynen Brita, Vesanto

6. Minkkinen Yrjö, Suonenjojki

7. Mäkinen Mirja, Suonenjoki

8. Savolainen Kari, Konnevesi

9. Tähtivaara Juhani, Tervo

ti 6.12. Rautalammin
seurakunnassa vierailee 

kuopiolainen 
Angelos-kuoro

Eija Honkaselän
johtamana.

Kuoro laulaa
Nikolaoksen päivän

liturgiassa ja juhlassa
Pyhän Nikolaoksen

kirkossa
Rautalammilla.
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi

Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe klo 9-12.

Jyväskylän seurakunta

Ehdokkailta kysyttiin kaksi kysymystä:
1) Mitkä ovat seurakunnan voimavarat?
2) Mitkä ovat seurakunnan haasteet?

Anna-Katriina Salmikangas:
- Seurakunnan työntekijät ja seurakun-

talaiset yhdessä ovat tärkeimmät maan-
päällisen seurakunnan voimavarat.

- Seurakunnan haasteena on olla kotipe-
sä, kotikirkko, kaikille seurakuntalaisille. 
Se tarkoittaa sopivaa toimintaa vauvasta 
vaariin ja vastaamista nyky-yhteiskunnan 
haasteisiin ortodoksisten

Maria Takala-Roszczenko:
- Meitä on siunattu aktiivisilla, avara-

katseisilla, hyvillä ihmisillä, joille kirkol-
linen elämä on rakas. Joukkoon mahtuvat 
erottelematta kaikki, kaukaa ja läheltä 
tulleet, vanhat ja uudet ortodoksit. 

- Seurakunnan pitäisi kyetä tavoitta-
maan myös ne, jotka eivät tunne yhteyttä 
kirkkoonsa. Maakunta kaipaa tässä erityis-
tä huomiota. Ihmisten tulisi voida tuntea 
olevansa osa elävää yhteisöä, johon jokai-
nen voi antaa oman panoksensa.

Risto Päivinen:
- Aktiiviset ja osallistuvat seurakunta-

laiset sekä osaavat työntekijät
- Erikielisten seurakuntalaisten pal-

velu. Voimme kaikki oppia ystävälliset 
tervehtimissanat, kunhan niitä käytetään 
suomalaisten tervehdysten yhteydessä. 
Erikielisten asioita käsitellessä voitaisiin 
mainita myös suomeksi vieraan kielen 
lisäksi, että seuraavat asiat koskevat tiettyä 
ryhmää.

Lidia Ukkonen:
- Pitää tuoda henkilöt tutummiksi 

ihmisille.
- Yhteiskunnalliset ja talouselämät ky-

symykset ovat kirkon suurimmat haasteet 
nyt. Taloudellinen tilanne ja jäsenkato 
ovat suuria haasteita sekä paikallis- että 
kokonaiskirkon tasolla.

Minna Rasku:
- Ortodoksinen usko ja seurakuntalai-

set, jotka haluavat tulla yhdessä kirkkoon 
ja ovat toivottamassa muitakin tervetul-
leiksi. 

- Verotulojen väheneminen on talou-

dellinen haaste, mutta eipä siitä rahasta 
ole paljon iloa, jos seurakuntalaiset eivät 
koe kirkkoa omakseen.

Leena Mutanen:
- Seurakunnan talous on hyvässä kun-

nossa ja vähäinen velka pystytään maksa-
maan pois tulevan valtuustokauden aikana. 
Omaisuutta on hoidettu huolellisesti. 
Henkilöstö on ammattitaitoista. Olemme 
mukana kansainvälisissä tehtävissä ja 
toimimme aktiivisesti kirkon järjestöissä.

- Väestön ikääntyminen ja muuttoliike 
vaikuttavat talouteen. Jaksamiseen ja 
kouluttamiseen tulee kiinnittää huomiota. 
Paikallisen seurakuntatyön kehittäminen 
kirkon strategisen ohjeen mukaan vaatii 
luovuutta ja yhteistyöhalukkuutta eri toi-
mijoiden kesken.

Pirkko Sironen:
- Aktiivinen, ortodoksista identiteettiä 

vahvistava, ja traditiota säilyttävä juma-
lanpalveluselämä. Sen toimintaedelly-
tysten kaikinpuolinen tukeminen ottaen 
huomioon myös maahanmuuttajat. Hyvä, 
toimiva hallintojen välinen yhteistyö, 

Vastauksia

Jumalanpalvelukset

JYVÄSKYLÄ:
Säännölliset jumalanpalvelukset; keskiviikkoisin klo 18 ehtoopalvelus, lau-
antaisin klo 18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia. Ke 12.10. klo 18 ehtoo-
palvelus. La 15.10. klo 18 vigilia. Su 16.10. klo 10 liturgia. Ke 19.10. klo 18 
ehtoopalvelus. Pe 21.10. klo 18 parastaasi. La 22.10. klo 10 liturgia, Dimitrin 
lauantai. La 22.10. klo 18 vigilia. Su 23.10. klo 10 liturgia. Ke 26.10. klo 18 
ehtoopalvelus. La 29.10. klo 18 vigilia. Su 30.10. klo 10 liturgia. Ti 1.11. klo 
17.30 akatistos Sergeille ja Hermanille, Valamon pyhittäjille. Ke 2.11. klo 18 
ehtoopalvelus. Pe 4.11. klo 18 vigilia. La 5.11. klo 10 liturgia, Karjalan valista-
jat. La 5.11. klo 18 vigilia. Su 6.11. klo 10 liturgia, seurakuntavaalit. Ke 9.11. 
klo 18 ehtoopalvelus. La 12.11.klo 18 vigilia. Su 13.11. klo 10 monikielinen 
liturgia. Ke 16.11. klo 18 ehtoopalvelus. La 19.11. klo 18 vigilia. Su 20.11. klo 
10 liturgia ja klo 18 vigilia. Ma 21.11. klo 9.00 liturgia, Marian temppeliintuo-
minen. Ke 23.11. klo 18 ehtoopalvelus. La 26.11. klo 18 vigilia. Su 27.11. klo 
10 liturgia. Ti 29.11. akatistos pyhälle Nikolaokselle. Ke 30.11. klo 18 ehtoopal-
velus. La 3.12. klo 18 vigilia. Su 4.12. klo 10 liturgia, kiertokoulu. Ma 5.12. klo 
18 vigilia. Ti 6.12. klo 10 liturgia ja rukoushetki. Ke 7.12. klo 18 ehtoopalvelus. 
La 10.12. klo 18 vigilia. Su 11.12. klo 10 liturgia, monikielinen. Ke 14.12. klo 
18 ehtoopalvelus. La 17.12. klo 18 vigilia. Su 18.12. klo 10 liturgia.

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA:
KARSTULA: La 5.11. klo 10 liturgia La 10.12. klo 9 liturgia.
SAARIJÄRVI: Su 23.10. klo 10 liturgia. La 12.11. klo 9 liturgia. Su 4.12. klo 
10 liturgia.
SUOLAHTI: La 22.10. klo 9 liturgia. La 5.11. vigilia. Su 6.11. klo 10 liturgia. 
La 3.12. klo 9 liturgia.
ÄÄNEKOSKI: Su 30.10. klo 10 liturgia.
LIEVESTUORE: La 15.10. klo 9 liturgia. La 19.11. klo 9.00 liturgia.
VIITASAARI: La 29.10. klo 9 liturgia. La 26.11. klo 9 liturgia.
MUURAME, hautausmaan siunauskappeli; Su 20.11. klo 10 liturgia.
KEURUU, pieni seurakuntasali; Su 18.12. klo 9 liturgia.
LAUKAA, siunauskappeli; Su 13.11. klo 10 liturgia 
PIHTIPUDAS, seurakuntasali; Su 16.10. klo 10 liturgia.

Tiistaiseurojen syksy
Jyväskylän tiistaiseura:
to 13.10. klo 13 leivotaan karjalanpiirakoita Salme Koivumäen kanssa
ti 18.10. klo 18 FT Kati Parppei kertoo Vanhan Valamon luostaria käsittelevästä 
väitöskirjastaan
to 27.10. klo 13 Seppo Salmi kertoo vierailusta Athos-vuoren luostareissa
ti 1.11. klo 18 raamattupiiri, ohjaajana Risto Käyhkö
to 10.11. klo 13 askartelua Hannele Järvisen johdolla
ti 15.11. klo 18 FT Heli Kananen kertoo ortodoksisten siirtokarjalaisten koke-
muksista sotien jälkeisessä Suomessa
to 24.11. klo 13 isä Timo Mäkirinta puhuu joulupaastosta
ti 29.11. klo 18 raamattupiiri, ohjaajana Risto Käyhkö
to 8.12. klo 13 kranssien sidontaa
ti 13.12. klo 18 kirkkomusiikkikonsertti / sävelhartaus.  Mukana myös Toivon 
tiimi!
su 18.12. liturgian jälkeen seurakunnan yhteinen joulutapahtuma

Jyväskylän tiistaiseura laajentaa toimintaansa viikoittaiseksi.  Liity tiistaiseuran 
sähköpostilistalle laittamalla viesti osoitteeseen jyvastiistaiseura@gmail.com!

Ääneseudun tiistaiseura:
Äänesedun Tiistaiseura  kokoontuu ti 11.10. klo 18 Äänekosken tsasounalla. 
Pe 21.10. klo 15 alkaen on Suolahden tsasounan siivoustalkoot. Marraskuussa 
osallistumme Suolahden tsasounan praasniekkaan. Lauantaina 5.11. klo 18 
toimitetaan ehtoopalvelus ja sunnuntaina 6.11. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys 
tasasounalla. Palveluksen toimittaa piispa Arseni. Perinteinen ekumeeninen 
juhla on su 6.11. klo 12 Suolahden evl. seurakunnan salissa. Jouluun valmistau-
tumisjuhla Malisella ti 13.12. klo 18.

Pihtiputaan tiistaiseura:
25.10 klo 18 seurakuntakeskus Sallilassa. 15.11 klo 18 seurakuntakeskus Salli-
lassa.13.12 klo 18 seurakuntakeskus Sallilassa.

Akatistos
toimitetaan kerran kuussa tiistaisin klo 17:30 Ylösnousemuksen kirkossa.  

Ti 1.11. Akatistos Sergeille ja Hermanille, Valamon pyhittäjille
Ti 29.11. Akatistos pyhälle Nikolaokselle

NUORISOTOIMI
Varhaisnuorten kerho kokoontuu kes-
kiviikkoisin klo 17 alkaen nuorisotilassa 
ja päättyy ehtoopalveluksen jälkeen noin 
18.30. Kerho on tarkoitettu alakouluikäi-
sille lapsille. Kerho päättyy yhteiseen 
ehtoopalvelukseen kirkossa.

Jatkiksesta selviydyttyämme jatkuvat 
nuorten illat normaalista keskiviikkoisin, 
alkaen ehtoopalveluksella kirkossa kello 
18:00 ja jatkuen tavalliseen tapaan nuo-
risotilassa jatkuen tarvittaessa aina illan 
viimeiseen bussivuoroon asti.

Sunnuntaisin liturgian aikana noin klo 
10.00 alkaen Vanhassa salissa. Kerho 
kestää noin tunnin (kerubiveisuun saak-
ka). Kerhossa lapset tapaavat toisiaan ja 
puuhailevat kaikenlaista kivaa.

PERHEKERHO
14.10.Vierailu käsityömuseoon. (Ta-
paamme käsityömuseon edessä noin 
klo 10.00)
28.10. Laululeikkejä Maria-kanttorin 
johdolla.
11.11. Leivontapäivä. Leivomme pul-
laa.
25.11. Jouluaskartelua.
9.12. Vieraana isä Timo. Keskustelua 
lasten kirkollisesta kasvatuksesta alus-
tuksen pohjalta.

ILMOITUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2011
Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 6.- 
9.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa seurakunnanvaltuustoon valitaan kaksitoista (12) 
jäsentä. Seurakunta on jaettu kahteen (2) vaalialueeseen. Ensimmäiseen vaalialuee-
seen kuuluvat Jyväskylän ja Muuramen kunnat ja alueelta valitaan kahdeksan (8) 
jäsentä seurakunnanvaltuustoon. Toiseen vaalialueeseen kuuluvat muut seurakun-
nan alueen kunnat; Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, 
Laukaa, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja 
Äänekoski. Toiselta vaalialueelta valitaan neljä (4) jäsentä seurakunnanvaltuustoon.

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2012-2015 Jyväskylän ortodoksisessa seura-
kunnassa toimitetaan seuraavasti:
Sunnuntaina 6.11.2011 Jyväskylän Kristuksen ylösnousemisen kirkossa, Rajakatu 
39, Jyväskylä klo 12.00 – 14.00, Lievestuoreen pyhän Nikolaoksen tsasounassa, 
Mäkikalliontie 11, Lievestuore, klo 15.00 – 16.00 ja Suolahden ylienkeli Mikaelin 
tsasounassa, Harjusenkatu 41, Suolahti, klo 17.00 – 18.00. 
Maanantaina 7.11.2011 Äänekosken Neitsyt Marian kuolonuneennukkumisen tsa-
sounassa Palokuja, Äänekoski klo 17.00 – 18.00 ja Viitasaaren Kristuksen kirkastu-
misen tsasounassa, Kirkkotie 12, Viitasaari, klo 19.00 – 20.00
Tiistaina 8.11.2011 Saarijärven pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasounassa, Pel-
toniemi, Saarijärvi, klo 17.00 – 18.00 ja Karstulan Jumalansynnyttäjän syntymän 
tsasounassa,Tsasounanmäki, Karstula, klo 19.00 – 20.00.
Keskiviikkona 9.11.2011 Jyväskylän Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa, Rajaka-
tu 39, Jyväskylä klo 10.00 – 13.00.
Vaalintulos julkaistaan torstaina 10.11.2011 klo 12.00 kirkkoherranvirastossa ja 
tuloksen sisältävä pöytäkirja asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan 
ilmoitustaululle kirkkoherranvirastossa, Rajakatu 39, Jyväskylä.
Seurakunnanvaltuustoon valitaan vuoden 2011 vaalissa vaalialueittain eli ensimmäi-
seltä vaalialueelta kahdeksan (8) eniten ääniä saanutta ehdokasta ja toiselta vaalialu-
eelta neljä (4) eniten ääniä saanutta ehdokasta.
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuustonvaalissa on ortodoksisesta kristillisestä va-
kaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Jyväskylän 
ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta on laatinut ehdokasluettelon ja 
arponut ehdokkaiden numerot 29.9. 2011 pitämässään kokouksessa seuraavasti;

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISSA 2011 ;
I VAALIALUE
Nro 2  Anna-Katriina Salmikangas, s 1963 Oslo, Jyväskylä, LiT, yliopistotutkija
Nro 3 Maria Takala-Roszczenko, s 1977 Kuopio, Jyväskylä, TM, tutkija/ kanttori
Nro 4 Risto Päivinen, s 1967 Kuru, Jyväskylä, TM, opettaja
Nro 5 Lidia Ukkonen, s 1967 ulkomaat, Jyväskylä, laivanrakennusinsinööri
Nro 6 Minna Rasku, s 1969 Siilinjärvi, Jyväskylä, FT, hankekoordinaattori
Nro 7 Leena Mutanen, s 1950 Kontiolahti, Jyväskylä, sairaanhoitaja, kätilö/ eläk.
Nro 8 Pirkko Sironen, s 1953 Helsinki, Jyväskylä, kriisityöntekijä
Nro 9 Timo Pehkoranta, s 1949 Karstula, Jyväskylä, myyntipäällikkö
Nro 10 Mikko Blom, s 1974 Kotka, Jyväskylä, ETM, palveluvastaava
Nro 11  Seppo Riikonen, s 1948 Jyväskylä , Jyväskylä, eläk.
Nro 12 Pekka Tuppurainen, s 1941 Jyväskylä, Jyväskylä, psykologi
II VAALIALUE
Nro 13 Raija Kauppinen, s 1956 Oulu, Petäjävesi, päiväkodinjohtaja
Nro 14 Sirpa Falck-Leppänen, s 1954 Suolahti, Äänekoski, osastonhoitaja
Nro 15 Sulo Suuntala, s 1939 Impilahti, Saarijärvi, yrittäjä, eläk.
Nro 16 Helinä Koskinen, s 1942 Kontiolahti, Karstula, eläk.
Nro 17 Terttu Nyman, s 1961 Jyväskylän mlk. , Äänekoski, tullitarkastaja
Nro 18 Jorma Holmström, s 1951 Helsinki, Viitasaari, toimistopäällikkö

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaistenluetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 
6.11.2011 on täyttänyt 18 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä 
äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2011.
Vaali toimitetaan  suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää 
niin monta vaalialueensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä 
seurakunnanvaltuustoon. Valituiksi tulevat vaalialueittain eniten ääniä saaneet eh-
dokkaat; ensimmäiseltä vaalialueelta kahdeksan (8) ja toiselta vaalialueelta neljä (4) 
eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain 
henkilökohtaisesti. 

Jyväskylässä 29.syyskuuta 2011
Timo Mäkirinta, khra, vaalilautakunnan puheenjohtaja

SEURAKUNTAKUORO
Uusi kuoro kaikille ortodoksisesta kirk-
kolaulusta kiinnostuneille! Kokoontumi-
nen  on keskiviikkona  12.10. 2011 klo 
16.30- 17.30 vanhassa salissa. Kuorossa 
lauletaan yksiäänisesti helppoja  kirkko-
lauluja. Laulajan ei tarvitse olla ortodok-
si, vaan aidosti innostunut  laulamisesta. 
TERVETULOA!

KATEKUMEENIT 
19.10 Kirkko Jumalan kansana ja 
Jumalan huoneena, kirkko seurakunta, 
kirkon tehtävä ja kirkkorakennus.
2.11 Kirkkovuosi ja suuret juhlat
Elämän rytmittyminen ; juhlat ja paas-
tot, suuret juhlat 12
16.11 Ikonit ja kirkkomusiikki
Ikonit kirkon elämässä, perustyypit  ; 
kirkkomusiikki opin ja uskon tulkkina.
30.11 Kuolema
Kuolema kirkon opetuksessa, tavat ja 
perinteet
14.12 Eukaristia ja liturgia
Ehtoollinen ja elämä, liturgian teoriaa 
ja yhteinen ”opetusliturgia”

Ortodoksinen lukupiiri
22.10.2011 klo 16.00-17.30, Vanha 
Sali (Rajakatu 39, käynti kirkon 
ovesta), tapaamisen aiheena on 
”Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen 
opetuksia” (Kirjapaja 2004).
Mukaan voi tulla aina kirjan kiin-
nostaessa! Tervetuloa! Lukupiirissä 
keskustellaan yhdessä luetuista 
kirjoista.  Mukaan voi tulla myös 
kuuntelemaan!
Liity lukupiirin sähköpostilistalle 
ilmoittamalla Marialle, takalam@
gmail.com!

Ortodoksiakurssi
Kurssi avoin ortodoksisuudesta 
kiinnostuneille. Torstaisin klo 18-
19:45 vanha sali (sisäänkäynti 
kirkon ovesta). Ohjelma: 20.10.  
Raamattu ja Traditio, Kirkon opin 
lähteet. 3.11.  Ortodoksisen kirkon 
pyhät. 17.11. Kirkkovuoden juhlat 
8.9. – 21.11. Joulupaasto. 1.12. 
Kuolema ortodoksisessa perintees-
sä. 15.12.  Sakramentit: Kaste ja 
mirhallavoitelu.

TM Maria Takala-Roszczenko,
takalam@gmail.com
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Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan valtuustovaalit 

Anna-Katriina Salmikangas (48 v.),
yliopistotutkija, LitT, Jyväskylä

I vaalialueen ehdokkaat:

Maria Takala-Roszczenko (34 v.), 
tutkija, kanttori, Jyväskylä

Risto Päivinen (44 v.), opettaja, 
Jyväskylä

Lidia Ukkonen (44 v.) Laivanraken-
nusinsinööri, Jyväskylä

Minna Rasku (42 v.), hankekoordi-
naattori, FT, Jyväskylä

Leena Mutanen (61 v.), sairaanhoita-
ja-kätilö, eläkeläinen, Jyväskylä

Pirkko Sironen (59 v.), kriisityönteki-
jä, Jyväskylä

Tim Pehkoranta (62 v.), myyntipääl-
likkö, Jyväskylä 

Mikko Blom (37 v.), palveluvastaava, 
ETM, Jyväskylä

Seppo Riikonen (63 v.), eläkeläinen, 
Jyväskylä

Pekka Tuppurainen (70 v.),
psykologi, Jyväskylä

2 3 4

12

7 8 9 10 11

65

II vaalialueen
ehdokkaat: 13

Raija Kauppinen (55 v.), päiväkodin 
johtaja, Petäjävesi

Sirpa Falck-Leppänen (57 v.), osas-
tonhoitaja, Äänekoski

14

15

Sulo Suuntala (72 v.), yrittäjä, eläke-
läinen, Saarijärvi

16

Helinä Koskinen (69 v.), eläkeläinen, 
Karstula

Terttu Nyman (50 v.), tullitarkastaja, 
Äänekoski

17

18

Jorma Holmström (60 v.), toimisto-
päällikkö, Viitasaari

motivoitunut ja kehittyvä työyhteisö, 
sekä meitä kaikkia yhdistävä Kristinus-
kon Armo.

- Suomen ortodoksisen kirkon vuo-
sikatsauksessa todetaan vuodelle 2015: 
”Tavoitteena on kirkko, joka on etsivä, 
palveleva ja ylistävä jumalanpalvelus-
yhteisö.” Kuinka minä seurakuntalaisena 
voin olla tähän vaikuttamassa ja mitä 
kaikkea se käytännön tasolla, omassa 
seurakunnassani tarkoittaa?

Timo Pehkoranta:
- Seurakunta saa yhdessä aikaan 

tuloksia. Meillä on osaava henkilöstö. 
Seuraavalla valtuustokaudella seurakun-
takeskus on maksettu. Voimme kiinnittää 
huomion nyt muuhun seurakunnan 
kehittämiseen.

- Koettakaamme tavoittaa ne ryhmät 
joita emme juuri nyt tavoita.  Seura-
kunnasta eroaminen on meilläkin liian 
yleistä.

Mikko Blom:
- Säännöllinen ja aktiivinen juma-

lanpalveluselämä sekä runsas osallistu-

minen sakramentteihin. Innostavilla ja 
mukaansatempaavilla työntekijöillä on 
merkittävä vastuu toiminnan organisoin-
nissa. Seurakuntalaisten panos on yhä 
korvaamattomampi.

- Sopeutuminen yhä maallisempaan 
yhteiskuntaan ja jäsenkadon seurauk-
sena aleneviin verotuloihin. Osataanko 
hallinnossa tehdä kirkon kutsumuksen 
mukaisia ratkaisuja? Haja-asutusalu-
eiden seurakuntalaisten palveleminen. 
Monikulttuurisessa seurakunnassa yh-
teisöllisyyden ja yhtenäisyyden ylläpitä-
minen on aina läsnä oleva haaste, mutta 
myös rikkaus. 

Seppo Riikonen:
- Seurakuntamme on alkanut sovel-

tamaan uutta toimintastrategiaa, joka 
on nimetty Lähellä – ohjelmaksi. Sen 
työstäminen oli suuritöinen hanke ja 
sen olemassaolo on nyt voimavara, 
valmiina käytettäväksi ja toteutettavak-
si. Käytännössä valtuuston jäseniä on 
kuultu kirkkokahveilla pari, kolme kertaa 
vuodessa. Uusia paikkakuntia toiminta-
alueella on nostettu esille - Muurame, 

Keuruu ja Laukaa - , mikä on kuulunut 
tavoitteisiin.

- Yhteiskunnalliset muutokset, asen-
teet, talouden kiristyminen, työttömyys, 
yksinäisyys, arvotyhjiö ja perheisiin koh-
distuneet kovat paineet tulevat olemaan 
vaikeita haasteita kohdattavaksi kenelle 
tahansa. Kirkolla tulee olla erilainen ja 
sellainen vastaus ihmisen hätään, että 
se herättää hoitavaa hengellistä yhteyttä 
ihmisten välille ja tukee heitä hädän kes-
kellä. Talouden ja rahan voimalla emme 
selviä. Vastauksemme hätään löytyy 
rakkauden evankeliumista.

Pekka Tuppurainen:
- Seurakunnan toiminnan perusedel-

lytykset ovat varsin hyvät: esimerkiksi 
jumalanpalveluselämä on aktiivista, 
hallinto on toimivaa ja talous on vakaalla 
pohjalla. Kirkon strategian edellyttämiin 
haasteisiin on voitu tarttua oman seura-
kunnan tasolla.

- Mukaan tarvitaan lisää aktiivisia 
vapaaehtoisia toimijoita, muun muassa 
maahanmuuttajia. Yhteisöllisyyden 
vahvistaminen on tärkeää.

Raija Kauppinen:
- Hyvin hoidettu talous, osaava ja 

tehtäväänsä sitoutunut henkilökunta sekä 
seurakuntalaisten aktiivisuus.

- Asioiden hoidossa on onnistuttu hyvin 
ja luottamushenkilöt valtuustossa, neu-
vostossa ja toimikunnissa ovat hoitaneet 
vastuullisesti tehtäviään. Seurakunnan 
vision ”Lähellä” toteutuminen ja vision 
toteutumisen seuruu ja arvioiminen.

Sirpa Falck-Leppänen:
 - Hyvä taloudellinen tilanne, vireää 

ja uutta kokeilevaa seurakunnallista toi-
mintaa, ahkerat, kokeneet ja asiantuntevat 
työntekijät ja vastuunkantajat, aktiiviset 
maallikot. - Vanheneva ja vähenevä seu-
rakuntaväki Jyvässeudun ulkopuolella ja 
heidän palvelujensa turvaaminen, hengel-
listen päämäärien säilyttäminen maallistu-
vassa ja yksilöityvässä maailmassa

Sulo Suuntala:
- Ilman hyvää yhteistyötä seurakunta 

elää paikallaan. Ei repien vaan rakentaen. 
On muistettava, että ortodoksista uskoa 
pidetään vielä nykyään mystisenä ja 

kauniina.  - Voidakseen vastata haastei-
siin on tarkoin seurattava yhteiskunnan 
kehitystä.

Helinä Koskinen:
- Perinteet ja nuoret, seurakunnan 

työntekijöiden hyvinvointi. - Me täällä 
maalla olevat vanhenevat seurakunta-
laiset. Ytimen, Jyväskylän, pysyminen 
taloudellisesti voimakkaana kansankirkon 
edustajana

Terttu Nyman:
- Maahanmuuton mukana tullut paljon 

ortodokseja seurakunnan alueelle
- Pitää tsasounat toimivina, miten saada 

työikäiset mukaan toimintaan, vanhuksille 
tukea esimerkiksi kirkkokyyteinä

Jorma Holmström:
- Seurakunnalla on kokenut henkilöstö 

ja vahva osaaminen.  Myös seurakunnan 
toiminnan puitteet ovat hyvät, toimitiloja 
on eri kunnissa maakunnan eri puolilla, 
joskin uusiakin tarpeita voi olla tai vielä 
syntyä. - Ikääntyminen on suuri haaste. 
Myös ympäristöstä huolehtiminen.

Vastauksia

Православный приход Ювяскюля
Божественная Литургия на церковно-
славянском, русском и финском языках 
в Воскресенской церкви (Rajakatu 39) 
в воскресенье 13.11. и 11.12. в 10:00 ч.  
После Литургии чаепитие и беседа о 
православии в приходском зале!
Возможность на исповедь, молебен, па-
нихиду по условию со священником,

о. Александром Рощенко
тел. 0206 100 383

Xор «Воскресение» приглашает пою-
щих и интересующихся древним пени-
ем православной церкви!  Kirkkoslaavin- 
ja suomenkielinen Voskresenie-kuoro 
toivottaa uudet laulajat tervetulleiksi 
laulamaan vanhaa yksiäänistä ortodoksista 
kirkkolaulua!

регент Мария Такала-Рощенко, 
takalam@gmail.com,
тел. 040-523 5616.

Добро пожаловать!
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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
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Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, Kuopio, 
Mikkelin, Rautalammin ja Varkauden 
ortodoksiset seurakunnat.
Kannen kuva: isä Harri Peiponen

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

Toimituskunta:

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

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

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

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

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

Harri Peiponen, Kuopio
p. 020 6100  304
harri.peiponen@ort.fi

Bogdan Grosu, Varkaus
p. 040 480 3677, varkaus@ort.fi

Jarmo Ihalainen, Varkaus
p. 040 747 5200
jarmo.ihalainen@ort.fi

Vie lehteen tarkoi t tamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 6/2011 
on seurakuntalaisilla viimeistään pe 
16.12.2011. Sen aineistopäivä on pe 
25.11.2011. 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

Tule kurssille
Valamoon!

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

Vuoden 2012 kurssit varattavissa:
Uusi kurssiesite ilmestyy 25. lokakuuta. 
Tilaa esite kotiin tai tutustu nettiversioon 
jo nyt: www.valamo.fi

Talven kursseissa mm.
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VALAMON OPISTO 
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Opi 
uusia 
taitoja

2012

Kohteet: Jerusalem – Beetlehem – Kuollut Meri – 
 Jordan – Tiberias – Kapernaum – Nasaret – 
 Taabor – Gennesaret
Teemat: 12 – suurta juhlaa ja sunnuntai evankeliumitekstit
Hinta: 1.390 eur /2hh puolihoidolla, 1 hh lisä 280 eur
 Ennakkovaraaja 15.11. saakka alennus –50 eur
Ilmoittautuminen: 
 Viimeistään 31.1.2012 mennessä 
 e-mail iisalmi@ort.fi  puh 017 816 441

ISRAEL – PYHÄ MAA

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto Artos

Pyhiinvaellusmatka Israeliin 21.–29.3.2012
Jerusalemin Patriarkan Teofi loksen kutsustaВо время наших бесед мы будем 

размышлять о том, что происходит в 
каждом из нас. Это значит не просто 
слушать, размышлять — это значит 
вглядываться в самого себя, испытать 
себя. 
Для этого каждый раз, когда семья 
будет собираться за общий стол 
или в школе дети приготовятся, 
слушать чтение наших бесед„ мы 
будем собираться не только внешне, но 
и внутренне, чтобы сосредоточиться, 
примириться с самим собой, побыть 
наедине со своей совестью.
Вот и сейчас давайте помолчим 
1-2 минуты, чтобы успокоиться, 
внутренне утихнуть, затем продолжим 
чтение... 
В человеке есть два состояния, мы 
все их хорошо знаем, только не умеем 
их различать: мы просто живем 
ими и даже не знаем, какого из этих 
состояний в нас больше. Самое 
известное состояние - это состояние 
«хочу», когда чего-то очень хочется. 
Хотения человеческие. Например, 
очень хочется сейчас что-нибудь 
съесть. Или погулять, выбежать ... Мы 
еще иногда говорим, что «не хочется». 
Например, работать. На самом деле 
состояние «не хочется» означает 
одновременно состояние ”хочу”.
Если не хочется работать, значит, 
в это время хочется делать что-то 
другое. Например, спать. «Не хочется 
вставать», — говорю я утром. Но ведь 
это неправда. Не этого не хочется. Как 
раз наоборот. Хочется. Хочется еще 
поспать. И чтобы мне это позволили, 
говорю, что все остальное я не хочу 
делать. Тогда меня должны спросить: 
«А что ты хочешь?»  И я должен 
ответить: ”Я хочу спать, я хочу есть, я 
хочу играть». — ”А что ты совсем не 
хочешь делать?»... 
Действительно, мы очень четко 
знаем, когда бывает состояние, где 
действительно не хочется. Что-то 
твердо не хочется делать. Значит, это 
состояние ”не хочу» тоже существует 
в человеке. «Не хочу спать» — но это 
уже вечером. Меня отправляют спать, 
а я хочу играть, смотреть телевизор, 
беседовать и т.д. Состояние ”не хочу» 
это, оказывается, ”защита». Я что-то 
защищаю. 
Когда у человека ”хочу» нет, то и 
защищать нечего. Тогда ”не хочу” не 
появляется. Такое состояние бывает, 
когда человек болен. Болит душа. И 
человек лежит или сидит и не знает, 
что, ему делать; в душе пустота, 
”хочу» нет. Ничего не хочу: ни есть, ни 
спать, ни работать. Пустое состояние 
— это и есть состояние «не хочу». 
Когда просто не хочу работать — это 
состояние пустоты в работе. А когда 
я очень хочу есть — это, наоборот, 
состояние, в предвкушении радости, 
которая начнется, если я начну есть. 
”Хочу» начинается тогда, когда в 
чем-то появляется своя нужда. Где 
рождается такое ”хочу»? Только в 
нас самих. В желудке, например, 
рождается ”хочу есть». Казалось бы, 
поел сколько необходимо, больше 
организму не надо. Почему же остается 
«хочу»? А потому, что это ”хочу» 
— не организма. Полмиски каши 
бывает для организма достаточно. А 
зачем мне нужна целая миска? Мне 
даже не хватает одной, я прошу еще. 
Почему возникает это ”хочу»? Оно 
рождается самим организмом? Ничего 
подобного. Оно рождается моим 
желудком, растянутостью желудка 

Беседа о нравственности
для семьи и школы

Тема: Хочу, хочется, нужно
до каких-то границ, когда живот, 
как тугой барабан. Тогда «хочу» 
прекращается. А пока такого нет 
— хочу, еще хочу! 
Помимо желудочного ”хочу», - 
которое на Руси прежде называли 
”чрево6есием», существует еще одно 
”хочу»— вкусовое. Его называют 
«гортанобесием». Есть разные люди. 
Одни живут желудочным «хочу», а 
другие «хочу” вкусовым, а есть и такие, 
кто живет и тем, и другим вместе. Что 
значит вкусовое «хочу»? Это когда я 
хочу, чтобы то, что я ем, было очень 
вкусно и разнообразно: и потому 
много разных блюд, например десять: 
«понемножку, да множко». Бывает 
моему «гортанобесию» и десяти блюд 
не хватает . 3начит, «хочу» рождается 
в самом человеке, и с помощью 
зтих «хочу» мы удовлетворяем свою 
нужду. А есть еще одно состояние, 
которое совсем не похоже по своему 
ощущению на чувство «хочу». Это, 
когда видишь нужду другого человека 
и когда начинаешь об этой нужде 
беспокоиться. А может быть, и нет 
специального беспокойства — просто 
видишь, что человеку нужно помочь. 
Вот он видит красивый пряник, 
который лежит в тарелке. Это его 
нужда, может быть, его «хочу”. Как я 
могу поступить? Беру и отдаю ему. 
Какое же состояние должно быть во 
мне, чтобы дать другому? Сам я хочу 
этот пряник? — В этом состоянии 
с пряником не расставаться! Хочу 
пряник отдать? — Что это за странное 
ощущение? Что-то, не похожее на 
состояние «хочу». Это состояние 
другое. Какое? Давайте подумаем 
сегодня над этим простым, но на самом 
деле очень трудным вопросом. Что же 
это такое в человеке, которое может 
отдать, которое может поделиться, 
которое может отступить от своего, 
дать другому, первым подойти, может 
прийти на помощь другому, хотя в 
то самое время сам я бы мог или 
книгу полистать — почитать, да 
и просто полежать, чем-то своим 
заняться. А вот не занялся, а пошел 
помогать Что это такое? Часто ли 
такое состояние бывает в нас? Вот 
день сегодняшний. До сна еще много 
часов жизни. А сколько времени из 
этого большого отрезка мы будем жить 
в состоянии ”отдаю”? Не к себе хочу 
взять, получить, притянуть, а другому 
отдаю, уступаю, помогаю. Сколько 
будет времени такого состояния, т.е. 
состояния помощи?  Вы увидите, что 
само по себе это второе состояние 
иногда не происходит, а приходится 
специально себя заставить, если 
хотим исполнить это ”отдаю”. От 
своего ”хочу” отказаться, специально 
отказаться. Вы увидите, что оно очень 
сильно будет защищаться. О, как оно 
не захочет отдавать, как оно захочет 
брать. Как оно хочет быть первым! 
Как же быть с этим состоянием «хочу»? 
Если появилось желание открыть 
в себе и другое, нужно перебороть 
«хочу». Есть очень большая разница 
между этими двумя состояниями. 
Она определяет, какую нужду, а 
вернее, чью нужду я чувствую. Если 
я чувствую свою нужду, то это 
ощущение «хочу». Если я чувствую 
нужду другого, то это ощущение 
отдаю — отдачи. Еще можно сказать: 
жертвую. Я жертвую своим «хочу». 
Чтобы нужда другого состоялась, 
чтобы он перестал. Он, другой, 

перестал нуждаться. А нуждаются 
ли люди вокруг нас в нас? Давайте 
попробуем сегодня посмотреть. 
Присмотримся к своему. классу, к 
своей группе, к родным в семье. Мои 
друзья, товарищи, родители, бабушка, 
дедушка, другие взрослые, братик 
и сестра в чем нуждаются? Нужно 
посмотреть: в классе, во дворе, за 
столом, по дороге? За беседой кто-
то хочет сказать— нужно дать ему 
возможность высказаться — это его 
нужда. Этот младший, нуждается ли 

он в моем покровительстве? А тот, 
слабый или больной, нуждается ли в 
уходе за собой? Кто же исполнит ту 
нужду? Дни идут, недели, месяцы, 
годы! Какими мы будем? Какими? 

Отец Парфений

su 16.10. klo 10–11.30 Porissa 24.9. 
nauhoitettu liturgia. Pappi kirkkoherran 
Markku Toivanen, kanttorina Heikki Hat-
tunen, YLE TV 1.

Otodoksinen iltahartaus. Munkkidiakoni 
Serafim (Espoo), ti 18.10. klo 18.50, YLE 
Radio 1.

Liturgia Rovaniemeltä. 19. helluntain-
jälkeisen sunnuntain liturgia 23.10. klo 
11–12 Pyhän Apostoli Andreaksen kirkosta 
Rovaniemeltä. Pappi pastori Viatcheslav 
Skopets, kanttorina Kai Tulehmo, YLE 
Radio 1.

Ortodoksinen aamuhartaus, Kirkkoherra 
Markku Salminen (Helsinki), lauantai 
29.10. klo 6.15 ja 7.50, YLE Radio 1.

Liturgia Iisalmesta 21. helluntainjälkei-
sen sunnuntain liturgia 6.11. klo 11–12 
Pyhän Profeetta Eliaan kirkosta Iisalmesta. 
Pappi rovasti Elias Huurinainen, kanttorina 
Kirsi-Maria Hartikainen, YLE Radio 1.

Ortodoksinen iltahartaus. Pastori Timo 
Hirvonen (Kuopio), tiistai 15.11. klo 
18.50, YLE Radio 1.

Liturgia Kajaanista 20.11. 23. hellun-
tainjälkeisen sunnuntain liturgia 20.11. klo 
11–12 Kajaanista. Pappi arkkimandriitta 
Andreas Larikka, kanttorina Hannakaisa 
Mönttinen, YLE Radio 1.

Ortodoksinen aamuhartaus. Pastori 
Mikko Sidoroff (Joensuu), lauantai 26.11. 
klo 6.15 ja 7.50, YLE Radio 1.

25. helluntainjälkeisen sunnuntain 
liturgia 4.12. klo 11–12 Haminasta. Pappi 
rovasti Leo Huurinainen, kanttorina Kari 
Päivinen, YLE Radio 1.

Liturgia 6.12. klo 11–12, Järvenpäästä. 
Pappi pastori Tapio Rautamäki, kanttorina 
Tatjana Wilenius YLE Radio 1.
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