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I i s a l m i
Jyväskylä
Kuopio
Mikkeli
Rautalampi
Varkaus

4. vuosikerta N:o 4  - Elokuu 2005
Ortodoksinen
seurakuntalehti

Puroniemen perheleirillä letunpaistossa Heikki Jaamalainen ja Jarmo Huttu. Taustalla Juhani Matsi.

Monen vuoden tauon jälkeen jär-
jestettiin Puroniemessä taas perhe-
leiri.

Heinäkuun alussa meitä ko-
koontui hyvä joukko leirinpitoon.
Kesän parhaat ilmat ja iloinen tun-
nelma toivat leirille mitä mahta-
vimmat puitteet.

Mukana oli äitejä, isiä, lapsia,
mummuja ja kummeja. Neljän leiri-
päivän aikana kävimme ahkerasti
jumalanpalveluksissa.

Toimitimme akatistoksen Juma-
lansynnyttäjälle, parastaasin ja mo-
lebenin pyhittäjäisille Sergeille ja
Hermanille sekä hyvän joukon mui-
takin palveluksia.

Leirielämän suuria etuja on, että
”kirkko” on keskellä kylää. Se ryt-
mittää päivän, antaa virikkeitä ja
kannustaa eteenpäin. Jumalanpal-

Jumalanpalveluksia, aurinkoa,
lättyjä mukavaa yhdessäoloa!

veluksiin ei tarvitse erikseen läh-
teä, vaan leirillä ajatus kääntyi päin-
vastaiseksi – en voi jäädä pois pal-
veluksista!

Palvelukset olivat vapaaehtoi-
nen osa leirin elämää, mutta jälki-
kommenteissa niitä pidettiin leirin
keskeisenä antina. Hyvä näin!

Suurin osa päivää vietettiin yh-
dessä. Jokaiselle päivälle oli myös
”luento” vanhemmille ja lapsille
vastaavasti omaa ohjelmaa.

Antti Blinnikka ja Valeria Mäki-
rinta pitivät huolta lapsista ONL:n
palkkaamina ohjaajina. Lapsia oli
leirillä 17, joten kahdelle ohjaajalle
työtä ja toimintaa riitti.

Puroniemen hiekkaranta ja ran-
tasauna olivat myös kovassa käy-
tössä. Opettelimme piirakan pais-
toa, melomista, letunpaistoa ja vie-

railimme maatilalla. Touhua riitti
kaikille leiripäiville.

Yhteisissä keskusteluissa todet-
tiin, että perheet kaipaavat arkeensa
myös kirkon kannustavan tuen.
Monet kokevat olevansa yksi per-
heen huolien ja murheiden kanssa

 Kovin vähän on seurakuntia,
missä perhekerhot tai vastaavat
vertaisryhmät toimivat. Perheet elä-
vät suurien paineiden ja vaatimus-
ten alla ja tarvitsevat aikaa vapaut-
tavalle keskustelulle ja rakentavalle
yhdessäololle. Yhteinen toiveem-
me olisi, että taas alulle saatu perhe-
leiritoiminta voisi jatkua keskeyty-
mättä…

Lämmin kiitos PSHV:lle, Valamon
Kansanopistolle ja ONL:lle!

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

Nikita ja Viktor Lindkvist olivat leirillä muun muassa kyynärpäitään
myöten piirakkataikinassa.
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Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Uusi alku

Arkkipiispa Leo Valassin
praasniekassa ja Manssilan
Nuorisoseura Rajakivi ry:n

100-vuotisjuhlassa Pielavedellä
24.7.2005 opetuspuhe,

Matt.17:14b-23a

O lemme juuri kuulleet
luetun suomeksi ja
karjalaksi katkelman
M a t t e u k s e n
evankeliumista, päi-

vän evankeliumista, siltä kohtaa,
jossa Jeesus karkottaa pojasta pa-
han hengen.

Luin tekstin karjalaksi erityisen
perustellusta syystä. Palvelemme
Pielavedellä pitäjän ortodoksisessa
Pyhien apostolien Pietarin ja Paava-
lin kirkossa. Vietämme nyt tässä seu-
rakunnassa ja tässä kylässä
pappismarttyyri Blasioksen, Sebas-
tian piispan, nimeä kantavaa
praasniekkaa. Pyhä Blasios palveli
Kappadokian alueella alkukirkon ai-
kana ankarien vainojen
kohdistuessa kristittyihin. Keisari
Diokletianus oli tuolloin vallassa.
Lukemattomien muiden Kristusta
loppuun asti tunnustaneiden mart-
tyyrien joukossa Blasios
Sebastialainen antoi henkensä
vuonna 316.

Tämä piispa ja pappismarttyyri
liittyy tämän päivän Pielaveteen erit-
täin olennaisella tavalla. Täällä hä-
net tunnetaan Salmin pitäjän
Manssilan kylän uskollisen kirkko-
kansan kyläjuhlan myötä. Sotien
seurauksena muiden siirtolaisten
mukana nuo ihmiset joutuivat jättä-
mään rakkaat kotiseutunsa. He aset-
tuivat aloittamaan uutta elämänsä
vaihetta täällä Pielavedellä. Muka-
naan he toivat uskonsa, kielensä,
koko kulttuurinsa ja sen mukaisen
elämäntapansa. Tuohon elämänta-
paan kuului jumalanpalveluselämä,
elämä kirkossa ja seurakunnassa.
Siihen kuului myös oma kieli ja vuo-
rovaikutus sen varassa. Oman
kyläpraasniekkansa, Valassin nimel-
lä tunnetun, he myös toivat tulles-
saan ja elvyttivät aikanaan uusilla
asuinsijoillaan.

Tuo kirkollinen kyläjuhla syntyi
Jumalalle annetusta lupauksesta.
Erilaisten huolen aiheiden, surun,
murheen, mutta myös ilon hetkien
kohdatessa on ihmisillä kautta his-
torian ollut sisäinen tarve kokoon-
tua rukoilemaan ja kiittämään yhtei-
sissä rukouspalveluksissa. Salmin
Manssilan kylän maatalousvaltai-
sessa yhteisössä Laatokan ranta-
mailla kohtasi perimätiedon mukaan
ihmisiä ankara kuivuus. Kansa kään-
tyi Jumalan puoleen. Ihmiset tunsi-
vat saaneensa avun ylhäältä. He oli-
vat vedonneet myös Blasioksen,
oman Valassinsa, esirukoukseen.
Hän varmasti tunsi Kappadokian
karuissa maisemissa asuessaan kui-
vuuden kauhistuksen. Kansa tunsi
hänet myös suurena luonnon ja
eläinten ystävänä. Tämä piirre nä-
kyy muuten häntä esittävissä
ikoneissaan täällä Pielavedelläkin.

Kansa sai rukoilemansa avun.
Sen jälkeen vuodesta vuoteen se
kokoontui muistamaan tuota Ju-
malan armon osoitusta. Kaikesta
Hänen armostaan mekin olemme
täällä kiittämässä.

Tässä ei ole vielä kaikki, mikä
tänään Pielavedellä tulee ottaa
huomioon. Manssilan kylän ihmi-
set toivat mukanaan myös
nuorisoseuransa, sen kautta
nuorisotyönsä ja moninaiset
kulttuuriharrastuksensa. Kymme-
nen vuotta sitten vietimme
Manssilan Nuorisoseura Rajakivi
ry:n 90-vuotisjuhlaa seurantalon
raunioilla nykyisessä Karjalassa.
Nyt olemme 100-vuotisjuhlan
huippukohdassa pyhien aposto-
lien kirkossa Valassin
praasniekassa Savossa Pielave-
dellä.

Kun karjalaa omana kotiensa
kielenä puhunut kansa sopeutti
elämänsä uusiin oloihin, oli sillä
oma inhimillinen hintansa. Kieli
kärsi, mutta ei hävinnyt. Usko oli
koetuksella, mutta voitti.
Uskonnostaan kansa ei luopunut.

Armahat salmilazet, hüvät
manssilikot, parahat
pielaveteläzet, kai ristikanzat, müö
vietämmö nügöi salmilazen
manssilikon omua pruazniekkua,
kudamas on jo ammui tulluu i
nämien pielaveteläzien
kulttuurariendo. Jöngöi
lähembäkse néllikymmen vuottu
on tiä kerävüttü kirikköh da školal
da Pielavein pogostan juomal da
kunne vai sen jiäksendän jälles,
mi manssilalazet mužikat da
akkazet Jumalal annettih. Heile oli
ülen kuivu kezä, vihmua da vettü
vuotettih, Taivahallizen Tuaton
puoleh kiännüttih da abuu
pakittih. A i suadih da lubavus
annettih kirikköh ainos kerävüö,
pruazniekku luadie, Valassin kaudi
Jumalua kiittiä. Sie Manssilan
korgien mäil on malittuu kannet-
tu, passibuo annettu, ristikanzan
eländüä elettü. A tänne ku tuldih
voinan jälgeh, oma pruazniekku
keral tuodih. Siksehäi i myö tiä
olemmo nügöi.

Vai ei täs vie ole kai.
Manssilikot oldih rahvastu, ket
tundiettih mi kulttuura on, midä on
ruadua pellol da mett‘z´äs,
Luatokan merel da kaikkiel. Hyö
ellendettih sto bunukkasii pidäü
opastua. Pidäü opastua kois
iškolas a i vie nämien jälgeh.

Sikse hüö pandih allul tämä
kerähmö, kudamal nimekse
Manssilan Nuorisoseura Rajakivi
annettih. Nügöi sen roindas jo 100
vuottu on.

Kanzan kuassu on sagiembi,
sanotah. Rahvas ku ühtes
ruavetah, enämbi aigah suahah.

Siksehäi on tämä Rajakivi, sikse
pruazniekat, sikse kai ühtehizet
ruavot da ruandat.

Tämä on ülen suuri päivü meijän
histories, ülen tärgei da
arvostettavu. On karjalazen kanzan
pruazniekku. Pruazniekkusovat piäl
on pruazniekkusluuž bah
kerävüttü, pruazniekkusüömiset
süötü, roD´is käytü on,
roD´ukundu nähtü, paginat paistu.
A milbo kielel paistih? No omah
kieleh tiettäväD´e.

Päivän evankeliumissa opetus-
lapset kysyivät Jeesukselta: ”Mik-
si emme kyenneet ajamaan sitä hen-
keä pojasta?” ”Koska teillä on niin
vähän uskoa”, vastasi Jeesus. ”To-
tisesti: jos teillä olisi uskoa edes
sinapinsiemenen verran, te voisit-
te sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry tääl-
tä tuonne´, ja se siirtyisi. Mikään ei
olisi teille mahdotonta.”

Mikä on inhimillisesti mahdollis-
ta ja mikä on ihmisen voiman va-
rassa, hänen uskonsakin varassa,
sen vain Jumala viimekädessä tie-
tää. Jumala tietää myös karjalaisen
kansansa uskon ja heidän rakkau-
tensa voiman. Mutta meidän
mielissämme se Manssilan kylän
korkea kirkkomäki, se paikallisen
kirkkokansan uskon kirkastuksen
vuori, on siirtynyt myös tänne.
Sinapinsiemen-vertaus oli tälle kan-
salle tuttu, sinapinsiemen-uskoa se
kansa jälkipolvillensakin opetti,
sinapinsiemenkerhoissaan se teki
nuorisotyötään. Nuo pienet
sinapinsiemenet ovat löytäneet
kasvunsa maaperän, juurtuneet isi-
ensä ja äitiensä uskoon, ja elävät.
Suokoon Jumala heidän kukoistaa
ja julistaa Hänen kunniaansa.

Vai miksebö meil i tänäpiän
muga armas on meijän vieru da
meijän kieli? No siksehäi, ku sil
kielel da sil mielel muamo meijän
rindua andoi, sil mielel da sil kielel
tuatto meijän leibiä tari´´i. Sil
kielel da sil mielel müö it´´emmö
tiijämmö, ket olemmo, kuspäi
tulemmo, mikse tiä lienemmö, kunne
vie kulkennemmo. Omas vierus
omal kielel voimmo avvata uksen
toizeh muah da toizeh taivahah.
Amin.

Nimeen Isän,
Pojan ja

Pyhän Hengen

Kukapa meistä ei joskus olisi
haaveillut uudesta alusta ja
mahdollisuudesta aloittaa

kaikki uudestaan.
Tuntuisi hyvältä ajatella, että

elämän kaikki väärät valinnat ja ikä-
vät asiat voisi pyyhkiä kerralla
pois. Me kipuilemme oman
syntikuormamme alla ja suunnitte-
lemme jatkuvasti uutta alkua.

Kirkon ajattelussa tuo kaikki on
kuitenkin meille mahdollista. Katu-
muksen suuri salaisuus on meille
annettu mahdollisuus aloittaa alus-
ta.  Se mikä on syntiä voidaan
katumuksella anteeksi saada, lai-
minlyönnit voi korjata ja loukkauk-
sia voi anteeksi pyytää.

Miten rauhoittavaa on tietää,
että minulla on kuitenkin uusi mah-
dollisuus. Katumuksen ja mielen-
muutoksen tarkoitus on ohjata tu-
levia ratkaisujamme niin, että tule-
vat valinnat ovat oikeita ja
katumuksessa uudistettu ihminen
saa elää uutta elämäänsä.

Kirkkovuoden uusi alku syys-
kuun 1. päivänä kätkee myös si-
säänsä suuren joukon mahdolli-
suuksia. Me lähdemme taas yhdes-
sä kulkemaan uutta kirkkovuotta.

Kirkko ja seurakunnat alkavat
taas toimintojaan ja kutsuvat meitä
kaikkia mukaan. Tärkein kutsu kuu-
luu ilman muuta jumalanpalveluk-
siin. Ne ovat kirkkomme keskeisin-
tä toimintaa monessakin mielessä.

Kirkko tarjoaa meille sellaista
yhteyttä, mitä mikään muu yhteisö
ei voi meille tarjota. Tyrkyllä on
muuallakin iloista yhdessäoloa,
matkoja ja monenmoista
viihtymistä, mutta aikaa Jumalalle,
jumalayhteyden kokemista ja yh-
teyttä toinen toistemme kanssa tar-

joaa kirkon jumalanpalvelus.
Me olemme olleet väärällä taval-

la arkoja kannustamaan toisiamme
jumalanpalveluksiin. Kuluvan ke-
sän aikana olen saanut
postilaatikkooni mitä erilaisimpia
kutsuja niin hengellisiin kuin mui-
hinkin tapahtumiin.

Kutsu kertoo aina myös järjes-
tävän tahon uskosta omaan toimin-
taansa ja halusta jakaa se toisten
kanssa. Me taas olemme hiljaa tyy-
tyneet väkipakoon jumalanpalve-
luksistamme. Vain muutama kävijä
jumalanpalveluksissa ei saa meitä
tyydyttää. Nyt uuden kirkkovuo-
den alussa pitää ryhtyä toimiin ju-
malanpalveluksen uudelleen löytä-
miseksi.

Se kallis sanoma ja ainutlaatui-
nen yhteys jumalanpalveluksissa
antaa todellisen pohjan koko seu-
rakunnan toiminnalle. Kyllä meillä
on velvollisuus ”myydä” sitä, mikä
on arvokkainta.

Syksy aloittaa monet kerhot ja
muut toiminnot seurakunnissamme.
Ne kaikki ovat varmasti tarpeen,
mutta mikään niistä ei saa korvata
osallistumistamme jumalanpalve-
luksiin.

Se on hengellisen elämän ehty-
mätön aarrearkku ja avoin kannus-
tus myös toistemme kohtaamiseen.
Uusi alku kirkkovuodessa voisi olla
myös elämänarvojen pohdinnan
aikaa. Mikä on todella tärkeää, mikä
välttämätöntä ja mikä vain muuten
mukavaa? Tule jumalanpalveluk-
siin ja huomaa, miten moneen ky-
symykseen palvelus antaa vasta-
uksen.

Nähdään kirkossa!

ISÄ TIMO MÄKIRINTA

Arkkipiispa Leo
19.-23.8. Loma
25.8. Kuopio, veteraanipäivä
26.8. Kuopio, kirkollishallituksen ja
piispainkokouksen istunto
Itä Suomessa –kurssin osallistuji-
en tapaaminen
27.8.Varkaus, Pohjois-Savon val-
tuuskunnan kokous
30.8. Helsinki, Karjalan Liiton hen-
gellisen toimikunnan kokous
31.8. Helsinki, ortodoksisen
oppikirjasarjan julkistaminen
opetushallituksessa
1.-2.9. Oulu, De Urbe Uloa –semi-
naari
5.9. Helsinki, uskontojen johtajien
foorum
6.-11.9. Karjala
13.-14.9. Kuopio, eduskunnan
hallintovaliokunnan vierailu
15.9. Piispojen seminaari
17.9. Kuopio, Kuopion ylioppilas-
kunnan juhla
19.9. Joensuu, liturgia ja papiksi-
vihkiminen Ortodoksisessa semi-
naarissa
21.-25.9. Italia, luostarikokous
26.-27.9. Sortavala, Ortodoksisten
Pappien Liiton syyskokous
4.10. Helsinki, Ortaidin hallituksen
kokous ja syyskokous
6.10. Lappeenranta, esitelmä
7.10. Turku ja Helsinki, ekumeeni-
sia tapahtumia
9.10. Helsinki, Valio 100-vuotisjuh-
la
14.-15.10. Kuopio, Maanpuolustus-
kurssikokous
19.10. Vuorela, Vankeihoidon
koulutustilaisuus
24.10. Tampere, Rotary-klubi

26.-27.10. Iisalmi, Suomen ekumee-
nisen neuvoston syyskokous
31.10. Karjaa, esitelmä

Joensuun piispa Arseni
29.-31.7. Pyhäkangas, Kuutosten
perheleiri
6.8. Saarivaara ja Hoilola
13.8. Valamo, vigilia
14.8. Joensuu, ekumeeninen joki-
tapahtuma
14.-15.8. Toivala, vigilia ja liturgia
22.8. Viinijärvi, Viitosten kokous
25.8. Rovaniemi, luento Rovalassa
26.-28.8. Lappi, Pyhittäjä Trifonin
pyhiinvaellus
29.8. Valamo, Pyhän Johannes
Edelläkävijän tsasounan vihkimi-
nen
4.-5.9 Savonlinna, vigilia ja liturgia
6.-7.9. Valamo, Kuutosten kokous
7.-8.9. Karstula, vigilia ja liturgia
9.9. Valamo, OPUS-loppuseminaari
9.-11.9. Mikkeli, maahanmuuttajien
perheleiri
14.9. Kuopio, Kseniapiirin avaus
15.9. Piispojen seminaari
17.-18.9. Joensuu, Suomen
uskonnonopettajien liiton syys-
päivät
26.-27.9. Joensuu / Sortavala, Orto-
doksisten Pappien Liiton syys-
kokous
1.-2.10. Helsinki, Pokrovan yhteisö,
vigilia ja liturgia
15.-16.10. Turku, vigilia ja liturgia,
Valamon ystävien kokous, luento
22.10. Imatra, vigilia ja seurakunta-
ilta
23.10. Lappeenranta, liturgia ja pa-
piksi vihkiminen, tilaisuus
maahanmuuttajille.

Piispojen  paimenmatkoja
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Akut on ladattu kesäauringolla. Edessä on uusi kouluvuosi, jol-
loin otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat lukiossakin. Pit-
kästä aikaa alakouluun valmistuu uusia oppikirjoja ja lukioonkin
on lupailtu uusien kurssien mukaisia opuksia.

Minulta on usein kysytty opetussuunnitelmien muuttumises-
ta. Ortodoksinen uskontohan on sitä samaa, mitä jo isovan-
hempamme opiskelivat. Maailma on muuttunut ympärillämme ja
Suomi on yhä kansainvälisempi.

Nykyisin opetussuunnitelmaa voisi verrata lakikirjaan. Sitä on
seurattava, jotta kaikki oppilaat saavat samanlaiset lähtökohdat.
Ensi keväänä lukiossa kirjoitettava ainereaali vaatii suunnitelmalli-
suutta uskonnonopetukseenkin koko kouluajalta.

Ortodoksienkin uskonnonopetuksessa opetetaan myös
maailmanuskontoja. Tokihan asia on kuulunut jo vanhaankin ope-
tussuunnitelmaan, mutta usein ne jäivät opettamatta muiden kii-
reiden vuoksi. Yhdysluokissa on joskus vaikeaa pitää suunnitel-
mista kiinni.

Ortodoksit ovat usein sanoneet, että riittää kun tietää omasta
uskonnostaan edes jotain. Ikävä kyllä se ei riitä. Tämä vaade on
tullut ylemmiltä tahoilta ja on osa yleissivistystä.

Opetussuunnitelmista kiinnipitäminen helpottuu uusien oppi-
kirjojen ja työkirjojen myötä. Ensimmäistä kertaa ortodoksiopettajat
saavat opettajan oppaatkin käyttöönsä. Alakoulun 1-4 kirjat ovat
jo painossa ja vuoden kuluttua valmistuvat kirjat luokille 5-9. Kir-
jat ovat monivärisiä ja kestävät vertailun. Kirjasarjan kustantaja
on Opetushallitus.

Omaa uskontoa
Opettajan on opetettava lapsen ”omaa uskontoa”. Tämä viittaa
siihen, että vaikka opettajan vakaumus olisi mikä tahansa, hänen
tehtävänsä on opettaa lapsen omaa uskontoa, meidän
tapauksessamme siis ortodoksista uskontoa.

Uuden lain myötä on mahdollista, että opetusta antaa myös ei-
ortodoksi. Tällöin opettajalla on oltava pätevyys asiaan eli ala-
koulussa luokanopettajan ortodoksisen uskonnon opinnot, ylä-
koulussa 35 opintoviikkoa ja lukiossa syventävät opinnot orto-
doksisen uskonnon alalta.

Eli kuka tahansa ei saa opettaa uskontoa. Vuosi sitten kouluilla
liikkui vääriä huhuja asiasta.

Ortodoksiseen uskontoon kuuluu olennaisesti tietynlaisten
rukouselementtien opettaminen, ristinmerkki, laulut ja kirkossa käyt-
täytyminen.

Oppitunnin voi aloittaa ristinmerkillä ikonin edessä. Se ei ole
uudenkaan koululain vastaista, vaan kuuluu ”lapsen omaan us-
kontoon”. Tästäkin asiasta on ollut epätietoisuutta.

Asian voi tarkistaa epäselvissä tilanteissa esimerkiksi ylitar-
kastaja Pekka Iiivoselta Opetushallituksesta.

Kuopion seurakunnan alueella ortodoksista uskontoa opetti
viime keväänä 16 opettajaa. Jos teillä on ongelmia, kysyttävää tai
muuten vain tarve keskustella  opetuksesta, yhteyttä voi ottaa
vaikka minuun. Oppilaiden vihkoista löytyy muiden opettajien tie-
dot.

Syksyn alkaessa ekaluokkalaiset siunataan koulutielle. Opetta-
jat laittavat informaatiota vanhemmille ajankohdasta. Toivomme
runsasta osanottoa.

SIRPA OKULOV

SIRPA.OKULOV@ORT.FI

0500 946 601

Kesäkuun 28. Pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin päivänä isä Kale-
vi Kokkonen, Joensuun seurakunnan kirkkoherra, toimitti kated-
raalissa liturgian.

Hänen mukanaan oli joensuulaisten laulajien joukko, joka lauloi
palveluksen.

Isä Kalevi oli Kuopiossa ihan erityisestä syystä. Tuona päivä-
nä 35 vuotta sitten hänet vihittiin Pyhän Nikolaoksen katedraalis-
sa papiksi. Nyt hän oli tuota elämän taitekohtaa muistelemassa
samassa paikassa. Mukana oli perheenjäseniä, ystäviä ja tuttavia
vuosian varrelta.

Arkkipiispa Leo laittoi isä Kalevin kaulaan palveluksen yhtey-
dessä koruristin.

Palveluksen jälkeen seurakuntasalilla oli ateria ja pieni juhla-
hetki.

Monia armorikkaita vuosia isä Kaleville.

Isä Kalevi Kokkonen
pappina 35 vuotta

Uskonnonopetuskin
kansainvälistyy

Jumalansynnyttäjän kuolonuneen
nukkumisen tsasounassa Siilinjär-
ven Toivalassa vietettiin perinteis-
tä praasniekkaa puolessa välissä
elokuuta.

Vigilian, liturgian, ristisaaton ja
vedenpyhityksen toimitti KS Joen-
suun piispa Arseni, joka muisteli
vierailleensa edellisen kerran Toi-
valan tsasounassa vuonna 1979.

Tsasounan liturgista esineistöä
on täydennetty vuosien varrella ja
tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan
juhliva Toivalan tiistaiseura on ol-

lut täydennystalkoissa ahkerasti
mukana.

Viime vuonna tiistaiseura lahjoit-
ti tsasounaan käsintehdyn pahkai-
sen kasteastian ja tämän vuoden
praasniekkaan oli lahjoitettu käsin-
tehty pahkasta tehty muistelupöy-
tä.

Litania eli leipien, vehnänjyvien,
öljyn ja viinin siunaaminen toimi-
tettiin tsasounan ulkopuolella.
Vigilia-käsikirja kertoo, että siunat-
tu leipähän auttaa kaikenlaisissa
vaivoissa, jos sitä nauttii uskossa.

Toivalan tsasounan praasniekassa isä Mikko Kärki, diakoni Timo Hirvonen, piispa Arseni ja isä Leo Tuutti.

Siunattu öljy on käytettävä us-
kovaisten voitelemiseen ikonin
suutelemisen aikana. Siunattu vii-
ni on juotava hartaudella ja siunatut
leivät on jaettava uskovaisille tai
ne voi viedä kotiin ja syödä har-
taudella.

Vehnänjyvät on joko kylvettävä
tai jauhettava muiden jyvien kans-
sa ja käytettävä kiitollisuudella
ruuaksi.

HARRI PEIPONEN

Uusi muistelupöytä Toivalan
tiistaiseuran 20-vuotisjuhlaksi

Juhlapäivä oli kaunis ja lämmin ke-
säpäivä. Kirkossa oli rukoilijoita
yhteisessä palveluksessa kuten
kesän juhlissa yleensäkin.

Konevitsan luostarista oli saa-
punut igumeni Isidor ja olimme saa-
neet myös Lintulasta isä arkkimand-
riitta Hermanin juhlaan mukaan.

Kanslianeuvos Heikki Viitala oli
Kuopion kaupungin edustajana
kantamassa ikonia ristisaatossa
kuten jo niin monena vuonna ai-
kaisemminkin.

Vedenpyhitys toimitettiin torilla
perinteen mukaan. Tänä vuonna
olikin yllättävää se, että saimme
toimittaa varsin hiljaisen torin kes-
kellä palvelustamme,  kun oli sun-
nuntai.

Normaalit arkiset torin äänet ja
ihmisten paljous puuttuivat.

Vedenpyhityksen aikana rop-
sahti muutama pisara vettä myös
taivaalta. Se oli meille muistutus siitä
kuka säätää ilmat ja suo meille au-
ringon lämmön.

Illalla oli katedraalissa akatistos
pyhittäjä Arsenille. Juhlapäivä
päättyi seurakuntasalilla iltateehen

ja isä igumeni Isidorin terveisiin
luostarin edellisen vuoden tapah-
tumista ja siellä tehdystä työstä.

Edellisenä iltana oli juhla alka-
nut Keiteleen Hiekan hautausmaal-
la pidetyllä panihidalla ja Keiteleen
kirkossa toimitetulla vigilialla. Piis-

Arsenin juhlalle koko tori
pa Arseni oli Keiteleellä toimitta-
massa palvelukset. Keiteleen ilta
päättyi vanhalla meijerillä Arsenin
jazzeihin.

Konevitsa ry:n puheenjohtaja
Helena Paviskij oli hyvänä tulkki-
na mukana juhlien tapahtumissa.

Arkkimandriitta Herman , Konevitsan luostarin igumeni Isidor, isä
Mikko Kärki ja diakoni Sulo Halla Arseni Konevitsalaisen juhlassa.
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Iisalmen seurakunta

IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi

p. (017) 817 441, (017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941, iisalmi@ort.fi

Virasto avoinna ma, ti, to, pe
klo 9-12.

JUMALANPALVELUKSET
IISALMI, Pr. Elian kirkko
Su 28.8. klo 10 hetkipalvelus
La 3.9. klo 18 vigilia
Su 4.9. klo 10 liturgia, palveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit
La 10.9. klo 18 vigilia
Ti 13.9. klo 18 vigilia
La 17.9. klo 18 vigilia
Pe 30.9. klo 19 ehtoopalvelus
La 1.10. klo 00 aamupalvelus,
akatistos Jumalansynnyttä-
jälle, III ja VI hetki, liturgia
La 1.10. klo 18 vigilia
La 8.10 klo 18 vigilia
La 15.10 klo 18 vigilia
La 22.10 klo 18 vigilia
Pe 4.11 klo 18 vigilia
La 5.11 klo 18 vigilia
Su 6.11 klo 10 liturgia

LAPINLAHTI, Kaikkien Pyhi-
en kirkko
Ke 7.9. klo 18 vigilia
To 8.9. klo 9 liturgia
Ke 14.9.klo 9 liturgia
La 24.9. klo 18 vigilia
Su 25.9. klo 10 liturgia
La 29.10 klo 18 vigilia
Su 30.10. klo 10 liturgia

ALAPITKÄ, Pyhän Kolminai-
suuden tsasouna
su 2.10. klo 9 liturgia
La 5.11. klo 10 liturgia

SONKAJÄRVI, Jumalanäidin
kuolonuneen nukkumisen tsa-
souna
Su 9.10. klo 10 liturgia

SUKEVA, Ap. Pietarin ja Paa-
valin tsasouna
Su 11.9. klo 10 liturgia
Su 23.10. klo 10 liturgia

SALAHMI, Pyhän
Nikolaoksen tsasouna
Su 18.9. klo 10 liturgia

VARPAISJÄRVI, evl. seura-
kunnan srk-sali
Su 16.10. klo 10 liturgia

IISALMEN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu joka
toinen tiistai klo 13, paikka il-
moitetaan lähempänä kirkolli-
sissa ilmoituksissa.
Tiistaiseuran aloitus on ti 20.9.
klo 13.

Lapinlahden tiistaiseura
Su 11.9. klo 14Lapinlahden ja
Alapitkän tiistaiseurat Anna-
Kaarina ja Aulis Kyyrösellä,
vieraana Jaana Pössi PSHV:stä
Ma 12.9.klo 11 Oulun
tiistaiseuralaiset vieraana kir-
kon alasalissa

Alapitkän tiistaiseura
Su 11.9. klo 14 Alapitkän ja La-
pinlahden tiistaiseurat Anna-
Kaarina ja Aulis Kyyrösellä,
vieraana Jaana Pössi PSHV:stä

Sonkajärven tiistaiseura
To 6.10. klo 18 Lea ja Martti
Komulaisella

Kaiken kisahulinan keskellä
Eukonkannon MM-kisan
järjestäjät olivat ottaneet

huomioon myös kulttuurin ja hen-
gen ravinnon tarjoamisen.

Kansainväliselle kisailija- ja
mediaväelle on muutaman vuoden
ajan tarjottu kutsuilta, joka on pi-
detty eri puolilla Sonkajärveä tai

lähialuetta.
- Tällä kertaa halusimme näyt-

tää paikalliset kirkot ja tutustua
paikkakunnan historiaan ja uskon-
nolliseen elämään. Se on kuitenkin
meille merkittävä arvoperusta ja
kasvamisen pohja ja vieraat olivat
tyytyväisiä tapaamiseen, kertoo
tulkkiryhmästä vastannut Hannele

Eukonkannon MM -
kisassa myös

hengen ravintoa
Eskelinen.

Kansainvälinen kisailija- ja
mediaväki ja suomalaiset kutsu-
vieraat saivat kuulla isä Eliaksen
kertomana alueen historiasta, us-
konnollisesta elämästä ja Sonkajär-
ven tsasounasta pienen esitelmän.

Isä Elias esitteli Sonkajärven tsasounaa ja samalla kertoi alueen historiasta ja uskonnoista lähes median
ja ulkomaalaisten kisailijoiden joukolle. Esitelmää kuunteli noin 70 henkeä.

Oletko ajatellut aloittaa
kuorolauluharrastuksen? Olet-
ko kiinnostunut ortodoksises-
ta kirkkolaulusta?

Siispä tuumasta toimeen!
Seurakunnan kirkkokuoro har-
joittelee Iisalmessa ja Lapinlah-
della. Kuoron otetaan uusia
laulajia laulukauden alussa. Ota
siis yhteyttä Tarja-kanttoriin.
Parhaiten se tapahtuu
pyhäköissä ennen tai jälkeen
jumalanpalveluksen. Tavoita
minut myös sähköpostilla
osoitteessa tarja.vainio@ort.fi
ja puhelimella numerosta 040-
590 5336.

Kuoron uusi laulukausi
2005-06 käynnistyy syyskuus-
sa. Lapinlahdella ensimmäiset
harjoitukset pidetään 6.9.klo
18.30-20.00 Kaikkien pyhien
kirkossa ja jatkuen parittomien
viikkojen tiistaina. Iisalmessa
ensimmäiset kuoroharjoitukset
pidetään keskiviikkona 14.9. klo
18.00-20.00 profeetta Elian kir-
kossa ja jatkuen joka keskiviik-
ko.

Syyspuolella harjoitusten
yhteydessä järjestetään erityi-
sesti aloittelijoille ja jo jonkin
aikaa laulaneille kuorolaisille
tarkoitettu kirkkolaulajan
perehdytyskurssi. Kurssin ai-
kana tutustutaan mm. tavalli-
simmin käytettävien
jumalanpalveluskirjojen raken-
teeseen ja kerrataan musiikin
teorian alkeita.

Tule
laulamaan
kirkkoon

Iisalmessa tapahtuu Pokrovana
Kuutoset - seurakuntien välistä
yhteistyötä Iisalmen, Kuopion, Var-
kauden, Rautalammin, Mikkelin ja
Jyväskylän kesken - järjestävät
Nuorten Pokrovan 30.9.-
2.10.2005 Iisalmessa. Tapahtuma
on valtakunnallinen.

Luvassa on mm. kokoöinen ju-
malanpalvelus, päivällä ulkoilma-
aktiivisuutta, iltaohjelmaa, hyvää
ruokaa ja erityisen hyvää seuraa.
Tapahtuma sopii oikeastaan kaiken
ikäisille, mutta ohjelmaa suunnitel-
laan nuorten näkökulmasta.

Osallistumismaksu on 27 ž / 25 ž
(sisaralennus) sisältäen majoituk-
sen, ruokailut, ohjelman ja bussi-
kuljetukset Alapitkän tsasounalle ja
takaisin. Iisalmeen pääsee käteväs-
ti sekä junalla että bussilla. Kysy
myös yhteiskuljetusta omasta seu-

rakunnastasi!
Ilmoittautua voit vaikka heti

mutta viimeistään 19.9.omaan
seurakuntaasi tai viimeistään 23.9.
sähköpostilla iisalmi@ort.fi tai pu-
helimitse 017-816 441.
USKO TAI ÄLÄ, MUTTA KANNATTAA
TULLA KAUEMPAAKIN!

Ohjelma
Perjantai 30.9.
klo 17.00 alkaen saapuminen ja
majoittuminen sekä non-stop päi-
vällinen, klo 18.30 majapaikkojen
siunaaminen, klo 19.00
ehtoopalvelus, klo 20.00-23.30 ju-
malanpalveluksia, ateriointia, val-
misteltuja puheenvuoroja ja
jutustelua juhlan aiheesta sekä
toimitettavista jumalan-
palveluksista.

Lauantai 1.10.
klo 00.00 aamupalvelus, akatistos
Jumalansynnyttäjälle, III ja VI het-
ki, liturgia,klo 05.00-11.00 kevyt
ateria ja lepoa, klo 11.00 ateria
klo 12.00 vaatteet päälle ja ulkoile-
maan, klo 17.00 ateria, klo 18.00
vigilia, klo 19.30 iltaohjelmaa, klo
22.30 iltarukoukset & ehtoolliseen
valmistavat rukoukset illalla, klo
23.00-> lepoa

Sunnuntaina 2.10.
klo 07.30 herätys, aamutoimet,
repun pakkaaminen, klo 08.20 läh-
tö busseilla Alapitkän tsasounalle
klo 09.00 liturgia Alapitkän
tsasounalla, klo 10.30 lähtö bussil-
la Iisalmeen, klo 11.30 ateria ja ta-
pahtuman päätös, klo 12.30 kotia
kohti

Keskiviikko 26.10.
klo 11.30-12.30 tiedotustilaisuus medialle, Evakkokeskus ikonigalleria
klo 13.00–16.00 kokous, Pr. Elian kirkko , Evakkokeskus suuri sali
rukouspalvelus työhön ryhdyttäessä , Pr. Elian kirkko (isä Elias)
yleisötilaisuus
kirkon esittely
syyskokouksen avaus, Suuri sali SEN:N puheenjohtaja Arkkipiispa Juk-
ka Paarma
kokousasioiden käsittely esityslistan mukaan
klo 16.05-16.15 bussikuljetus Olville
klo 16.15-17.15 Olvi Oyj , tmj Lasse Aho
klo 17.15-17.25 bussikuljetus hotellille

klo 17.40-17.55 bussikuljetus jumalanpalvelukseen
klo 18.00-19.45 ekumeeninen jumalanpalvelus, Kustaa Aadolfin kirkko
(rovasti Arno Toivanen , isä Elias) puhe : arkkipiispa  Leo,  piispa Wille
Riekkinen,  arkkipiispa Jukka Paarma musiikkiesitykset,  yleisötilaisuus
19.45-20.00 bussikuljetus Raatihuoneelle
klo 20.00 kaupunginjohtaja Martti Harjun vastaanotto (kaupunginjohta-
ja Martti Harju) Raatihuone

Torstai 27.10.
klo 08.30-09.20 aamurukoukset, Pr Elian kirkko,( isä Elias), yleisötilaisuus
klo 09.30-11.50 syyskokous jatkuu , evl srk talo   ( rovasti Arno Toivanen)
klo 12.00-13.00 päätöslounas , evl srk talo  ( rovasti Arno Toivanen)

Suomen ekumeeninen neuvosto
Iisalmessa 26.-27.10.2005
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Jyväskylän seurakunta

Työniloa

JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
p. (014) 332 92 00
e-mail: jyvaskyla@ort.fi
Kirkkoherranviraston kesän au-
kioloajat: 1.6.-12.8.2005 tiistaisin,
torstaisin ja perjantaisin klo 9-
12.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRK-
KO, Rajakatu 39, Jyväskylä
Säännölliset palvelukset: Lau-
antaisin vigilia klo 18, sunnun-
taisin liturgia klo 10 ja keskiviik-
koisin ehtoopalvelus klo 17.30.
Palvelukset muina aikoina ja
juhlina: Ke 31.8. klo 17.30
ehtoopalvelus ja lemmikkieläin-
ten siunaus kirkon sisäpihalla.
To 1.9. klo 9 liturgia (kirkkovuo-
den alku). Ti 13.9. klo 18
juhlavigilia (Ristin ylentä-
minen). Pe 30.9. klo 18
juhlavigilia (Jumalansyn-
nyttäjän suojelus). Pe 21.10. klo
18 parastasis (vainajien
muistelu). La 22.10. klo 9 litur-
gia (vainajien muistelu).

Karstulan tsasouna
Ke 7.9. klo 18 ehtoopalvelus,
toim. piispa Arseni ja papisto,
klo 19 tsasounan 20-
vuotispraasniekkajuhla ev.lut.
srk-talolla. To 8.9. klo 9 pieni
vedenpyhitys ja juhlaliturgia,
toim. piispa Arseni ja papisto.
Su 9.10. klo 10 liturgia.

Saarijärven tsasouna
Su 21.8. klo 10 liturgia. La 17.9.
klo 9 liturgia. Su 16.10. klo 10
liturgia.

Suolahden tsasouna
Su 28.8. klo 10 liturgia. Su 18.9.
klo 16 rukoushetki ja viiden kir-
kon vaellustapahtuma. La 1.10.
klo 9 liturgia. Ma 7.11. klo 18
ehtoopalvelus ja litania Karja-
laan jääneiden muistokivellä,
toimittaa piispa Arseni ja papis-
to, klo 19.15 praasniekkajuhla
ev.lut. srk-talolla. Ti 8.11. klo 9
vedenpyhitys ja juhlaliturgia,
toimittaa piispa Arseni ja papis-
to.

Viitasaaren tsasouna
La 3.9. klo 9 liturgia. Su 2.10. klo
10 liturgia. Su 20.11. klo 10 litur-
gia ja karjalaisten juhla ev.lut.
srk-talolla.

Äänekosken tsasouna
Ke 14.9. klo 9 juhlaliturgia (Her-
ran risti), koululaiset mukaan!
La 15.10. klo 9 liturgia.

Lievestuoreen rukoushuone
La 8.10. klo 9 liturgia.

Pyhäkankaan leirikeskus
La 17.9. klo 18 vigilia. Su 18.9.
klo 10 liturgia (jatkokristinoppi-
leiri).

Muualla
Ti 20.9. klo 18 ehtoopalvelus
Pihtiputaalla Valorinteen kerho-
huoneessa ja Pihtiputaan tiis-
taiseuran 20-vuotisjuhla.

Lomakausi loppuu. Koulut
ovat alkaneet. Olemme aloit
taneet uuden työkauden

kauniin helteisen kesän jälkeen.
Kukin meistä teemme työtä;

palkallista tai palkatonta. Työtönkin
voi nauttia työnilosta päivän
askareitten aikana. Kuinka ihmisen
on asennoiduttava työsuoritusten
aiheuttamaan oikeutetulta tuntu-
vaan iloon?

Työniloa ei voitane kieltää sil-
loin, kun suorituksen uskotaan ta-
pahtuneen Jumalan avulla. Jos se
luetaan ihmisen, hänen viisautensa
ja nerokkuutensa ansioksi, niin
tämä mielenasenne johtaa omahyvä-
isyyteen.

Apostoli kutsuu hengen iloon
niitä, jotka pyrkivät jumalallisen to-
tuuden tuntemiseen, mutta ei niitä,
jotka luulevat olevansa omien

totuuksiensa keksijöitä. Omahyväi-
nen korostaa tavallisesti oman vai-
kutuksensa arvoa ja kuvittelee mer-
kitsevänsä toisillekin yhtä paljon
kuin itselleen. Ylevän totuuden löy-
tämisestä syntyvä ilo, joka johtuu
ihmiskunnan uudistumisesta ja
koko luomakunnan
katoavaisuuden pukeutumisesta
katoamattomuuteen, on hänelle
toisarvoinen asia.

Kun Jeesuksen opetuslapset
palasivat iloiten saarnamatkaltaan
ja sanoivat Opettajalleen: ”Herra,
riivaajatkin ovat meille kuuliaiset
sinun nimesi tähden.” Jeesus selit-
ti heille: ”Älkää kuitenkaan iloitko,
että henget ovat teille alamaiset,
vaan iloitkaa siitä, että teidän ni-
menne ovat kirjoitetut taivaissa.”

Sanoillaan Jeesus syventää sitä
uskon näkemystä, minkä mukaan

ylevän ilon meissä aiheuttaa pikem-
minkin se, että Jumala suhtautuu
ihmiseen rakkaudella, kuin hänen
antamansa rikkaat armolahjat, joi-
den tarkoituksena on ylläpitää Ju-
malan muistamista mielessä.

Jos asetamme Jumalalta saa-
mamme lahjat elämän päämääräksi,
hänessä nähdään etupäässä hyvin-
voinnin välittäjä. Tällöin suhteis-
samme Jumalaan saattaa tapahtua
jotenkin samoin kuin ajallisessa elä-
mässä, jossa usein arvostetaan tois-
ta ihmistä enemmän pyyteellisessä
mielessä kuin kanssaveljenä tai -
sisarena.

Siunattua työkautta ja uutta
ortodoksista kirkkovuotta

toivottaen!

ISÄ ARTO LESKINEN

Ortodoksiapiiri
syksyllä

Jyväskylässä

Syksyn aiheena on jumalallinen
liturgia. Liturgia on Jumalan
kansan yhteistä toimintaa ja sen
teologinen opetus on erittäin
suuri ja jokaisen ortodoksin on
se hyvä tuntea.
Ortodoksiapiirissä pureudumme
syvemmin liturgiaan, sen sisäl-
töön, merkitykseen ja
rukouksiin. Tutustumme liturgi-
an kolmeen osaan: proskomidiin,
opettavien liturgiaan ja usko-
vaisten liturgiaan.
Ortodoksiapiiri pidetään keski-
viikkoisin ehtoopalveluksen jäl-
keen noin klo 18 juhlasalissa.

Isä Matti Wallgrénin aiheita:
Ke 21.9. Valmistautuminen
liturgiaan ja proskomidi
Ke 19.10. Opettavaisten liturgia
Ke 16.11. Uskovaisten liturgia
(Epistola, Evankeliumi ja Uskon-
tunnustus)
Ke 7.12. Eukaristia (Kiitosuhri)

Pihtiputaan tiistaiseura
Pihtiputaan tiistaiseura kokoon-
tuu tänä syksynä ensimmäisen
kerran tiistaina 20.9.2005 klo 19
Valorinteellä. Mukana isä Arto
Leskinen. Tervetuloa!

Jyväskylän tiistaiseura
Jyväskylän tiistaiseura järjestää
tapahtumia ja eriaiheisia luentoja
joka kuukausi. Ensimmäinen ti-
laisuus tänä syksynä on tiistai-
na 27.9.2005 klo 18 seurakunta-
salissa. Tervetuloa!

Nuorisotoimisto tiedottaa
Syyskauden kerhot aloittavat
viikolla 35. Keskiviikkoisin pien-
ten iltakerho klo 18, torstaisin
(tai tiistaisin) päiväkerho klo 10-
12 ja torstaisin kerho varhais-
nuorille klo 18.00. Nuorten illat
joka toinen maanantai klo 18.00,
alk. 12.9. Lisäksi tarjolla retkiä,
matkoja, tapahtumia. Perhepäivä
30.10.2005 kirkolla. Lisätietoja
halutessasi ota yhteys nuoriso-
toimistoon, p. 014- 332 9230.
Myös kerhonohjaajia tarvitaan.
Halukkaat voivat ilmoittautua
Sirkalle. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan ja toimimaan!

Lasten ja nuorten kuoro
juhlasalissa keskiviikkoisin klo
16.00 juhlasalissa. Jos sinusta
on mukavaa laulaa yhdessä tois-
ten kanssa kauniita kirkko-
lauluja, tule ilmoittautumaan ja
keskustelemaan kuoron asiois-
ta. Ota kaverisikin mukaan!
Yhteyshenkilö: Kanttori Marja-
Leena Kugler p. 050-541 7352
Kuoroharjoitukset alkavat
Paikka: Juhlasalissa. Harjoituk-
set joka torstai.

Uusi katekumeeniryhmä

Katekumeeniopetuksesta kiin-
nostuneen tulee ilmoittautua
puhelimitse isä Matille, puh.
3329260 tai 050-3520 735 mah-
dollisimman pian.
Opetus jatkuu koko syksyn
kaksi kertaa kuussa ja olennai-
nen osa opetusta on Jumalan-
palveluksiin osallistuminen.
Ensimmäisellä tapaamisella jaet-
tiin syksyn opetusohjelma.
Opetukseen voivat tulla mu-
kaan sellaiset, jotka harkitsevat
ortodoksiseen kirkkoon liitty-
mistä tai jotka on liitetty saa-
matta opetusta.
Tervetuloa mukaan!

Leirikesä Pyhäkankaalla pyörähti
käyntiin 10.6. kun ensimmäisen
kristinoppileirin osallistujat saapui-
vat.

Yhdeksän päivän mittaisia
kristinoppileirejä pidettiin tänäkin
vuonna kaksi, toinen heinäkuun
alussa. Yhteensä viisitoistavuotisia
leireilijöitä oli liki viisikymmentä.
Suurin osa heistä oli Kuopion ja
Jyväskylän seurakunnasta mutta
mukana oli nuoria myös Helsingin,
Turun, Tampereen, Iisalmen ja Rau-
talammin seurakunnasta.

Kristinoppileirillä eli kriparilla
opiskellaan oman kirkon ja uskon-
non asioita.  Leirin aikana pyritään
toimittaan mahdollisimman monen-
laisia palveluksia.

Niinpä leiriläisille tulivat tutuksi
päivittäin toimitettavat aamu- ja
ehtoopalvelukset sekä vigilia, litur-
gia, akatistos, panihida, vedenpy-
hitys, rukoushetki, matkalle lähtöru-
koukset jne. Ammattitaitoiset kant-
torit opettivat nuoret laulamaan ja
toimimaan lukijoina leirin palveluk-
sissa.

Papit opastivat poikia ponoma-
rin tehtäviin. Palvelusten lisäksi lei-
rillä keskustellaan nuoren elämään
liittyvistä asioista, pelataan, leiki-
tään, askarrellaan, tehdään kotitöi-
tä ym.

Tiiviistä yhdessäolosta syntyy
aina uusia ystävyyssuhteita ja nuo-
ren ortodoksinen identiteetti saa
voimaa ryhmästä. Toivottavaa oli-
si, että nuoren leirinaikainen aktii-
visuus jatkuisi syksyllä heidän
omissa seurakunnissaan.

Paljon pieniä
leiriläisiä
Heti kohta ensimmäisen kriparin jäl-
keen Pyhäkangas täyttyi ääriään
myöten kun 45 lastenleiriläistä saa-
pui sinne kimpsuineen ja
kampsuineen.

Pääosin leiriläiset olivat iältään
5-8 -vuotiaita ja tulivat Kuutosten
alueelta.

Leiri oli intiaaniteemainen. Pihal-
le nousi muutama tiipii. Leiriläiset
muuttuivat kasvomaalausten ja ko-
rujen myötä touhukkaiksi
inkkareiksi, jotka ratsastivat
valmistamillaan keppihevosilla pi-
haa ristiin rastiin, etsivät lähi-
metsästä luontotietoutta, maalasi-
vat ruukkuja ja lauloivat.

Neljäpäiväiseen leiriin kuului

Palveluksia ja populaa
myös kokopäiväretki Tykkimäelle.
Aamu- ja iltarukouksissa sekä pää-
töspäivän liturgiassa lapset olivat
todella reippaasti mukana.

Kaikki lauloivat ja osa toimi
myös lukijana.

Leiriläisissä on jo leirikonkareita,
jotka vuodesta toiseen  saapuvat
leirille touhuamaan ja tapaamaan
kavereita. Kuutos-yhteistyössä
lapsillekin on tarjoutunut mahdol-
lisuus solmia ystävyyssuhteita eri
seurakunnissa olevien kanssa. Ja
hauskaa on ollut!

Piirakanpaistoa,
kirkkoveneilyä
Varhaisnuorille pitää olla jo
säpäkämpää toimintaa. Niinpä hei-
dän leirinsä aloitettiin
Rautalammilla, Rämäkän laskettele-
keskuksessa, josta astuttiin kirkko-
veneisiin ja kanootteihin ja soudet-
tiin saareen eväsretkelle.

Soutaminen suurella kirkko-
veneellä ei ole ihan helppoa.

Veto!Veto! –huudot kaikuivat
Pit-kässälahdessa mutta helposti
meni huudettu rytmi sekaisin ja airot
kolisivat. Piritan kuuluva ääni sii-
vitti varmaan heidä veneensä no-
peampaan tahtiin kuin Sirkan
tahdittama. Mutta kokemus oli
useimmille leiriläisille uusi ja
mieleenjäävä.

Illalla järvipelastusryhmän mie-
het tulivat kertomaan toiminnas-

taan ja esittelivät alustaan. Hämärä
pimensi jo rinteitä kun vielä kisattiin
ryhmässätoimimistaidoissa. Kan-
nustus, ohjeet ja riemunkiljah-
dukset kiirivät kesäisessä iltayössä.

Seuraavana päivänä leiriläiset
paistoivat aivan ihania karjalanpii-
rakoita (kiitokset ehtoisille emän-
nille  avusta ja ohjauksesta!), värjä-
sivät leirihuivin, kokeilivat
melomista (märkää!!), vierailivat
maatilalla Ulpukka-vasikkaa paijaa-
massa ja kyläkeinua kokeilemassa.
Kiitos kaikille toimintaa järjestä-
neille!

Ja eikun taas menoksi eli leiri
muutti Pyhäkankaalle loppuajaksi.
Yhdessöoloa, askartelua, laulu-
kisoja. Tietenkin leirillä toimitettiin
aamu- ja ehtoopalvelukset paikas-
sa kuin paikassa ja viimeisenä päi-
vänä liturgia, jossa nuoret lukivat,
lauloivat ja toimivat ponomareina
kuin vanhat tekijät!

Heinäkuun lopulla Pyhä-
kankaalla pidettiin vielä Kuutosten
diakoniatyön  organisoima perhe-
leiri, joka tänä vuonna oli suunnat-
tu maahanmuuttajaperheille. Palve-
lusten ja virkistävän yhdessäolon
viikonlopussa oli mukana myös
K.S. Joensuun piispa Arseni.

Kaikenkaikkiaan Pyhäkankaalla
leireillä pyöri yli kaksisataa henkeä:
leiriläiset, ohjaajat, työntekijät ja
vapaaehtoiset. Sää suosi ja
itikoitakin oli vain nimeksi. Niin oli
taas hauskaa että ensi kesänä uu-
delleen, eikö vaan!

Kriparielämää Pyhäkankaalta.
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Juhannusviikolla meitä lähti noin
40 henkilön ryhmä aamuvarhaisel-
la ajamaan kohti itärajaa. Edessä oli
tutustuminen ensin Sortavalaan,
jossa oikeastaan vain yövyimme.

Matkalaisten joukossa oli sekä
ensikertalaisia että karjalan matkai-
lun veteraaneja. Papistoakin oli isä
Jyrki Ojapelto ja isä Heikki Suomala
seurakunnan läntiseltä osalta sekä
isä Mikko Kärki keskiseltä alueel-
ta.

Sortavalasta suuntasimme Vala-
mon luostariin. Matka sujui hyvin
ja nopeasti luostarin kantosiipi-
aluksella. Perillä oli mukava
majoittua uusiin, hyviin huoneisiin
luostarin kehän hotellissa.

Mennessä toimitimme akatistok-
sen pyhille Sergeille ja Hermanille,
Valamon luostarin perustajille.

Valamossa oli pienelle joukolle
järjestetty mahdollisuus tutustua
Johannes Kastajan skiittaan. Sen
kirkko on ollut mallina Pielaveden
kirkolle.

Nyt oli tarkoitus katsella, olisi-
ko jotain ideoita saatavissa Petrun
kirkon aikoinaan tulevaan remont-
tiin. Kyllä sieltä kilvoittelijoitten
saarelta jotain asioita jäi mieleen
hautumaan. katsotaan sitten aika-
naan miten ne voivat toteutua re-
montin yhteydessä.

Valamossa oli kaikki järjestetty,
kuten asioista oli sovittu. Ryhmä
sai hyvän opastuksen ja pieni
tutkimusryhmämme sai todella hie-
non kestityksen skiitan vierailun
päätteeksi.

Vierailu oli mieliinpainuva ja po-
sitiivinen kokemus kaikille meille.

Valamosta suuntasimme Sorta-
valan kautta Käkisalmeen. Ajoim-
me vanhaa soratietä halki Karjalan
alueen.

Matka oli monella tavalla mielen-
kiintoinen maisemineen ja kunkin
mielessä hiljaisina pohdintoina niin
menneistä ajoista kun nykyisyy-
destä ja mahdollisista erilaisista
yhteistyömalleista, joita mielissä

liikkui.
Pysähdyimme Kurkijoella

levähtämään ja katselemaan miltä
kylä näytti. Sieltä löytyi kylän van-
hojen evankelisluterilaisten kirkko-
jen muistomerkki aukion reunalta
kirkon kivijalan lähettyviltä.

Kylässä oli myös kauppa, jossa
moni matkalainen kävi ostoksilla.

Lähinnä kaipasimme helteisenä
päivänä juotavaa ja jäätelöä. Kum-
paakin löytyi ja todella kylminä. Sii-
nä saivat pinttyneet asenteet kyy-
tiä kun keskeltä Karjalaa löytyikin
ihan kunnon kauppa laajoine
valikoimineen.

Totesimme samalla, että paikal-
liset ihmiset ostelivat tavaroita
kassikaupalla. Puhe rahattom-
uudesta ja köyhyydestä ei ainakaan
Kurkijoella näyttänyt olevan sellai-
nen kun olimme kuvitelleet.

Käkisalmen yöpymisen jälkeen
suunta oli Konevitsaan. Olimme
vain iltapäivän luostarissa. Siellä
meidät otettiin lämpimästi vastaan.

Igumeni Isodor oli laiturilla vas-
tassa ja johdatti meidät kirkkoon
molebeniin pyhittäjä Arsenin
reliikkien äärelle. Papisto sai käyt-
töönsä luostarin hevosen ja kome-
at vaunut, joilla saaren nähtävyyk-
siin tutustuimme.

Yllätys oli, että paiston maatus-
kat osasivat käsitellä hevosta ja nii-
npä meidät laskettiin kierrokselle
ihan omatoimisesti. Naiset ohjas-
tivat ja miehet rukoilivat.

Saarella on tehty paljon töitä
kunnostettaessa skiittoja ja muita-
kin rakennuksia. Konevitsan
skiitalla käynti oli minulle itselleni
merkittävä asia. Olin nähnyt sen ai-
koinaan torpedojen kokoomahal-
lina ja nyt se oli kauniisti kun-
nostettuna kirkkona.

Viimeisen yön olimme Viipuris-
sa, jossa koimme myös pienen
hämmingin ennen lähtöämme rajal-
le, mutta mitään ongelmia ei matkal-
lemme kuitenkaan tullut.

Pääsimme siis viettämään juhan-
nusta kotirannoillemme monta ko-
kemusta rikkaampina ja monia mie-
lenkiintoisia keskusteluja käyneinä.

Kun seurakuntamme tarjosi meille
maahanmuuttaneille mahdollisuu-
den osallistua kesäleirille, me
suostuimme, mielellämme.

Mutta emme odottaneet, että
kaikki olisi niin suurenmoista.

Leiripaikka oli erinomainen ja
sääkin suosi. Ja vaikka me tulimme
myöhästyneinä, saimme lämpimän
vastaanoton.

Illalla saunan ja uinnin jälkeen
istuimme iltanuotiolla isä esipaimen
Arsenin ja diakoni Jorman seuras-
sa.

Lauantaina hyvän aamupalan
jälkeen oli kiintoisa ja selventävä
keskustelu ortodoksisuudesta.

Vaikka me olimme tullet Suo-
meen ortodoksisesta maasta, saim-
me tietää runsaasti meille uutta asi-

aa uskonnostamme.
Oli hieman ujostuttavaa meidän

vähäinen tietomme ortodoksisuu-
den olemuksesta, mikä johtui siitä,
ettei meillä ollut aiemmin mahdolli-
suutta perehtyä asiaan.

Saimme myös kuulla Kreikan or-
todoksisuudesta Karelloksen
perheeltä.

Leirin aikana meillä oli mahdolli-
suus osallistua jumalanpalveluksiin
ja ripittäytyä äidinkielellämme.

Leiri oli kaikkien osanottajien
mieleinen, lapset olisivat halunneet
sen jatkuvan. Esitämme järjestäjille
ja toimihenkilöille sydämellisen
kiitoksemme.

Leiriläisten puolesta:

TITOVIN JA AIRIKAISEN PERHEET JUVALTA

Matkalta ideoita Petrun kirkon remonttiin

ISÄ MIKKOJanoiset pyhiinvaeltajat kaivolla.

Hengen voimaa maahanmuuttajien leiriltä

Etenkin lapset olisivat halunneet,
että maahanmuuttajien
perheleiri olisi jatkunut
pidempäänkin.
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V   u   o   d    e    n    k   u   l   u   s   s   a

Kesä lähestyy syksyn pysäkkiä. Sade toi
yöllä terveiset: kosolti kellastuneita leh
tiä terassille kukkien keskelle.

Hämärä kiehnää ikkunoiden takana puolike-
synä kissana. Se hiipii varoen ilta illalta yhä lä-
hemmäs valaistuja ikkunoita.

Mihin kesä meni? Sainko aikaan sen mitä
tavoittelin keväällä puutarhaa kunnostaessani ja
täyttäessäni ruukkuja?

Silloin on aina kiire, tunne Suomen kesän ly-
hyydestä ja säiden epävarmuudesta kytee mie-
lessä koko ajan. Haaveissa häilyvät tavoitteet,
joiden toteutumista syksyllä arvioi.

Säälle ei voi mitään. Mutta oman riittämättö-
myyden tuntu on jatkuva, nyt vielä sairauden
korostamana. Tuntu siitä, että puutarhan pitäisi
olla pysyvästi kunnossa, kun kerran on siistinyt,
istuttanut, kitkenyt, tukenut jne.

Silloin saisi rauhassa katsella sitä kuin valmis-
ta taideteosta.

Ehkä tämä on osaksi laiskuutta, halua välttää
jatkuvaa ponnistelua? Tai yritystä pyrkiä valmii-
seen kokonaisuuteen edes yhdellä elämänalueel-
la?

Tänä kesänä olen tietoisesti joutunut opette-
lemaan pihalla keskeneräisyyden sietämistä. Eri

lajien kukinta tulee vaiheittain eri aikaan kesästä.
Sen tiedän.

Mutta pienikin puutarha vaatii jatkuvaa hoi-
toa, vaikka tavoitteena ei ole sisustuslehtien hiot-
tu ihannekuva. Aina on tekemistä. Täydellisyys
on harhakuva.

En tarkoita, etteikö olisi pelkän puutarhasta
nauttimisen hetkiä. Kevään kirkkaiden värien ilo-
tulitus, vuorotellen tulevat tuoksujen aallot, pui-
den lehtien rauhoittava havina.

Silti keskeneräisyyden tunne vahvenee. Se liit-
tyy varmaan jatkuvasti voimistuvaan oivalluk-
seen ajan kulumisesta.

Päivät vierivät vääjäämättä, ja olenko käyttä-
nyt ne hyvin? Olenko käyttänyt oikein ne leivis-
kät, jotka minulle on annettu.

Puutarha opettaa. Eikö ihmisen koko elämä ole
keskeneräisyyttä?

Omavoimaisuuden ajassa elävälle tämän taju-
aminen, saati sitten hyväksyminen on kovin vai-
keaa. Kokonainen kuvio hahmottuu myöhemmin,
Suuren Puutarhurin kämmenellä illattomassa il-
lassa.

LEENA ORRO

KUOPION SEURAKUNNAN LAPSILLE JA NUORILLE KERHOJA:

Kuopion kerhotilat löydät osoitteesta Snellmaninkatu 8, Kuopio

PÄIVÄKERHOT: (alle kouluikäisille)
Maanantaisin Juankoskella klo 13-15.30 luterilaisen srk:n päiväkerho-
tilassa. Tiistaisin Siilinjärvellä klo 9-11.30 seurakuntasalilla.
Keskiviikkoisin Kuopiossa klo 9-11.30 (Petosen ja Neulamäen suun-
nan lapset) ja klo 13.30-15.30 (Puijonlaakson ja Kelloniemen suunnan
lapset) päiväkerhotilassa. Torstaisin Kuopiossa klo 9-11.30 (Päivä-
rannan, Vuorelan ja Keskustan suunnan lapset) päiväkerhotilassa.

Kuljetukset:
Seurakunta järjestää päiväkerhoon kuljetuksen. Haemme lapsen ko-
toa/hoidosta ja tuomme kerhon jälkeen takaisin.
Päiväkerhomaksut:
8,00 ž/kk, kuljetuksessa olevat lapset
4,00 ž/kk, perheen muut lapset
6,00 ž/kk, lapset jotka eivät tarvitse kuljetusta
13,00 ž/kk, muut kuin oman seurakunnan jäsenet.

PERHEKERHO:
Seurakunnassamme toimii perhekerho joka maanantai klo 10.00 seu-
rakunnan päiväkerhotilassa. Paikalle ovat tervetulleita niin isät ja/tai
äidit tai isovanhemmat ja heidän lapsensa. Perhekerho aloittaa toi-
mintansa viikolla 35 eli ma 29.8.

ILTAKERHOT:
Iltakerhot ovat maksuttomia. Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäi-
sellä kerhokerralla. Mukaan voi tulla myös pitkin syksyä. Silloin kan-
nattaa kuitenkin kysyä lapsi- ja nuorisotyötoimistosta onko kerhos-
sa tilaa. Kerhot alkavat viikolla 35.

Maanantaisin tanssikerho 4-6 luokkalaisille tytöille  Kuopion seura-
kuntasalissa klo 16-17. Kerhon ohjaajina toimivat Hanna Nissinen p.
044-3356761 ja Nana Ohvo p. 044-5889430

Parittoman viikon maanantaisin Junnukerho Siilinjärven seurakunta-
salilla klo 18-19.15. Kerho on tarkoitettu 5-12-vuotiaille. Kerhon oh-
jaajina toimivat: Lapsi- ja nuorisotyöntekijä ja Niina Nissinen

Tiistaisin Junnukerho Kuopion seurakunnan päiväkerhotilassa klo
18-19.15. Kerho on tarkoitettu 5-12-vuotiaille. Kerhon ohjaajina toimii
Anniina Jauhiainen.

Torstaisin Nuortenillat Kuopion nuorisotilassa klo 18 alkaen.
Nuorteniltaan ovat tervetulleita kaikki 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat.
Ohjaajina toimivat lapsi- ja nuorisotyöntekijä ja lasten- ja nuorten-
ohjaaja.

Ponomarikerhosta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä lapsi- ja
nuorisotyötoimistoon!!!

Maaningan ja Pielaveden suunnalla kerhoista kiinnostuneet ottakaa
myös yhteyttä lapsi- ja nuorisotyötoimistoon!

SINUA KERHOIHIN ODOTTAVAT:
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Piritta Jetsu p. 050-5251 752,
piritta.jetsu@ort.fi (31.8.2005 asti), jonka jälkeen sijaisuutta hoitaa
Antti Räsänen p. 0500-572587, antti.rasanen@ort.fi (1.9.05-31.5.06) ja
Lasten- ja nuortenohjaaja Anniina Jauhiainen p. 045-6386 719,
anniina.jauhiainen@ort.fi

Syksyn pimeneviin iltoihin
valoa ja sisältöä Tsupusta!

Uutuuskirjoja:
Nunna Kristoduli: Rukouksen valaisema tie 28 e

Arkkimandriitta Cleopa Ilie: Ortodoksisesta uskosta 32 e
Arkkimandriitta Sofroni Saharov: Pyhittäjä Siluan

Athosvuorelainen 35 e
Lisäksi laaja valikoima myös muita hengellisiä

ja karjala- aiheisia kirjoja!
Teologian opiskelijoille 10 % alennus!

Suositut  vuoden 2006 kalenterit saapuneet:
- Karjalainen kalenteri 13.50 e

- Martta Wendelin kalenteri 13 e
Saatavana syyskuussa ennakkotilauksella odotetut

uudet ortodoksiset ala-asteen oppikirjat!
Myös lukion kurssien ortodoksiset oppikirjat meiltä!

Yksityisille ja yhteisöille: tuohukset kiloittain tai kappeleittain,
lampukat ja tykötarpeet, ikonit, pihkat, musiikki ja paljon muuta.

Myös postimyyntinä, soitto Tsuppuun riittää!!

Tulossa: Enkeliviikko 26.9 - 1.10.2005  Tsuppu-liikkeissä
Mikaelin päivän kunniaksi! Enkeleitä jokaiseen makuun ja kaikkiin

tarkoituksiin, suojelemaan ja tuomaan hyvää mieltä!
Paljon tarjouksia! Tule tutustumaan myös kiiteltyyn ja runsaaseen

korttivalikoimaamme !
Puijonkatu 33, Kuopio
puh. (017) 2622562
fax. (017) 2622579
Palvelemme: ark. 10 - 17, la suljettu
Koskikatu 13, Joensuu puh. (013) 229740
fax: (013)229741
Palvelemme ark. 10 - 17, la 10 - 14

Kuopion
Ortodoksinen
Kamarikuoro
Krysostomos

etsii uusia
laulajia.
Jos olet

kiinnostunut, ota
yhteyttä

kuoron johtajaan
Mikko Sidoroffiin

p. 050
346 1378

mikko.sidoroff@edu.stadia.fi

www.ort.fi/
krysostomos.

Kipukohtana keskeneräisyys

Viimeisimpiä tehtäviäni Veljeskun-
nan toiminnanjohtajana oli Lampu-
kan 70-vuotisjuhlien järjestäminen.
Olihan todella kulunut tuo aika sii-
tä, kun ortodoksinen kirjakauppa
Veljeskunnan toimesta ja kirkkokun-
nan siunauksesta avattiin Sortava-
lassa.

Mutta niin ajat muuttuvat. Vaik-
ka Veljeskunnan piirissä ja ennen
kaikkea sen komiteassa oli keskus-
teltu kauppojen kannattavuudesta,
johtoajatuksena oli kuitenkin, että
riittää kunhan niiden yhteinen tulos
on lähes positiivinen.

Tässä uskossa lienevät monet
muutkin itseni lisäksi olleet.

Siksi tuli vallan yllätyksenä tieto,
että Kuopion Lampukka suljetaan.
Se taisi olla yllätys henkilöstöllekin.
Hämmennys oli suuri ja mielipaha
vielä suurempi varsinkin niiden ih-
misten keskuudessa, jotka olivat
tehneet vuosikausia pyyteettömäs-

Tsupun
ylösnousemus

ti töitä niin Veljeskunnan kuin
Lampukoidenkin puolesta.

Onneksi hämmennystä kesti
vain muutamia kuukausia ja saam-
me jälleen nauttia ortodoksisen
kirja- ja lahjatavarakaupan tuot-
teista.

Kuopion Lampukan viimeisellä
myymälänhoitajalla on halua ja en-
nen kaikkea rakkautta kirkon jäse-
niä kohtaan yrittää järjestää mah-
dollisuus saada niin hengellistä lu-
ettavaa kuin muutakin kirkollista
esineistöä edullisesti ja vaivatto-
masti kirkkokuntamme keskus-
paikassa Kuopiossa.

Toivomukseni on, että niin kuo-
piolaiset kuin lähiseutujen ihmiset
löytäisivät Tsupun ja näin tekisi-
vät sen toiminnan elinkelpoiseksi.

VÄHÄINEN RUKOILIJA

ISÄ LEO

Irma Väisänen avasi Tsuput sekä Kuopiossa että Joensuussa.

Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
avoinna 29.8.-2.9. klo 12-15,

3.9.-4.9. klo 12-17. Lauantaina 3.9.
museon myynti- ja esittelypiste myös

Matkamarkkinoilla torilla klo 9-15 ja
ilmainen sisäänpääsy museoon.
Museo on kokonaan suljettu 5.9.-
18.11.2005. Os. Karjalankatu 1,

puh. 017-287 2244
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Kuopion seurakunta

Tapaamisiin eri
temppeleissä

Uuden alku on aina täynnä
odotuksia ja varmaan myös
uusia toiveita ja pyrkimyk-

siäkin. Meillä on seurakunnan elä-
mässä nyt ensimmäinen suuren
seurakunnan kirkkovuosi alkamas-
sa.

Tiedämme, että tämä syksy tuo
meille uuden kirkon vihkimisen
Pihtisalmella, saamme uusia työn-
tekijöitä seurakunnan työ-
yhteisöön ja uuden visiomme mu-
kaiset toiminnot pitäisi saada kun-
nolla alkuun syksyn myötä.
Paljonhan siinä on jo tapahtu-
nutkin mutta pyhäkkökeskeiset toi-

minnot ovat vielä kehittymättä. Nii-
hin paneudumme syksyn myötä.

Seurakunnan tarkastuskin meil-
lä on loppuvuonna. Tarkka ajan-
kohta ei ole vielä selvillä mutta pian
sekin selviää. Tarkastushan on aina
tietynlainen kulminaatiopiste seu-
rakunnan elämän tarkastelussa ja
uusien suunnitelmien kehitykses-
sä.

Syksyllä alkavat myös monet
sellaiset toiminnot, jotka olivat
levossa kesän ajan. Ne kokoavat
runsaasti seurakunnan väkeä teke-
mään asioita yhdessä ja viihtymään
tekemisen ja tapaamisen parissa.

Kesä oli niin hieno, että meillä on
varmasti runsaasti energiaa toimin-
toihimme, kunhan kesän marjat on
kerätty ja syksyn sienet laitettu.

Oikein hyvää alkavaa kirkko-
vuotta teille kaikille rakkaat seura-
kuntalaiset. Toivon, että tapaamme
usein temppeleissä ja eri toiminta-
piireissä niin rukouksen kun
tekemisenkin ilmapiirissä.

ISÄ MIKKO KÄRKI

JUMALANPALVELUKSET
Mahdolliset muutokset tors-
tain Savon Sanomissa ja seu-
rakunnan nettisivulla
Keskinen alue: Kuopion Py-
hän Nikolaoksen katedraa-
li: Säännölliset palvelukset
katedraalissa ovat lauantai-
sin klo 18 vigilia ja sunnun-
taisin klo 10 liturgia.7.9 klo
18 vigilia.8.9 klo 9 liturgia,
Neitsyt Marian synty-
mä.10.9 klo 10 slaavinkie-
linen liturgia.13.9 klo 18
vigilia.14.9 klo 9 liturgia, Ris-
tin ylentäminen. 21.9 klo 18
ehtoopalvelus. 28.9 klo 18
Jeesus-rukouspalvelus. 30.9
klo 18 vigilia. 1.10 klo 9 litur-
gia, Jumalansynnyttäjän
suojelus. 5.10 klo 18
ehtoopalvelus. 8.10 klo 10
slaavinkielinen liturgia. 12.10
klo 18 Jeesus-rukous-
palvelus. 19.10 klo 18
ehtoopalvelus. 26.10 klo 18
ehtoopalvelus.
Läntinen alue: Petrun kirk-
ko, Pielavesi: 7.9 klo 18
akatisto luonnon puolesta,
koti- ja lemmikkieläinten siu-
naus. 8.9 klo 10 liturgia. 20.9
klo 18 ehtoopalvelus. 24.9
klo 18 vigilia. 25.9 klo 10 li-
turgia. 4.10 klo 18
ehtoopalvelus. 18.10 klo 18
ehtoopalvelus. 22.10 klo 18
vigilia. 23.10 klo 10 liturgia.
Siilinjärven kirkko: 1.9 klo 18
akatisto luonnon puolesta,
koti- ja lemmikkieläinten siu-
naus. 10.9 klo 18 vigilia. 11.9
klo 10 liturgia. 21.9 klo 18
ehtoopalvelus. 1.10 klo 10 li-
turgia. 8.10 klo 18 vigilia. 9.10
klo 10 liturgia. 19.10 klo 18
ehtoopalvelus. Arsenin kirk-
ko Keitele: 3.9 klo 18 akatisto
luonnon puolesta, koti- ja
lemmikkieläinten siunaus.
4.9 klo 10 liturgia. 27.9 klo 18
ehtoopalvelus. 1.10 klo 18
vigilia. 2.10 klo 10 litur-
gia.11.10 klo 18
ehtoopalvelus. 25.10 klo 18
ehtoopalvelus. 29.10 klo 18
vigilia. 30.10 klo 10 liturgia.
Haatalan tsasouna: 13.9 klo
18 vigilia. 14.9 klo 10
vedenpyhitys ja liturgia,
temppelin juhla. 5.10 klo 18
ehtoopalvelus.
Käärmelahden tsasouna:
17.9 klo 18 vigilia. 18.9 klo 10
liturgia. 15.10 klo 18 vigilia.
16.10 klo 10 liturgia.
Tiistaiseurat: Keiteleen
tiistaiseura: 27.9 ja 25.10
Arsenin kirkko. Pielaveden
tiistaiseura: 20.9, 4.10 ja 18.10
Petrun kirkko ja Ristintupa.
Käärmelahden tiistaiseura:
14.9 klo 18 Juulia Kuusosella,
16.10 liturgian jälkeen Raakel
ja Hannu Vahvaselällä.
Pielaveden tiistaiseuran pe-
rinteinen pyhiinvaellus-
matka Heinäveden Vala-
moon 1.-2.10.2005, tieduste-
lut ja ilmoittautuminen Mai-
ja Nousiaiselle, p. 017-
881250 tai 0400-448620.
Itäinen alue: Juankosken
kirkko: 7.9 klo 17 vigilia. 8.9
klo 10 liturgia, Neitsyt Mari-
an syntymä. 30.9 klo 17
vigilia. 1.10 klo 10
vedenpyhitys ja juhla-
liturgia. 29.10 klo 17 vigilia.
30.10 klo 10 liturgia.
Nilsiän kirkko: 10.9 klo 17
vigilia. 11.9 klo 10 liturgia.
1.10 klo 17 vigilia. 2.10 klo 10
liturgia.
Tuusniemen kirkko: 13.9
klo 17 vigilia. 14.9 klo 10 li-
turgia, Ristin ylentäminen.
8.10 klo 17 vigilia. 9.10 klo 10
liturgia.
Muuruveden tsasouna: 3.9 klo
17 vigilia. 4.9 klo 10 liturgia. 25.9 klo
10 hetkipalvelus. 22.10 klo17 vigilia.

23.10 klo10 liturgia.
Luikonlahden tsasouna: 17.9
klo 17 vigilia. 18.9 klo 10 litur-
gia. 15.10 klo 17 vigilia. 16.10
klo 10 liturgia.
Tiistaiseurat: Juankosken
tiistaiseura: 13.9 klo 13 Agnes Par-
viaisella, 27.9, 11.10, 25.10.
Nilsiän tiistaiseura: 8.9 klo 15
Aaro Harjusella, 22.9, 6.10, 20.10.
Tuusniemen tiistaiseura: 15.9
klo 18 Unto Siilillä, 29.9, 13.10, 27.10.
Västinniemen tiistaiseura:
22.9 klo 18 R. Vepsällä, 6.10, 20.10.
Kaavin tiistaiseura: 7.9. klo 13
Lahja Oljakalla, 21.9, 5.10, 19.10.
Keskustalon kirkko: Karja-
lankatu 1, Kuopio: 1.9. klo 9 li-
turgia, kirkkovuoden alku.
Keskiviikkoaamujen klo 7
liturgiat 21.9, 5.10, 19.10, 2.11,
16.11, 30.11, 14.12. Aamu-
palvelus ja liturgia 24.12 klo 23.

Kuopion ortodoksinen seura-
kunta: Snellmaninkatu 8,
70100 Kuopio, Virasto: puhe-
lin 017-2882300 avoinna ma–
pe klo 09–12 tai arkipäiville
sattuvina ortodoksisen kirkon
suurina juhlina klo 13-15.
Fax: 017-2882311, Sähköposti:
kuopio@ort.fi. Kaikki varauk-
set viraston kautta.
Vahtimestari Ari Koivunen:
0500-600994
Päiväkerho: 017-2882303, s-
posti: kuopio.kerhot@ort.fi
Seurakunnan kirjasto, Snell-
maninkatu 8 (käynti ala-
ovesta), avoinna 26.9. alkaen
maanantaisin klo 17-18.
Siilinjärven srk-talo: 017-
2882314, Ristintupa Pielave-
dellä: 017-2882370 Vahtimesta-
ri Anna-Liisa Hassinen 040-
5929396, 017-2882370
Papiston ja kanttorien sähkö-
postiosoitteet ja matka- ja koti-
puhelimet: Keskinen alue:
Khra rovasti Mikko Kärki
mikko.karki@ort.fi 0500-
574443, Kanttori Anita Lintu
anita.lintu@ort.fi 050-3494379
Itäinen alue: II pappi rovasti
Andreas Hjertberg 0500-
57252, 017-2882321
II kanttori Jarmo Huttu
jarmo.huttu@ort.fi 040-
7769155, 017-2882327
Läntinen alue: Vt. III pappi
30.9. saakka, pastori Jyrki Oja-
pelto  jyrki.ojapelto@ort.fi
050-5910418, 017-872216
III pappi alkaen 1.10. pastori
Timo Honkaselkä 050-4119842
timo.honkaselka@ort.fi
III kanttori alkaen 1.10. Eija
Honkaselkä 050-4119845
eija.honkaselka@ort.fi
Diakoni, uskonnonopettaja
Heikki Suomala 050-3726596,
017-642210   heikki.suo-
mala@ort.fi
Muu henkilökunta: Talous- ja
hallintosihteeri Lahja Lökschy
lahja.lokschy@ort.fi 0500-
901479, Kanslisti  Jaana
Kuismin  jaana.kuismin@ort.fi
050-5419640
Virastoapulainen Anna-Liisa
Vainiomäki anna-liisa.vainio-
maki@ort.fi  050-3368353
Uskonnonopettaja Sirpa
Okulov  sirpa.okulov@ort.fi
0500-946601
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä
(toimivapaalla ajalla 1.9.05.-
31.5.06) Piritta Jetsu
Lapsi- ja nuorisotyöntekijän
sijainen Antti Räsänen
antti.rasanen@ort.fi  0500-
572587

EKALUOKKALAISET
Kuopion ortodoksinen seurakun-
ta kutsuu ekaluokkalaiset huoltaji-
neen Pyhän Nikolaoksen katedraa-
liin 18. 9. Liturgia alkaa klo 10.
Palveluksen loppupuolella koulu-
taivaltaan aloittavat ekaluokkalai-
set siunataan koulutielle.

Terv. Papisto
ja uskonnonopettajat

LUKIOLAISET
Kaikki syventävät kurssit järjeste-
tään ortodoksiseen uskontoon.
Syksyllä alkaa vanha UO 4 kurssi,
”Ikonitaide”, joka on uusissa
opseissa soveltavana kurssina.
Ota yhteyttä. Opetusta annetaan
muutamina lauantaipäivinä ja tar-
peen vaatiessa osittain verkkokurs-
sina.

Ota yhteyttä
Sirpa Okulov

sirpa.okulov@ort.fi
0500 946 601

KUOPION IKONIKERHO
Kuopion ikonikerhon syksy alkaa
5.9. klo 18.00 rukoushetkellä kated-
raalissa, jonka jälkeen siirrytään
srk-salille.
Siilinjärven ikonikerhon syksy al-
kaa 7.9. klo 17.00 Siilinjärven orto-
doksisella seurakuntatalolla.
Uusia oppilaita sopii Siilinjärven
ryhmään.
Mosaiikki-ikonikerho Petroksen en-
simmäinen kokoontuminen 17.9.
klo 11.00 – 15.00 Siilinjärven orto-
doksisen kirkon alakerrassa.

KATEKUMEENIKERHO
 Katekumeeni- eli opetettavien ker-
ho aloittaa kokoontumiset syys-
kuun 15. päivänä klo 18.00.
Kokoonnumme joka toinen torstai
Kuopion ort. srk:n tiloissa (Snell-
maninkatu 8), aina pääsiäiseen asti.
Tutustumme Ortodoksisen Kirkon
uskonopin keskeisiin aiheisiin sekä
ortodoksiseen rukous- ja hartaus-
elämään kirkkovuoden kuluessa.
Katekumeenikerho on tarkoitettu
kaikille Ortodoksisesta Kirkosta
kiinnostuneille.
Kaikki, myös jo kirkkoon kuuluvat,
ovat tervetulleita!
Lisätietoja kirkkoherranvirastosta

tai timo.hirvonen@suomi24.fi

KIRKKOKAHVIT KUOPIOSSA
Lähetystoimikunta 11.9. Ortodok-
sia-kerho 18.9. Puijonsarven tiistai-
seura 25.9.
Konevitsan Ystävät 2.10. Kuopion
tiistaiseura 9.10. Kuopion ikonipiiri
16.10.
Lapsi- ja nuorisotyötoimikunta
23.10. Salmilane murgin 30.10.

JÄRJESTETÄÄNKÖ KAHVIT
SEURAKUNTASALISSA?
Kuopion ortodoksinen seurakun-
ta haluaa aloittaa kahvitilaisuuk-
sien pitämisen kerran viikossa esim.
torstaina klo 12-15 välisenä aikana
isossa seurakuntasalissa. Toimin-
ta on vapaaehtoista ekumeenises-
sa hengessä ja kirkkoherra isä Mik-
ko Kärjen siunaama. Tarkoitukse-
na on kristillinen elämän aktivoitu-
minen ja tien löytäminen kirkkoon.
Ensimmäisessä tapaamisessa 22.9.
klo 12 voimme yhdessä suunnitel-
la toimintaa.

Tervetuloa!
Ksenian  naiset

Natalia Korte ja Tarja Tapiola

VUORELAN TIISTIASEURA
Tiistaiseura viettää syksyn 20-vuo-
tisjuhlan merkeissä.

Syksyllä 20 vuotta sitten ko-
koontui joukko vuorelalaisia ja
taisipa joukossa olla muitakin pe-
rustamaan tiistaiseuraa. Synty-
sanat lienee maininnut Matti
Sidoroff, joka tuolloin asui Vuore-
lassa. Hän toimi myös ensimmäise-
nä opinto-ohjaajana.

Tiistaiseuran toiminta näinä
vuosina on ollut kirkon opin ja elä-
män opiskelua sekä Toivalan Juma-
lan synnyttäjän tsasounasta huo-
lenpitämistä ja sen kaunistamista.

Viime talven tutkistelimme raa-
mattua ja sama aihe jatkuu vielä tä-
män syksyn ajan. Kokoontumis-
paikkanamme on Siilinjärven
Osuuspankin kerhohuone.

Tänä syksynä joudumme kuiten-
kin etsimään joillekin kerroille muun
kokoontumispaikan, sillä siellä teh-
dään korjaustöitä.

 Joukkomme ovat tervetulleita
kaikki ortodoksisessa hengessä
tapahtuvasta tekemisestä ja
opiskelemisesta kiinnostuneet.

Lisätietoja antavat
isä Leo Tuutti 0503437249

ja Arja Kalaitsidis 0405604426.
Syksy 2005
20.9. klo 18.30 opintoilta, OP:n
kerhohuone
4.10. klo 18.30 opintoilta
18.10. klo 18.20 opintoilta
1.11. klo 18.30 opintoilta
15.11. klo 18.30 opintoilta
29.11. klo 18.30 opintoilta
13.12. klo 18.30 opintoilta
24.12. klo 15 ehtoopalvelus, Toi-
valan tsasouna

KUOPION PÄIVÄPIIRIN
syksyn kokoontumiset:
Syksy lähenee ja päiväpiiri aloittaa
taas toimintansa. Tulevana syksy-
nä kokoonnumme seurakunnan
alasaliin joka toinen torstai klo
13.00 seuraavasti: 15.9., 29.9., 13.10.,
27.10., 10.11., 24.11., 8.12.
Tervetuloa mukaan!
isä Andreas
puh. (017) 2882 321

SLAAVINKIELINEN KUORO
aloittaa torstaina 1.9. kello 17
seurakuntasalilla. Uusia laulajia toi-
votaan mukaan iloisen laulu-
harrastuksen pariin!
Kuoroa johtaa Anita-kanttori. Pu-
helinnumero 050 3494379.
Katedraalikuoro harjoittelee
keskiviikkosin seurakuntasalilla
kello 18.30-21.

SIILINJÄRVEN TIISTAISEURA
syksy 2005:
6.9. aloitus salilla klo 13.00.
Kokoontumiset 2 viikon välein:
20.9, 4.10, 18.10, 1.11., 15.11, 29.11
ja 13.12. Kirkkokahvit 11.9. Talkoot
sovitaan erikseen!

KSENIAPIIRIN ALOITUS
Keskiviikkona 14.9. klo 18 ehtoo-
palvelus ja klo 18.30
KS Piispa Arseni kertoo maahan-
muuttajiin liittyvästä seurakunta-
työstä.
Tervetuloa!

LISÄÄ  ILMOITUKSIA
sivulla 7.

KUOPION TIISTAISEURAN
TOIMINTAA
Kuopion Tiistaiseura tekee pyhiin-
vaellus- ja kulttuurimatkan Vaasaan
ja Pohjanmaalle 27.-28.8.05. Tiistai-
seuran varsinainen toiminta alkaa
6.9. klo 14 rukoushetkellä katedraa-
lissa, jonka jälkeen siirrytään
seurakuntasalille.
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Mikkelin seurakunta

MIKKELIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Paavalinkatu 4, 50130 Mikkeli
Puh./Fax (015) 213 352
Sähköposti: mikkeli@ort.fi

Virasto avoinna ti-to
klo 10-13.
Virkatodistus- ja
sukuselvitysasioissa
palvelee Kuopion
ortodoksisen seurakunnan
kanslia, p. (017) 2882 300

Kiitos

JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalveluskalenteriin
mahdollisesti tulevista muu-
toksista tiedotetaan paikallis-
lehtien kirkollisissa ilmoituk-
sissa. Koska kirkkoherran vi-
ran täyttäminen on kesken, on
jumalanpalveluskalenteri laa-
dittu vain kahden kuukauden
ajalle.
MIKKELI
Ylienkeli Mikaelin kirkko
Syyskuu
La 3.9. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 4.9. klo 10 Liturgia,
klo 11.30-12.30 Seurakunnan-
kokous ja kirkkoherran vaali
Mikkelissä,
klo 14.00-14.30 kirkkoherran
vaali Pieksämäellä
klo 16.00 Äänten lasku ja vaa-
lituloksen julistaminen Mikke-
lissä
La 10.9. klo 18 Ehtoopalvelus
Riuttalanhovissa, seurakunta-
leiri piispa Arsenin johdolla
Su 11.9. klo 8 Liturgia
Riuttalanhovissa, piispa Arseni
Ti 13.9. klo 18 Vigilia
Ke 14.9. klo 9 Liturgia, Ristin
ylentämisen juhla
La 17.9. klo 18 Vigilia
Su 18.9. klo 10 Liturgia
La 24.9. klo 18 Vigilia
Su 25.9. klo 10 Liturgia
Lokakuu
La 1.10 klo 10 Liturgia,
Jumalansynnyttäjän suojelus,
Pokrova
La 8.10. klo 18 Vigilia
La 15.10 klo 18 Vigilia
Su 16.10. klo 10 Liturgia
La 22.10 klo 18 Vigilia
La 29.10 klo 18 Vigilia
Su 30.10. klo 10 Liturgia

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäen kirkko
Su 4.9. klo 14.00-14.30 ylimää-
räinen seurakunnankokous ja
kirkkoherran vaali
Ke 7.9. klo 18 Vigilia
To 8.9. klo 9 Liturgia,
Jumalansynnyttäjän syntymä,
kirkon vuosipäivä
La 1.10. klo 18 Vigilia
Su 2.10. klo 10 Liturgia
JUVA
Juvan ev.lut. srk-talon takka-
huone
Su 9.10. klo 10 Liturgia
MÄNTYHARJU
Mäntyharjun ev.lut. srk-talon
vanha puoli
Su 23.10. klo 10 Liturgia

TIISTAISEURAT
KOKOONTUVAT:
Mikkelissä,
seurakuntasalissa
12.9. klo 13
17.10 klo 13
7.11. klo 13

Pieksämäellä
20.9. klo 13 Toini Piiraisella,
Kenttäkatu 5-7 A 5
4.10. klo 13
18.10. klo 13
1.11. klo 13
Kokoontumispaikoista lähem-
min Pieksämäen lehden seura-
palstalla edellisen viikon per-
jantaina.

Sysmässä
Tiistaiseuran ensimmäinen ko-
koontuminen lauluharjoitusten
yhteydessä 29.9. klo 17 Osuus-
pankin kerhohuoneessa.

IKONIPIIRI
Mikkelin ikonipiiri aloittaa
syksyn toimintakauden la 17.9.
klo 10 seurakuntasalissa.
Tervetuloa maalaamaan!

LASTENKERHOT
Mikkelissä,
seurakuntasalissa
Ma 5.9. klo 17.30 Musiikki-
kerho, ohjaajana Tanja
Kuismala klo 18.00 Kerhotyö
jatkuu Anssi Hännisen ja Jen-
ni Auvisen johdolla

Pieksämäellä,
kirkossa
Ke 15.9. klo 18.00 ohjaajina Outi
Rajapolvi ja Linnea Rissanen

Uusi kirkkovuosi on alkamas
sa. Samalla seurakuntaan
valitaan uusi kirkkoherra.

Vielä ei ole tarkkaan tiedossa, mil-
loin hän voi ottaa viran vastaan,
mutta tutuksi tulleet seurakunnan
toiminnot käynnistyvät kuitenkin

heti syksyn alusta.
Haluan toivottaa uudelle kirkko-

herralle siunausta, iloa ja paljon
esirukouksia uudessa tehtävässä.

Siirtyessämme Annikin kanssa
nyt Tampereelle kiitämme teitä kai-
kista kukista, lahjoista, kauniista

sanoista, myötäelämisestä ja
esirukouksista.

Olette pitäneet meistä huolta.
Saakoon myös uusi kirkkoherra
nauttia huolenpidostanne.

ISÄ MARKKU JA ANNIKKI

Mikkeliin kaksi
kirkkoherratarjokasta

Kauan odotettu
Ksenia –piiri

aloittaa Mikkelissä.

Piiri pyritään pitämään kerran
kuukaudessa, samaan aikaan

lastenkerhon kanssa.
Kokoonnumme kirkossa.

Maanantaina 12.9. klo 18
piirin loistavaksi avaajaksi

saamme
sisar Kristodulin Lintulasta.

Hän kertoo naispyhistä
ja siitä miten tavallinen,
arkipäivän elämää elävä

nainen voi pyhittää päivänsä.
Naiset, tervetuloa mukaan!

Kuorotoiminta alkaa,
tulethan mukaan!
Mikkelin kirkkokuoro, ke 28.9.
klo 18.30
Pieksämäen kirkkokuoro, ma
3.10. klo 18 Pieksämäen ort.
kirkko
Sysmän kuoro, to 29.9. klo 17
Op:n kerhohuone
Mäntyharjun keskustelu- ja
lauluryhmä, ti 4.10 klo 14 Ev.lut
srk:n uusi seurakuntakeskus,
toimitushuone

Mikkelin ortodoksisen
seurakunnan

SEURAKUNTALEIRI
9.-11.9.2005

Riuttalanhovissa
(n. 6 km Mikkelin torilta)

Tule mukaan viettämään yh-
dessä viikonloppua seurakun-
taleirille. Ohjelmaa lapsille, ai-
kuisille ja maahanmuuttajille.
Osallistujien omavastuu aikui-
silta 10 euroa ja alle 12-vuoti-
aat lapset ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen seurakunnan
virastoon (puh. 213 352) tai
kanttori, diakoni Pekka Hirvo-
selle (puh. 050 565 9646)
31.8.2005 mennessä. Leirille
mahtuu 50 osallistujaa ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.
Tervetuloa!

Mikkelin ortodoksisen seurakun-
nan uusi kirkkoherra valitaan su
4.9. toimitettavassa vaalissa.

Solean toimitus Mikkelissä ky-
syi virkaa hakeneilta muutaman ky-
symyksen.

Nimi: - Johannes Hätinen. Ikä:
- 51 vuotta, 1.9.2005 täytän 52 vuot-
ta. Koulutus: - Raittiussihteerin tut-
kinto v. 78, ylioppilas v. 95, teologi-
an maisteri v. 2000

Työkokemus: - Päätettyäni kan-
salaiskoulun 14-vuotiaana olin 23-
vuotiaaksi asti maanviljelijänä
kotitilallani Tuusniemellä. Sen jäl-
keen vuodesta 1976 vuoteen 1986
toimin Kansallinen Kokoomus
r.p:een nuorisoliittojen erilaisissa
tehtävissä sekä Kuopiossa että
Helsingissä. - Vuosina 1986 - 1987
olin toimistonhoitajana Valamon
kansanopistossa.  Sen jälkeen olin
kaksi vuotta Kuopiossa paikallis-
lehden päätoimittajana. Lisäksi
olen ollut lehden toimittajana Kuo-
pion läänin työvoimapiirissä ja
Kuopion yliopistossa, molemmis-
sa vajaat kaksi vuotta. Ennen
siirtymistäni opiskelemaan Joen-
suun yliopistoon teologiaa syksyl-
lä 1996 tein viimeisenä työnäni
Kuopion yliopiston 30-
vuotishistoriikin.

- Tulin Vaasan seurakunnan vt.
kirkkoherraksi 1.4.2000 ja
vakituisena aloitin vuoden 2001
alussa.

Nimi? - isä Jari Jolkkonen,  43 v.
Koulutus? - Sähköasentaja v. 79,
Ylioppilastutkinto v. 82, Ortodok-
sinen pappisseminaari v. 88, Teo-
logisia jatko-opintoja Yhdysval-
loissa (Bostonin Holy Cross Greek
Orthodox School of Teology) vv.-
88-90. - Lisäksi  useita MLL:n, OK-
opintokeskuksen ja Liperin kunnan
järjestämiä lasten- ja nuorison-
ohjaajakursseja.

Työkokemus? - Liperin kunnan
nuorisotyöntekijä v.83 (4kk),
Liperin kunnan tie-ja vesirakennus-
laitoksen mittaustyöntekijä v. 83
(2kk),Taipaleen ort. seurakunnan
vahtimestari-haudankaivaja vv.83-
84, Helsingin ortodoksisen seura-
kunnan nuoriso-ohjaaja vv.85 ja -
86 (kesä-heinä-elok), Valamon luos-
tarin Sergei-laivan kansimies vv 87,
88 ja 89 (touko, kesä,  heinä,elok),
Liperin kunnan vt.raittiussihteeri v.-
90 (huhti-syysk.), Taipaleen
ort.seurakunnan vs. kanttori vv.90-
91, IV toimipiirin matkapappi,
keskuspaikkana Ivalo, vv.91-93,
Lieksan ort.seurakunnan kirkko-
herra vv. 93-2003 loppuun. Lieksan
kaupungin Viekijärven ala-asteen
koulun musiikin ja käsityön opet-
tajana vv. 2004-2005.

- Lisäksi lukuisia sijaisuuksia
Liperin kunnan nuorisotyö-
tehtävissä sekä mm.Liperin kunnan
Viinijärven yläasteen koulussa vv.
83-85. sekä erilaisissa yrityksissä
(mm. Savo-Karjalan Säästö-Aitta
Oy:n kuorma-auton kuljettajana
v.90, 2kk).

Isä Johannes Hätinen toimittaisi palveluksen seurakunnan
pääkirkossa myös tavallisena arkikeskiviikkona.

KUULUTUS
Mikkelin ortodoksien

seurakunnan
ylimääräinen seurakunnankokous

kirkkoherran vaalia varten
pidetään

sunnuntaina 4.9.2005
Mikkelissä

pyhän ylienkeli
Mikaelin kirkossa

klo 10 alkavan
liturgiajumalanpalveluksen

jälkeen,
ei kuitenkaan ennen klo 11.30.
Vaalitoimitus keskeytetään klo

12.30 ja sitä jatketaan
samana päivänä klo 14 -14.30
Pieksämäen pyhän Neitsyt
Marian syntymän kirkossa.

Vaalitoimitus päätetään
ja vaalin tulos julistetaan
Mikkelin pyhän ylienkeli

Mikaelin kirkossa
samana päivänä klo 16.00.
Arkkipiispa Leo Karjalan
hiippakunnan piispana

on asettanut virkaan ehdolle:
1. vaalisijalle pastori

Johannes Hätisen
2. vaalisijalle pastori

Jari Jolkkosen

Rautalammilla 1.8.2005
Timo Mäkirinta

piirinvalvoja

Kuulutus on julkiluettu Mikkelin
ylienkeli Mikaelin kirkossa

7.8.2005.

Isä Jari Jolkkonen keskittyisi
erityisesti nuorisotyöhön.

Kirkkoherraehdokkaiden
ajatuksia ja visioita

syvällisemmin sivulla 12.
S. 12 lisää Mikkeli-infoa
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Rautalammin seurakunta

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
puh/fax: (017) 2882 380
isä Timo Mäkirinta:
0500 371 057

NIKOLAOS-KUORO
Kuoro kokoontuu Syvän-
niemen tsasounalla keskiviik-
koisin klo 18  21.9., 28.9., 5.10. ,
12.10. , 19.10. ja 26.10.

NAISTEN PIIRI : Ti 13.9.
osallistumme klo 18 alkavaan
vigiliaan ja sen jälkeen suunnit-
telemme syksyn toimintaa
srk.salilla.

Maanantaina kesäkuun
13.päivänä aamulla var
hain lähdimme matkaan.

Edessä oli pitkä päivä ja
määränpäänä Vienan Kemi.

Keräilimme joukkoa sieltä täältä
niin, että lopullinen määrä 48 hen-
keä täyttyi Iisalmessa.

Aivan niin kuin arvata saattaa
oli päivä helteisen lämmin. Matkaa
tehtiin välillä pysähdellen ja iloisella
odottavalla mielellä.

Rajan yli menimme Vartiuksen
kohdalta ja kaikki kävi nopeasti.
Vajaassa tunnissa olivat tarkastuk-
set kunnossa, valuutat vaihdettu
ja taas mentiin.

Ohi vilahtivat Kostamus,
Lietmajärvi, Tiksha ja Rukajärvi.
Pölyä, kuoppia ja viimein olimme
Pietari – Murmansk valtatiellä.
Kuopat eivät tosin loppuneet vie-
läkään.

Illan päätteeksi olimme Kemin
kaupungissa ja matkasimme suo-
raan Rabotseostrovskin satamaan.
Kello oli 22 ja takana 16 tuntia mat-
kaa ja lähes 750 kilometriä.

Ruokailun jälkeen ei matkalaisia
yöpuulle tarvinnut kahdesti käs-
keä. Ilta oli kaunis ja Vienan meri
näkyi hotellimme ikkunoista kau-
niisti kimaltaen.

Aamulla heräsimme kattopeltien
kolinaan ja todella äkäiseen tuleen.
Oppaamme Riitan kanssa kävelim-
me toiveikkaana ja pelokkaina sa-
tamaan.

Kova tuuli sai mietteet vakavik-
si. Laivamme kapteeni ilmoitti lai-
van pysyvän satamassa  kunnes
tuuli tyyntyy. Ja sitten odoteltiin.
Lähtömme siirtyi aamun kahdek-
sasta aina kello 14.30 saakka. Nyt
oli aikaa tutustua Kemin kaupun-
kiin.

Paljon alakuloa, rikkinäisiä ra-
kennuksia ja samalla myös nouse-
vaa toivoa.

Kävimme muun muassa Kemin
kauniissa Uspenskin kirkossa.
Vuosisatoja paikallaan seisonut
pyhäkkö teki matkalaisiimme suu-
ren vaikutuksen. Jumalanpalveluk-
sia toimitetaan ja papisto on aktii-
vista.

Matkalla Vienan
Karjalassa

Lopulta saimme tiedon – laiva
lähtee! Kipinkapin rantaan ja tuuli-
selle merelle. Lähes kolmen tunnin
matkan jälkeen silmiemme eteen
avautui henkeäsalpaava näky –
luostarilinnoitus kaikessa mahta-
vuudessaan.

Myskystä ei tietoakaan, aurin-
ko paistoi  ja tunne perillepääsystä
lämmitti mieliä.Ohjelmassa oli kier-
ros pääluostarissa ja akatistos luos-
tarin perustajille porttikirkossa.
Väkeä oli jumalanpalveluksessa
niin paljon, ettemme juuri eteistä
pidemmälle päässeet.

Hyvin nukutun yön jälkeen  oli
aamulla vuorossa käynti Sikirna-
jassa. Tuo vierailu jäi varmuudella
monien mieliin. Kaunis luonto ja
kesäinen lämpö herättivät ristiriitai-
sen mielialan paikan koskettavan ja
raa´an  historian vuoksi.

Saimme vierailla majakka-
kirkossa ja vankien kohtalo on
käsinkosketeltavalla tavalla läsnä.
Vielä alas kunnostettuja portaita
suuren ristin juurelle, joka oli pys-
tytetty saarella kuolleiden muistol-
le 1992.

Saarella olisi pitänyt olla kauem-
min, mutta lähteä täytyi. Tyyni Vie-
nan meri odotti matkaajia ja moni-
en toiveiden täyttymykseksi valko-
valaat tekivät meille matkaseuraa.
Paljon ihmeellistä ja kaunista kat-
sottavaa!

Satamaan  neljännellä yrityksel-
lä päästyämme lähdimme Jyskyjär-
veä kohti.  Krivoi, Shomba, Kepa,
Uusi Jyskyjärvi ja lopulta Jyskyjärvi
ja meitä odottavat isäntäperheet.

Meitä oli odotettu jo kolme tun-
tia – konsertit oli pidetty, mutta il-
lan kruunasivat lämpimät kylyt ja
vieraanvaraiset kodit. Kultuurihis-
toriallisesti merkittävä kylä on to-
della kaunis riippusiltoineen ja
karjalaistaloineen.

Aamuksi saimme isä Pavelilta
luvan käydä kylän uudessa
tsasounassa. Syystä tai toisesta
kylän helluntaipyhäkköä kutsuttiin
”Suomen kirkoksi”.

Taas matka jatkui. Lähes sata
kilometriä pölyistä ja asumatonta
korpea kunnes saavuimme Kosta-

Kesäkuun 11.päivänä vietettiin
Syvänniemellä Syvänniemi-päivää.
Ylienkeli Mikaelin tsasounassa li-
turgian toimitti KS piispa Arseni.
Liturgian jälkeen isä esipaimen ker-
toi tsasounan ikoneista.

Esillä olivat rovasti Mikael
Miikkolan 1940 luvulla tekemät ”ak-
varelli-ikonit”, 1956 tsasounalle
saadut Martta Platonoffin ikonit ja
uudemmat Margit Linnun ja Kyl-
likki Suvannon maalaamat työt.

Tsasounalle kertyi nelisenkym-
mentä aiheesta kiinnostunutta
kuuntelemaan esipaimenen asian-
tuntevaa alustusta.

Piispa
Arseni
Syväniemi
-päivässä

mukseen. Pieni pysähdys ja matka
jatkui Vartiuksen raja-asemalle. Siel-
lä pysähdys saikin aivan uuden
merkityksen.

Neljä tuntia kovassa auringon
paahteessa koetteli matkalaisia.
Tarkennetut tarkastukset johtuivat
saman päivän aikana Suomeen
livahtaneen pikkupojan
edesottamuksista.

Lopulta kaikki hyvin ja loppu-
matka Suomen tasaisilla teillä meni
kuin lennossa.

Matkan kuvia katsellessa lämpi-
mät muistot tulvivat mieleen. Taka-
na oli lähes 1500 kilometriä matkaa,
hienoja kokemuksia ja lämpimiä
muistoja. Lämmin kiitos kaikille 48
ryhmäläiselle pitkämielisyydestä  ja
myönteisestä kannustuksesta. Ta-
paamme syksyllä muistelojen mer-
keissä!

ISÄ TIMO

Matkan kuvia katsellessa tulvii lämpimiä muistoja mieleen.

Solovetskin luostarilla on koskettava historia.

Piispa Arseni kertoi Syväniemen tsasounan ikoneista.

JUMALANPALVELUKSIA:

RAUTALAMMIN PYHÄN
NIKOLAOKSEN  KIRKKO:
La 27.8. klo 18 vigilia. Su 28.8.
klo 10 liturgia. Ke 7.9. klo 18
vigilia. To 8.9. klo 10 liturgia,
N.Marian syntymä. La 10.9. klo
18 vigilia. Ti 13.9. klo 18 vigilia.
La 17.9. klo 18 vigilia . La 24.9.
klo 18 vigilia. Pe 30.9. klo 18
vigilia. La 8.10. klo 18 vigilia.
Pe 21.10 klo 18 parastaasi. La
22.10. klo 18 vigilia. Su 23.10.
klo 10 liturgia. La 29.10. klo 18
vigilia.

KOIPINIEMEN KOULU:
La 1.10. klo 10 liturgia, Pokro-
va.

SUONENJOEN KRISTUKSEN
KIRKASTUMISEN  TSA-
SOUNA:
La 3.9.klo 18 vigilia. Su 4.9. klo
10 hetkipalvelus. La 1.10. klo
18 vigilia. Su 2.10.klo 9.30 litur-
gia. (Huomaa aika ! )

SYVÄNNIEMEN YLIENKELI
MIKAELIN TSASOUNA:
Su 11.9. klo 10 liturgia, Eläke-
liiton kirkkopyhä.

TERVON PROFEETTA ELI-
AAN TSASOUNA:
Ke 14.9. klo 10 liturgia, Ristin
ylentäminen. La 22.10. klo 10
liturgia, Dimitrin lauantai, vai-
najien muistopäivä.

VESANNON JOHANNES
KASTAJAN TSASOUNA:
To 1.9.klo 10  liturgia, kirkko-
vuoden alku. Su 25.9. klo 10
liturgia.

HANKASALMI, Aseman srk-
koti: Su 18.9. klo 10 liturgia. Su
30.10. klo 10 liturgia.

KONNEVESI, srk.talon ryhmä-
tila:  Su 9.10. klo 10 liturgia.

VUOSILOMIA: 14.10.-20.10.
isä Timo / kanttori Oili
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Varkauden seurakunta

Olemme aloittamassa uutta
kirkkovuotta.
Seurakunnissamme val-

mistaudutaan eri toimintapiirien ja
kerhojen käynnistämiseen.

Se merkitsee meille myös uusiin
haasteisiin tarttumista ja niiden
toteuttamista harraste- ja toiminta-
piireissä.

Kirkkovuoden alkaessa meille
on annettu mahdollisuus Suurten
kirkkovuoden juhlien kautta elää
kohdallamme todeksi koko kristil-
lisen maailman keskeiset asiat:
Herran Äidin syntymä, Herran elä-

Ahkeroikaamme upumatta
siinä tehtävässä, joka on

meille uskottu
väksi tekevän Ristin löytäminen ja
ylentäminen, Herran Äidin
suojelus, hänen temppeliin käymi-
nen, jne.

Kaikessa toiminnoissamme me
tarvitsemme Kirkon pyhien rukouk-
sia niin, että saisimme Jumalalta
voimaa ja siunausta meille uskot-
tujen tehtäviemme suorittamiseen
seuraavan rukouspalvelusveisun
sanoin:

” Oi Jumala,
kaiken Luoja ja Rakentaja,
kiiruhda antamaan
siunauksellasi menestys

kättemme teoille,
jotka olemme sinun
kunniaksesi alulle panneet.
Saata se siunauksellasi
suotuisaan päätökseen…”

niin että se tulisi suoritetuksi
Jumalan kunniaksi, seurakuntiem-
me rakennukseksi ja lähimmäis-
temme parhaaksi.

Innostusta syystoimintaan

ISÄ MARTTI

VARKAUDEN ORTODOKSI-
NEN SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna ma. ke. pe 9 – 13
Relanderinkatu  5
78 200   VARKAUS
Puh. ja tekekopio  017 – 2882 360
Sähköposti: varkaus@ort.fi
Kirkkoherra:
Martti Päivinen, rovasti
Vattuvuorenkatu  21 A  1    78 200
VARKAUS
puh. työ:  017 – 2 882 360,
koti: 017 – 2 882 361,
matkapuh.:  + 358 505 992 692.
Sähköposti: martti.paivinen@ort.fi
Kanttori: Jouko Parviainen,
Linjurinkatu  4  as. 5
78 200  VARKAUS
puh. työ: 017 – 2 882 360,
koti: 017 – 2 882 362
Uskonnonopettaja:
Tommi Kallinen, pastori
matkapuh.:  + 358 400 627 595.

Pyhäköt: Varkauden kirkko:
Relanderinkatu  5
Pyhitetty  Kristuksen Taivaa-
seenastumisen juhlan muistolle.
Isännöitsijä:  Unto Tajakka, puh.
0400  - 278 379
Vahtimestari: avoinna

Leppävirran rukoushuone:
Rinnetie  9
Pyhitetty Pyhien Karjalan
valistajien muistolle
isännöitsijä : Avoinna
Vahtimestari: Avoinna

Savonlinnan rukoushuone:
Erkonkatu  11
Pyhitetty  Profeetta Sakariaan ja
Vanhurskaan Elisabetin muistol-
le.
 Isännöitsijä:  Kaija Romppanen ,
puh.  050 – 3 828 286
 Vahtimestari:  Avoinna

JUMALANPALVELUKSET

VARKAUDEN KIRKKO
Relanderinkatu 5
SYYSKUU: 3. 9. klo 18  Vigilia;
4. 9. klo 10 Liturgia; 7. 9.  klo 18
Vigilia; 10. 9. klo 18 Vigilia;  13.
9. klo 18 Vigilia;  14. 9. klo 9 Li-
turgia;  24. 9. klo 18 Vigilia;  25.
9. klo 9.55 Liturgia ( Radiointi
Varkaudesta);  30. 9. klo 18
Vigilia.
LOKAKUU:  1.10. klo 9 Litur-
gia;  klo 18 Vigilia;  2.10. klo 10.
Liturgia;  8.10. klo 18 Vigilia;
15.10. klo 18 Vigilia;  16. 10. klo
10. Liturgia;   21. 10. klo 18
Parastasis (Vainajien muisto);
22.10. klo 9.  Vainajien muisto-
liturgia;   klo 18. Vigilia
MARRASKUU: 5. 11. klo 18
Vigilia;  6. 11. klo 10. Liturgia;
12. 11. klo 18. Vigilia;  19. 11. klo
18. Vigilia;  20. 11. klo 9.30 Li-
turgia  (Reserviläisjärjestöjen
kirkkopyhä);   klo. 18. Vigilia;
21. 11. klo 9.  Liturgia
(Jumalansynnyttäjän N. Mari-
an Temppeliin tuomisen juhla).
JOULUKUU: 3. 12. klo 18.
Vigilia; 4. 12. klo 10. Liturgia; 5.
12. klo 18 Vigilia;  6.12. klo 9.30
Liturgia ja itsenäisyyspäivän
rukouspalvelus.

LEPPÄVIRRAN RUKOUS-
HUONE Rinnetie 9
SYYSKUU: 8. 9. klo  9
Koululaisliturgia,(Jumalansynnyttäjän
N. Marian Syntymän juhla);
11.9. klo 10 Liturgia
LOKAKUU: 9. 10. klo 10 Litur-
gia.
MARRASKUU: 4. 11. klo 18
Vigilia;  5. 11. klo 9.30 Pieni
vedenpyhitys ja Juhlaliturgia
( R u k o u s h u o n e e n
praasniekka); 13. 11. klo 10 Li-
turgia
JOULUKUU: 11 12. klo 10 Li-
turgia;

SAVONLINNAN RUKOUS-
HUONE Erkonkatu 11
SYYSKUU: 4. 9. klo 18
Juhlavigilia; 5.9. klo. 9.30  Pieni
vedenpyhitys ja Juhlaliturgia
(Rukoushuoneen praasniekka)
palvelukset toimittaa ks Joen-
suun Piispa Arseni ; 11. 9. klo
10 Liturgia;  24. 9. klo 18 Vigilia;
17. 9. klo 18 Vigilia;  18. 9. klo 10
Liturgia
LOKAKUU: 1.10. klo 18 Vigilia;
2.10. klo 10 Liturgia; 29.10. klo.
18 Vigilia;  30.10. klo 10  Litur-
gia
MARRASKUU: 26. 11. klo 18
Vigilia; 27.11. klo 10  Liturgia;

MUUALLA SRK:N  ALUEEL-
LA:
LOKAKUU: Heinävesi  23.10.
klo 10 Liturgia.

VARKAUDEN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 18
srk-salissa seuraavasti:
ELOKUU: 30. 8.;
SYYSKUU:  to. 15. 9.(huom! poik-
keava päivä); ti. 20. 9.;  27. 9.
LOKAKUU:   4. 10.;   11. 10.;   18.
10.;   25. 10.
MARRASKUU :  1. 11.;   8. 11.;  15.
11.;  22. 11.;  29. 11.
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin Varkaudessa ja
Leppävirralla.

SAVONLINNAN KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset keskiviikkoisin
klo 17.30 srk.-salissa seuraavasti:
ELOKUU: 31. 8.;
SYYSKUU: 14. 9.; 28. 9.
LOKAKUU: 12. 10.; 26. 10.
MARRASKUU: 9. 11.; 23. 11.;

Harjoitusten lisäksi kuorolaiset
osallistuvat toimitettaviin jumalan-
palveluksiin.

VARKAUDEN TIISTAISEURA
VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  017 – 2 882 360, koti: 017
– 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viikko tiis-
taisin klo 13. srk.-salissa seuraa-
vasti:
SYYSKUU: ke. 14. 9.(huom! poik-
keava päivä) syys-toimintakauden
aloitus; 27. 9.
LOKAKUU: 11. 10.; 25. 10.
MARRASKUU: 8. 11.; 22. 11.

SAVONLINNAN TIISTAISEURA
Puh. johtaja: Helena Kettu, puh.  015
– 534 604. Kokoontuu joka toinen
viikko klo 17. srk.-salissa.
SYYSKUU: 5.9. Praasniekka ja
juhlakokoontuminen 20.9. Rov. Leo
Iltola; Katumus.
LOKAKUU: 4.10. Pastori Timo
Tynkkynen, maahanmuuttajat,
18.10. TM Vladimir Sokratil.

Poikkeuksellisista kokoontumisista
ilmoitetaan Warkauden Lehden kir-
kollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Marjukka Levy. puh.
017 – 5 542 529. Kokoontumisista
ilmoitetaan Soisalon Seutu -lehden
kirkollisissa ilmoituksissa

SORSAKOSKEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri, puh. 017
– 5 543 493. Kokoontumisista ilmoi-
tetaan myöhemmin paikallisissa
lehdissä.

VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Lyydia Tuomela,   puh.
017 – 588 153. Kokoontumisista il-
moitetaan myöhemmin paikallisis-
sa lehdissä.

Varkauden ortodoksinen
seurakunta hakee vahtimes-
tarin osa-aikaiseen toimeen
sopivaa henkilöä, joka tarvit-
taessa voi avustaa papistoa
alttari-apulaisena jumalanpal-
veluksissa Varkauden kirkos-
sa ja Leppävirran rukous-
huoneessa.

Hakijan tulee olla ortodok-
sisen kirkon jäsen Kirjalliset
hakemukset tulee toimittaa
12.09.2005 klo 13 mennessä
osoitteella: Varkauden orto-
doksinen seurakunta / Kirk-
koherra Relanderinkatu 5
78200 VARKAUS

Lisätietoja voi tiedustella
kirkkoherranvirastosta ma, ke
ja pe klo  9 – 13 välisenä aika-
na ,  puh. (017) 2 882 360,  tai
kirkkoherralta , puh. 050
5992 692.

Heinäkuun toisena viikonloppuna
Kuutosten seurakunnista ajeli reilu
30 leiriläistä huoltajineen kohti Va-
lamoa diakoniatoimikuntien järjestä-
mälle Kultaisen iän leirille.

Aluksi isä Johannes toimitti
rukoushetken kirkossa.
Munkkikahvien jälkeen lähdimme
luostarikierrokselle.

Saimme tutustua diaesityksen
muodossa luostarielämään. Kirkois-
sa kuulimme niiden historiasta.

Pääkirkossa kuuntelimme Kone-
vitsa –kvartetin kaunista laulua.
Kahvin ja lepotauon jälkeen isä esi-
paimen Arseni luennoi diakonian
merkityksestä elämässämme. Aiheen
tiimoilta virisi vilkas keskustelu.

Kyseisenä viikonloppuna oli
Jumalansynnyttäjän juhla

Konevitsan ikonin kunniaksi.
Vigilia oli uskomattoman kaunis ja
hiveli jokaista aistia. Sen toimitti
isä esipaimen Arseni arkkimand-
riitta Sergein, Konevitsan luosta-
rin johtajan, igumeni Isidorin ja
muun papiston avustamana.

Konevitsa –kvartetti lauloi
myöskin vigilian aikana. Moni jak-
soi pitkän palveluksen loppuun
saakka, koska sai ihmeellistä voi-
maa palveluksen aikana.

Lauantai-iltaa vietettiin vielä
leppoisasti ja lämpimissä tunnel-
missa iltapalan merkeissä. Moni-
kaan ei olisi malttanut mennä nuk-
kumaan keskikesän lämpimänä,
kauniina ja rauhallisena iltana.

Sunnuntain liturgia oli toisinto
vigilian kauneudesta. Palvelukset

saivat osakseen paljon kiitosta,  ne
virkistivät kaikkia ja saivat ilon sekä
kiitollisuuden näkymään ulospäin
jokaisen kasvoilta.

Lounaan ja lepotuokion jälkeen
matkasimme luostarin hautausmaal-
le ja lauloimme siellä Saata oi Kris-
tus palvelijasi sielut lepoon.

Sitten matka jatkui Lintulaan,
jossa sisar Kristoduli kertoi meille
luostarielämästä ja Lintulan vai-
heista. Ennen kotimatkaa joimme
vielä makoisat kahvit luostarin
kesäkahviossa.

Leiri oli oikein onnistunut, an-
toisa ja virkistävä niin leiriläisille
kuin huoltajillekin muutamaa pien-
tä haaveria lukuun ottamatta.

Kesäinen viikonloppu oli sään
puolesta suotuisa ja monien mie-

lestä liian kuuma. Se oli ainut vali-
tuksen aihe, jos sekään, koska moni
sanoi kuitenkin, ettei valiteta siitä-
kään.

Tässä vielä leiriläisten mietteitä
leiristä: - Tämä on elämän kohokoh-
ta. Ei varmaan ole ollut elämässä
näin hyvää juhlaa kuin tämä. Oh-
jelmaa on ollut sopivasti. Vanhat
muistot heräsivät eloon. Tämä on
karjalaisten kohtauspaikka, täällä
näkee vanhoja tuttuja jopa suku-
laisia, kertoili Paula Sormunen Suo-
nenjoelta.

- Olen hyvin kiitollinen tästä
matkasta. Palvelukset olivat hienot.
Täällä kävisi useamminkin, mutta
kun kyytiä ei oikein ole. Nyt se oli
hienosti järjestetty, sanoi Meeri
Kääriäinen Pieksämäeltä.

- Viimeksi kun kävin täällä, sa-
noin, että se on viimeinen kerta,
mutta en olisi uskonut, että vielä
pääsen tänne. Kaikki on ollut täy-
dellistä. Olen niin kiitollinen tästä
matkasta. Minusta on pidetty hy-

vää huolta kaikin puolin ja olen
virkistynyt kovasti, sanaili puoles-
taan Maria Auvinen Mikkelistä.

Varkaudesta kotoisin olevan
Juulia Kuvajan mielestä leiri oli an-
toisa eikä moitteen sijaa ole. Piis-
pan mukana olo oli hienoa.

Lyyli Kovanen ja Paavo Itjunen
Jyväskylästä yhteen ääneen kehui-
vat leiriä:

- Kaikki on mennyt hienosti ja
meistä on pidetty hyvää huolta. On
saatu niin sielun kuin ruumiin ra-
vintoa.

Huoltajat ovat olleet ystävälli-
siä ja huolehtivaisia. Lyyli halusi
kiittää huoltajia ja järjestäjiä Psalmin
50:14 sanoin ”Anna Jumalalle uh-
riksi kiitos, täytä lupauksesi Kor-
keimmalle.”

Kultaisen iän leiri Valamossa

KIRSI VÄÄNÄNEN

MARRASKUU: 1.11. Pastori Tuo-
mas Kallinen, 15.11. K-M.
Hartikainen,kirkkomusiikki; 29.11.
Toim. Irma Loikkanen. Muutokset
kokoontumisista ilmoitetaan Itä-
Savossa.
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Lehteen tarkoitettu aineisto
pyydetään jättämään
seurakuntien virastoihin.
Seuraava Solea ilmestyy
viikolla 42. Aineistopäivä on
10.10.

Seurakuntien yhteystiedot voi
lukea osoitteesta www.ort.fi,
josta klikataan ensin kirkko
palvelee ja sen jälkeen
seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös
Soleasta kunkin seurakunnan
omalta sivulta.
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Radio ja tv

Isä Johannes Hätinen ja isä Jari
Jolkkonen ovat ehdolla Mikkelin
kirkkoherraksi. Heidän kuvansa
sekä johdatus heille esitettyihin
kysymyksiin löytyvät Mikkelin
seurakunnan omalta sivulta.

Isä Johannes vastaa Mikkelin
sivun kysymysten lisäksi näin:
Kielitaito: - Kielitaitoani kuvaan 42-
vuotiaana kirjoittamani ylioppilas-
todistuksen arvosanojen perus-
teella: äidinkieli laudatur, ruotsin
kieli approbatur ja englannin kieli
approbatur.

Perhe: - Minulla ei ole omaa
perhettä. Lähimmät ihmiseni ovat
sekä sisareni että veljeni perheet.

Harrastukset: - Työn ohella en
ennätä harrastaa juuri mitään, mut-
ta jonkin verran toki luen ja kesäi-
sin pyöräilen.

Millaisia asioita haluat painot-
taa seurakuntamme hengellisen
elämän syventämiseksi?

- Seurakunnan hengellisen elä-
män keskuksen muodostavat juma-
lanpalvelukset, joista tärkeimpänä
on liturgia. Aloitettuani Vaasan
kirkkoherrana pidin tärkeänä, että
jumalanpalveluksia on Muulloinkin
kuin viikonvaihteessa. Jos viikon-
varrelle ei ole sattunut juhlapäiviä,
olen lähes jokainen keskiviikko toi-
mittanut pääkirkossa liturgian.

- Sama käytäntö tulisi jatkumaan
myös Mikkelissä, jos minut valit-
taisiin sinne kirkkoherraksi.

Miten ottaisit huomioon seura-
kunnan äärialueet?

- Vaasan seurakunnan muodos-
taa entisen Vaasan läänin alue;
seurakuntaisia asuu 48:n kunnan
alueella. Seurakunnassa on Vaasan
pääkirkon lisäksi 3 rukoushuonetta.
Vuosittain olen pitänyt jumalanpal-
veluksia 11 - 12 kunnan alueella.

- Jumalanpalveluksia on ollut
omien tilojen lisäksi lähinnä luteri-
laisten seurakuntien seurakunta-
taloissa. Kerran vuodessa olen toi-
mittanut liturgian muun muassa
Toholammilla, jonne Vaasasta on
matkaa 191 kilometriä. Samalla ta-
valla työskentelisin Mikkelin seu-
rakunnassa, jossa ei ole kuitenkaan
Vaasan seurakuntaan verrattavia
välimatkoja eikä kuntien niin suur-
ta määrää.

Teemme yhteistyötä hallinnon
ja yleisen seurakuntatyön alalla
hiippakuntamme naapuri-
seurakuntien kanssa. Mitä taito-
ja, valmiuksia ja toimintamalleja
sinä voisit tuoda yhteistyöhön?

- Esimerkiksi hallinnon
ulkoistaminen on minulle tuttua,
sillä Vaasan seurakunnan jäsen-
rekisterinhoito siirtyi Oulun seura-
kuntaan vuonna 2000 ja kirjanpito
Teemuaho Oy:n hoidettavaksi vuo-
den 2002 alusta. Näiden toimien
ansiosta Vaasan seurakunnan vuo-
tuiset säästöt aikaisempaan tilan-
teeseen nähden ovat olleet noin 25
000 euroa.

- Olen tuonut aiemmin esille
muut työtehtäväni ennen kirkon

palvelukseen tuloani. Luulen, että
minun vahvoja osaamisalueitani
ovat muun muassa tiedotus, nuo-
riso- ja järjestötyö sekä hallintoon
liittyvät tehtävät.

Tulevan kirkkovuoden aikana
laaditaan seurakunnassamme vii-
sivuotissuunnitelma. Miten
käynnistäisit suunnittelu-
prosessin?

- Seurakunnan viisi-
vuotissuunnitelman päälinjat ovat
mielestäni taloudenhoito sekä kiin-
teistöjen ylläpitoon ja hoitoon liit-
tyvät suunnitelmat.

- Seurakunnan vuosittaiset
toimintasuunnitelmat on tehtävä
sanallisessa muodossa siten, että
toiminta sidotaan budjettiin. Siten
luodaan pohjaa myös tulevia vuo-
sia varten ja toisaalta helpotetaan
hallinnon hoitoa siten, että kirkko-
herran on helppo työskennellä
hyväksytyn toimintasuunnitelman
ja budjetin sisältöä noudattaen.
Tällöin voidaan säästää muun
muassa hallinnon matkakuluja,
kun ei tarvita kokoontua jatkuvas-
ti päättämään jo budjettiin
hyväksytyistä menoista.

- Jos on tulossa jonkin kiinteis-
tön remontti, on mietittävä, voi-
daanko saada säästöjä esimerkik-
si hyväksyttävän budjetin
seurakuntatyömomentilta ja/tai
kirkkoherranviraston momentilta.

- Viisivuotissuunnitelman
suunnitteluprojekti alkaa siten, että
tukitaan, onko jakson aikana nä-
köpiirissä jonkin kiinteistön kun-
nostus, hankitaanko
jumalanpalvelustekstiilejä jne.

- Kiinteistöjen remonttien suun-
nittelussa sekä niiden toteutukses-
sa olen käyttänyt Vaasan seura-
kunnassa ulkopuolista konsulttia,
joka on ollut rakennusinsinööri.
Vaikka seurakunnalle on tullut pie-
niä lisäkuluja, olen kuitenkin var-
mistanut sen, että esimerkiksi
urakkasopimukset on tehty lain-
mukaisesti.

- Samoin insinööri on valvonut
kulloinkin meneillään olevia raken-
nustöitä. Mikäli Mikkelin seura-
kunnan kiinteistölautakunnassa ei
ole insinöörin tai vastaavien tieto-
jen omaksumaa henkilöä, lähtisin
siitä, että ulkopuolinen konsultti
valitaan.

- Viisivuotissuunnitelman teon
onnistuminen vaatii sekä koko
seurakunnanneuvoston että Kiin-
teistölautakunnan paneutumista
asiaan, jotta hyvä lopputulos saa-
vutettaisiin. Tärkeää on myös ra-
hoitusta mietittäessä neuvoteltai-
siin kirkkokunnan taloudenhoita-
jan kanssa.

Monitaitoinen
ammattilainen
Isä Jari vastaa jatkokysymyksiin
seuraavasti:

Kielitaito? -Suomi, Englanti,

Ruotsi, Saksa. Perhe? - Kolme las-
ta, eronnut v. 2000. Harrastukset?-
Kalastus, vanhojen rahojen keräily.

Millaisia asioita haluat koros-
taa seurakuntamme hengellisen
elämän syventämiseksi?

- Kuten jo aiemmasta
työhistoriastanikin voi päätellä, eri-
tyisesti nuorison innostaminen
mukaan erilaisiin seurakunnallisiin
toimintoihin on aina ollut ja on myös
jatkossa olemaan yksi keskeinen
alue työssäni pappina.

- Kokemus on kuitenkin osoitta-
nut, että pelkästään seurakunnan
työntekijöiden aktiivinenkaan toi-
minta ei välttämättä tuota aina ko-
vin suuria tuloksia, elleivät siihen
liity aktiivinen tuki ja oma myöntei-
nen asenne ja esimerkki lasten ja
nuorten omien vanhempien,
kummien ja erityisesti myös seura-
kunnan nuorison parissa toimivien
ortodoksiopettajien taholta.

- Tälläisen esimerkin antajina
ovat mielestäni aina olleet muun
muassa eri seurakuntien tiistai-
seuroissa mukana olevat ihmiset.
Koska tiistaiseuralaiset muodosta-
vat ydinjoukon, joka säännöllisesti
osallistuu jumalanpalveluselämään,
mielestäni tiistaiseurat ovat tärkeä
työalue papin työssä.

- Vaikka erityisesti vain nuorisolle
suunnattuja toimintoja,
esim.erilaisia lasten ja nuorten
kerhoja ja nuorten leiriejä, onkin aina
pyrittävä kehittämään, nuorison ja
seurakunnan vanhemman väen yh-
teen saattaminen esimerkiksi erilais-
ten yhteisten tilaisuuksien kautta
olisi paikallaan.

Miten ottaisit huomioon
seurakuntamme äärialueet?

- Eri seurakunnalliset toiminnat
pyrkivät väistämättä keskittymään
seurakunnan keskusalueisiin. Seu-
rakunnan äärialueita ei kuitenkaan
saisi laiminlyödä. Esteenä - tai aina-
kin jossain määrin rajoittavana teki-
jänä - sille, että seurakunnan toimin-
toja voitaisiin ylläpitää tasaisesti
koko seurakunnan alueella, eivät ole
pelkästään seurakunnan työnteki-
jöiden rajalliset voimavarat, vaan
seurakunnan taloudelliset resurssit.

- Vähäiset varat ovat ongelma
jäsenmäärältään pienissä, mutta
maantieteellisesti suurissa, seura-
kunnissa. Itse asiassa seurakunnan
tärkeät luottamuselimet - siis neu-
vosto ja valtuusto - jo
vuosibudjeteissa ja toiminta-
suunnitelmissa säätelevät sen, mis-
sä määrin toimintoja voidaan yllä-
pitää myös seurakunnan äärialueilla.

- Kuutosten yhtistyö auttaa kaik-
kia seurakuntia. Onhan silloin mah-
dollista hyödyntää eri seurakuntien
työntekijöiden työpanosta aina siel-
lä, missä sitä kulloinkin eniten tar-
vitaan seurakuntarajoista riippu-
matta.

Mitä taitoja, valmiuksia ja
toimintamalleja voisit tuoda
kuutosseurakuntien yhteistyö-
hön?

- Omia erityistaitojani en nyt
osaa tässä ryhtyä kovin kehu-
maan.... Koen olevani “moni-
taituri”, kuten jo ehkä
työhistoriastanikin voi joku jotain
päätellä. Ehkä kaikista paras “tai-
to” tai “hyöty” minussa on aito
valmius ja avoimuus uusille ajatuk-
sille ja uusille ideoille.

- Hallinnon keventäminen vapa-
uttaisi kaikkien seurakuntien mui-
den työntekijöiden voimavaroja
varsinaiseen seurakuntatyöhön
seurakuntalaisten parissa.

- Olen mielessäni hahmotellut
myös muun muassa sellaista aja-
tusta että pienet seurakunnat, joil-
la ei ole taloudellisia resursseja yk-
sinään palkata esimerkiksi
nuorisotyöntekijää tai diakoni-
työntekijää tai pelkästään esimer-
kiksi vanhustyöhön erikoistunut-
ta työntekijää kokopäiväisesti, voi-
sivat yhteistyön kautta palkata näi-
hin tehtäviin yhteistä henkilöstöä.

- Palkkakustannukset/matka-
kustannukset/ym.kulut olisi mah-
dollista “jyvittää” eri seurakuntien
välillä siten, että mikään seurakun-
ta ei kokisi työntekijän palkkaamista
liian suurena rasitteena.

Tulevaisuus?
- Sikäli mikäli Mikkelin seurakun-

taa lainkaan tunnen, niin uskon että
sillä on edessä erittäin hyvä ja va-
kaa tulevaisuus. Olen ymmärtänyt,
että Mikkelissä vallitsee hyvä yh-
teishenki seurakunnan työntekijöi-
den, luottamuselinten ja seura-
kuntalaisten välillä.

Tulevan kirkkovuoden aikana
laaditaan seurakunnassamme vii-
sivuotissuunnitelma. Miten sinä
käynnistäisit tämän suunnittelu-
prosessin?

- Ensin on arvioitava esimerkik-
si neuvoston keskuudessa, minkä-
lainen talouden kehitys on lähivuo-
sina sekä myös se, miten seurakun-
nan väkimäärä kehittyy. Vaikka “en-
nustaminen on vaikeaa, erityisesti
tulevaisuuden ennustaminen”,
usein menneiden vuosien koke-
muksiin pohjautuvat arviot antavat
kuitenkin aika paljon osviittaa sii-
tä, mihin suuntaa seurakunnan asi-
at ovat kehittymässä.

- Nykyisin on myös esimerkiksi
kirkkokunnan taloudenhoitajalta
usein saatavissa apua tällaisten
tulevaisuuden arvioiden tekemi-
sessä.

- Yhdessä seurakunnan luotta-
muselinten, toimikuntien ja työnte-
kijöiden kanssa on lisäksi pidettä-
vä suunnittelupalaveri mitä seura-
kunnassa/ seurakuntalaisten kes-
kuudessa toivotaan ja halutaan
kehitettävän.

- Suunnitteluprosessissa on jäl-
leen katsottava myös taaksepäin
menneisiin vuosiin. Missä on on-
nistuttu ja missä ei, missä on ehkä
menty harhaan, mihin suunnittelun
painopistettä olisi siirrettävä, ym.
Yhteisellä suunnittelulla eteenpäin.

Mikkeliin luvassa arkipalveluksia
ja innokasta nuorisotyötä

Hautausvaatteiden valmistuskurssi
Kurssi pidetään Mikkelissä seurakuntasalissa, osoite: Paavalinkatu 4
 lauantaina 8.10. klo 9-15 ja sunnuntaina 9.10 klo 10-15.  Kurssin opettajana on Maija Nousiainen Pielavedeltä.
 
Kurssin ennakkotapaaminen, jossa sovitaan hankittavista materiaaleista ja muista käytännön järjestelyistä, pidetään torstaina
1.9. klo 18 samassa paikassa. Kurssille osallistuminen on maksutonta, jokainen osanottaja huolehtii itse materiaalikuluista. 
Kurssille on ilmoittautunut tähän mennessä 11 osanottajaa, joten isääkin osanottajia vielä mahtuu mukaan. Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita!
 

Radioitavat ortodoksiset
jumalanpalvelukset
YLE Radio 1 -kanavalla

Su 28.8. Liturgia, klo 11-12.
Vaasa, Pyhän Nikolaoksen
kirkko.
Su 11.9. Liturgia, klo 11-12.
Turku, pyhän marttyyri-
keisarinna Aleksandran kirk-
ko.
Su 25.9. Liturgia, klo 11-12.
Varkaus, Kristuksen taivaa-
seenastumisen kirkko.
Su 9.10. Liturgia, klo 11-12.
Imatra, Pyhän Nikolaoksen
kirkko.
Su 23.10. Liturgia, klo 11-12.
Joensuu, Ortodoksinen semi-
naari, Johannes Teologin kirk-
ko.

Radioitavat ortodoksiset
aamuhartaudet
Aamuhartaudet joka kolmas
lauantai Yle Rado 1-kanavalla
kello 6.15. ja 7.50.

3.9. Metropoliitta Pantelei-
mon, Oulu.
24.9. Pastori Tuomas Järvelin,
Joensuu.
15.10. Rovasti Jarmo Hakka-
rainen, Joensuu.


