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Iisalmi ✣ Jyväskylä ✣ Kuopio ✣ Rautalampi ✣ Saimaa

Jumalanpalvelukset

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Läntiset seurakunnat 
18.5.-27.7.2020

IISALMI
Savonkatu 22, 74100 Iisalmi
Virasto: avoinna ma-ke klo 9-12, p. 044 0 817441  
Sähköposti: iisalmi@ort.fi
Kirkkoherra: Arto Leskinen, p. 0500 271 163
Venäjänkielinen työ: rovasti Pavel Pugovkin p. 040 130 7198
Kanttori: Kaisa Salo, p. 040 574 5237

IISALMI 
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Ke 20.5. klo 17 vigilia 
To 21.5. klo 10 liturgia, Kristuksen 
taivaaseen astuminen 
Su 24.5. klo 10 liturgia 
To 28.5. klo 17 maallikkoehtoo-
palvelus 
To 18.6. klo 17 maallikkoehtoo-
palvelus 
La 27.6. klo 17 vigilia
Su 28.6. klo 10 liturgia 
Ma 29.6. klo 17 akatistos (Pietarin 

ja Paavalin juhla) 
To 2.7. klo 17 maallikkoehtoopal-
velus 
La 4.7. klo 17 vigilia
Su 5.7. klo 10 liturgia 
La 11.7. klo 17 vigilia
Su 12.7. klo 10 liturgia 
La 18.7. 17 vigilia
Su 19.7. klo 10 liturgia
Ma 20.7. klo 9 veden pyhitys ja 
liturgia, profeetta Elian juhla 
La 25.7. klo 17 vigilia
Su 26.7. klo 10 liturgia 

LAPINLAHTI
KAIKKIEN PYHIEN KIRKKO

Su 7.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja li-
turgia Lapinlahti, kaikkien pyhien 
sunnuntai 

ALAPITKÄ
PYHÄN KOLMINAISUUDEN 
TSASOUNA

La 30.5. klo 17 vigilia Alapitkä 

Su 31.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
liturgia Alapitkä, helluntai 

SALAHMI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Ma 27.7. klo 9 liturgia, suur-
marttyyri ja palkattaparantaja 
Panteleimon

MUUTOKSIA KORONAVIRUSPANDEMIAN AIKANA
Koronaviruspandemia on tuonut muutoksia 
seurakuntaelämään. Kaikki jumalanpalve-
lukset on siirretty Iisalmen pyhän profeetta 
Elian kirkkoon. Jumalanpalvelukset on strii-
mattu seurakuntalaisille. Näin ihmiset voivat 
seurata palveluksia kotona.
Katsojien määrä on yllättänyt positiivisella 
tavalla. Live-lähetyksiä on seurattu 30-60 
osallistujamäärällä, mikä on enemmän kuin 
normaalisti kirkossa osallistuvien määrä. 
Jälkeenpäin samaa palvelusta on katsottu yli 
350 kertaa. Ehkä jumalanpalvelukset tavoit-
tavat videolähetyksillä enemmän seurakun-
talaisia, varsinkin nuorempaa ikäpolvea.

Katumuksen sakramenttiin on osallis-
tuttu puhelimen ja sähköpostin välityksellä. 
Kiitettävästi on käytetty tätä palvelumuotoa. 
Seurakuntalaisilla on hädän keskellä tullut 

tarve osallistua enenevässä määrin sielun-
hoitokeskusteluihin. Myös esirukouspyyn-
töjä on tullut sähköpostein ja tekstiviestein 
runsaasi. Papisto onkin lukenut proskomi-
dissa tavallista enemmän seurakuntalaisten 
esirukouspyyntöjä.

Monet näistä käytännöistä saattavat siirtyä 
seurakunnan toimintamuotoihin tulevai-
suudessa. Keskusteluja ja katumuksen 
sakramentteja voidaan toimittaa näin, tule-
vathan välimatkat pitenemään seurakuntien 
yhdistymisen myötä.

Luonnollisesti seurakuntalaisten kohtaa-
misessa tarvitaan myös fyysistä läsnäoloa 
ja kohtaamista jumalanpalveluksissa, mutta 
koronaviruksen aiheuttama muutos johdat-
taa meitä etsimään uusia toimintamuotoja 
seurakuntaelämään. 

Olemme muutoksen kourissa. Vasta myö-
hemmin näemme, mihin tämä kaikki johtaa 
ja kaikkivaltias Jumala meitä tässä uudessa 
tilanteessa johdattakoon!

”Sinä, Herra, suojelet meitä,
sinä varjelet meitä joka hetki
tämän pahan ajan keskellä.” 
(Psalmi 12:8)

Rovasti Arto Leskinen, ma kirkkoherra
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PUHELIMEN HERÄTYSÄÄNI PIIPITTÄÄ TAJUNTAANI,
 AVAAN SILMÄT JA MUISTAN: KORONA!
Aamu- ja iltatoimet saan tehdä sentään 
niin kuin ennenkin, kaikki muu on toisin. 
Aamupalan jälkeen siirryn keittiön pöydän 
tyyrpuurin puolelta paapuurin puolelle, jossa 
sijaitsee kanttorin työpiste. On hiljaista, 
tyttäret nukkuvat vielä, saman huoneen 
sopuisasti jakaen. Vanhempi tytär tuli opis-
kelupaikkakunnalta tänne pohjoisemmaksi, 
turvallisempi olo olla eristyksissä perheen 
kanssa kuin yksin opiskelijasolussa.

Orientoidun olemaan etätöissä. Ajatusten 
kokoaminen on vaikeaa. Kuoroharjoitukset 
on peruttu. Mitä on kanttori ilman kuoroa? 
Lukijakurssi on peruttu. Innokas seitsemän 
hengen joukko ei toistaiseksi kokoonnu 
pohtimaan palveluskaavojen logiikkaa, päi-
vittelemään jumalanpalveluskirjojen määrää 
ja moninaisuutta eikä kannustamaan toinen 
toistaan tunkeutuessamme yhä syvemmälle 
ortodoksisen kirkon 2000 vuoden aikana 
karttuneeseen tekstiviidakkoon.

Kirkko meni nettiin ja tämä kanttori räpi-
köi sinne perässä. Ensimmäinen onnistunut 
”karvahattustriimaus” tehtiin 21.3. Iisalmen 
kirkosta pelkällä läppärillä. Kiitosten määrä 

palveluksen aikana ja sen jälkeen Facebook 
–sivulla on häkellyttävä.

Monet itsestään selvät asiat eivät enää sitä 
ole. Juuri nyt elämän keskeiset asiat erottu-
vat vähemmän tärkeistä asioista. Hetkinen 
– tämähän on juuri sitä, mihin paaston pitäisi 
meitä johdattaa (tosin koronapaaston kesto 
tiedetään vasta sitten kun se päättyy). Milloin 
kirkosta tuli minulle itsestäänselvyys? Tämän 
kriisin myötä huomasin, että seurakuntayh-
teys on perustavanlaatuinen asia niin minulle 
kuin monille, monille muillekin. Sana, joka 
toistuu lähes jokaisessa henkilökohtaisessa 
puhelussa on ”kirkkoikävä”, meillä on niin 
ikävä kirkkoon, että sattuu! Minulla on ikävä 
kaikkia kun laulan lähes tyhjässä kirkossa 
vain pappi ja ponomari kanssapalvelijoinani. 
Ja silti minä laulan täydestä sydämestäni, 
koska tiedän teidän olevan siellä jossain, 
oman ikoninne äärellä omassa turvapaikas-
sanne, kodissanne.

Netti ei ole minulle luonnollinen työ-
ympäristö. Ihaillen katson kuinka luovasti 
kirkkomme nuorempi polvi nettiympäristös-
sä toimii ja olen siitä kiitollinen. Ihmisyyden 

ytimeen on rakennettu hyvän tekemisen 
halu ja tarve, ja sen kukoistuksesta saamme 
nyt nauttia. Facebook ei ole enää pelkkä 
ajanviete tai turhake, vaan turvallinen tapa 
olla yhteydessä toiseen ihmiseen. Kysym-
me kuulumisia ja mielipiteitä, puramme 
tuntojamme yhdessä, kevennämme päivää 
huumorilla, joka mustuudestaan huolimatta 
valaisee synkkiä aikoja ja auttaa jaksamaan. 
FB:n ”jaa” toiminto on saanut aivan uuden, 
hoitavan ulottuvuuden.

Tämä kriisi on kaikille yhteinen, rikas 
ja köyhä, sotamies ja kuningas ovat kaikki 
samalla viivalla. Nyt ratkaisevat teot, maal-
lisilla saavutuksilla ei tässä tilanteessa ole 
merkitystä. 

”Yhtä minä pyysin Herralta, tätä minä 
etsin: että saisin asua Herran pyhäkössä 
kaikki elämäni päivät, että saisin nähdä 
Herran ihanuuden ja käydä hänen pyhässä 
temppelissään.” Ps. 26:4 (sept)

Kanttori Kaisa Salo

IISALMEN JA RAUTALAMMIN SEURAKUNNAT 
YHDISTYVÄT KUOPIOON SEURAKUNTAAN 
Ortodoksisten seurakuntien jäsenistö maa-
kunnissa vähenee ja keskittyy kasvukeskuk-
siin. Tämän seurauksena seurakuntien talou-
delliset edellytykset menestyä itsenäisinä 
seurakuntina ovat käyneet hyvin rajallisiksi. 
Meillä Pohjois-Savossa tämä merkitsee Iisal-
men ja Rautalammin seurakuntien fuusioitu-
mista Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan, 
joka tulee sopimuksen mukaisesti voimaan 
vuoden 2021 alusta.

Seurakuntien yhdistymisen taustalla ovat 
kirkollis- ja piispainkokouksen ja kirkol-
lishallituksen päätökset seurakuntauudis-
tuksen käynnistämisestä vuodelta 2018 ja 
viimekädessä kirkollishallituksen päätös 
seurakuntien yhdistämisestä marraskuulta 
2019. Perimmäinen syy on niin Iisalmen 
kuin Rautalammin seurakuntien jäsenistön 
väheneminen ja tulojen ehtyminen verotulo-
kertymän pienentyessä. Yhdistymissopimus 
hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Iisalmen, Kuo-
pion ja Rautalammin seurakunnanvaltuusto-
jen kokouksissa 14.3.2020 Kuopiossa. 

Iisalmen toiminta-alueelle pappi ja kanttori 
-työpari
Iisalmen seurakunnasta muodostetaan 
fuusiossa pohjoinen toiminta-alue, jossa 
toimivat pappi ja kanttori -työpari. Muita 

toiminta-alueita ovat Kuopion läntinen 
toiminta-alue, johon Rautalampi kuuluu, 
Kuopion itäinen toiminta-alue ja Kuopion 
keskustan toiminta-alue. Kuopion seurakun-
nan vastuulla on, että kaikki toiminta-alueet 
tulevat jumalanpalveluksien, kirkollisten 
toimitusten, sielunhoidollisia keskusteluja 
ja muita seurakunnallisia toimituksia varten 
tasapuolisesti kohdelluiksi. Seurakuntien 
omaisuus pidetään mahdollisuuksien mu-
kaan alkuperäisillä sijoituspaikoillaan. Tämä 
koskee erityisesti pyhäkköjen sakraaliesinei-
tä, jumalanpalveluspukuja ja -kirjallisuutta. 
Seurakuntien saamat lahjoitukset käytetään 
alkuperäiseen tarkoitukseensa.

Kiinteistöjen ja rakennusten osalta teh-
dään erillinen selvitys vuoden sisällä fuusion 
toteutumisesta. Yksityisiä tsasounia Kuopion 
seurakunta ei ota vastatakseen.

Sama kirkollisvero Kuopion seurakunnan 
alueelle
Fuusioituvat seurakunnat määrittelevät vielä 
vuoden 2020 puolella koko seurakunnan 
alueelle kirkollisveroprosentin. Sen seurauk-
sena kirkollisvero Iisalmen seurakunnan 
alueella laskee 0,1 % -yksikköä. Iisalmen 
toiminta-alueen tulee sopimuksen mukaan 
lyhentää liiketoimista aiheutuneita velkoja 

17 000 euroa vuodessa viiden vuoden ajan. 
Sulautuvien seurakuntien varat, velat ja pää-
omat siirtyvät kirjanpitoarvonsa mukaisina 
vastaanottavalle seurakunnalle.

Henkilöstö Kuopion seurakunnan palveluk-
seen
Sulautuvien seurakuntien henkilöstö siirtyy 
vastaanottavan seurakunnan palvelukseen 
entisin ehdoin. Henkilöstö sijoittuu pää-
osin entisille toimipaikkakunnille. Iisalmen 
kirkkoherranviraston toiminta lakkaa ja 
työntekijä siirtyy suostumuksensa mukaises-
ti Kuopioon.

Vaalialueeksi Kuopion seurakunnan alue
Yhdistymissopimus ei ota kantaa uuden Kuo-
pion seurakunnanvaltuuston paikkamääriin. 
Sopimuksessa ei ole mainintaa toimialueiden 
edustuksesta uudessa seurakunnanvaltuus-
tossa. Valtuuston koko määrittää äänikyn-
nyksen ja valtuutetut valittaneen kirkollis-
vaaleissa saatujen henkilökohtaisten äänien 
perusteella.

Jarmo Muiniekka
Iisalmen ortodoksisen seurakunnan seu-

rakunnanvaltuuston puheenjohtaja
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LIEVESTUORE
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Mäkikalliontie 11

La 27.6. klo 9 liturgia
Ti 21.7. klo 17 akatistos

SAARIJÄRVI
 PT. ARSENI KONEVITSALAISEN 
TSASOUNA

Matosalmentie 1

La 23.5. klo 9 liturgia
To 11.6. klo 18 vigilia
Pe 12.6. klo 9 vedenpyhitys ja li-
turgia, pyhittäjä  Arseni Konevit-
salainen

PYHÄKANGAS, 
PYHÄN RISTIN KAPPELI

Pölykankaantie 279

Ke 24.6. klo 9 liturgia, pyhä Johan-
nes Kastaja

JYVÄSKYLÄ

Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä
Virasto avoinna ma-pe 9-12, kesän aukioloajat 1.6.-31.8. ma, ke ja to klo 9-12
p. 040 756 9589. Sähköposti jyvaskyla@ort.fi

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherra Timo Mäkirinta
p. 050 564 7395

Pastori Kaarlo Saarento
p. 040 501 0324

Kanttori Marja-Leena Kugler p. 050 541 7352
Kanttori Jooa Sotejeff-Wilson, p. 0500 991 621

Venäjänkielinen työ rovasti Pavel Pugovkin
p. 040 130 7198

Seurakuntamestari Erna Suutari
p. 050 539 9417

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ort.fi

Jumalanpalvelukset

JYVÄSKYLÄ
KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMISEN 
KIRKKO

Rajakatu 39

Su 17.5. klo 10 liturgia
Ke 20.5. klo 18 vigilia
To 21.5. klo 10 liturgia, helatorstai
La 23.5. klo 18 vigilia
Su 24.5. klo 10 liturgia
Ke 27.5. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 29.5. klo 18 parastaasi
La 30.5. klo 9 liturgia
La 30.5. klo 18 vigilia
Su 31.5. klo 10 liturgia, helluntai
Ma 1.6. klo 9 liturgia

Ke 3.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 6.6. klo 18 vigilia
Su 7.6. klo 10 liturgia
Ke 10.6. klo 18 akatistos
La 13.6. klo 18 vigilia
Su 14.6. klo 10 liturgia
Ke 17.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 20.6. klo 18 vigilia
Su 21.6. klo 10 liturgia
Ke 24.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 27.6. klo 18 vigilia
Su 28.6. klo 10 liturgia
Ke 1.7. klo 18 ehtoopalvelus
La 4.7. klo 18 vigilia
Su 5.7. klo 10 liturgia
Ke 8.7. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.7. klo 18 vigilia
Su 12.7. klo 10 liturgia
Ke 15.7. klo 18 akatistos
La 18.7. klo 18 vigilia
Su 19.7. klo 10 liturgia
Ke 22.7. klo 18 ehtoopalvelus

KARSTULA
JUMALANSYNNYTTÄJÄN TSASOUNA

Tsasounantie 1

Su 17.5. klo 10 liturgia
La 18.7. klo 9 liturgia

Jumalanpalvelukset toteutu-
vat tämän listan mukaisesti, 
jos koronaepidemiaan liittyvät 
rajoitukset ovat purkautuneet. 
Rajoitusten ollessa edelleen 
voimassa palvelukset toimi-
tetaan vain Kristuksen Ylös-
nousemisen kirkossa. Tällöin 
ne pyritään suoratoistamaan 
ja niitä voi seurata Jyväskylän 
ortodoksisen seurakunnan 
avoimen Facebook-sivun kaut-
ta. Linkki löytyy seurakunnan 
verkkosivuilta www.jklort.fi.

VIITASAARI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Kirkkotie 12

La 6.6. klo 9 liturgia
Ti 23.6. klo 17 akatistos
La 4.7. klo 9 liturgia

SUOLAHTI
PYHÄN YLIENKELI MIKAELIN 
TSASOUNA

Harjusenkatu 41

Ti 16.6. klo 17 akatistos
La 11.7. klo 9 liturgia

ÄÄNEKOSKI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA

Palokuja 2

Su 31.5. klo 10 liturgia, helluntai
La 20.6. klo 9 liturgia
La 25.7. klo 9 liturgia

KUNNIALLISEN HERRAN RISTIN RISTISAATTO LAPINLAHDELTA 
ALAPITKÄLLE 31.7.-1.8.2020
Vigilia perjantaina 31.7. klo 17 Lapinlahden 
kirkko.

Liturgia lauantaina 1.8. klo 7 Lapinlah-
della.

Liturgian jälkeen aamiainen kirkon alasa-
lissa, minkä jälkeen ristisaatto lähtee kohti 
Alapitkää.

Pajujärveltä ristisaatto etenee kohti 
Alapitkän tsasounaa, jossa ehtoopalvelus ja 
iltatee. Ristisaatto kulkee kauniin luonnon 

keskellä, vanhaa tietä pitkin. Matkan varrella 
toimitetaan rukouspalveluksia ja akatistos 
luomakunnalle.   

Ristisaaton ruokailut ja huoltopalvelut 20 
€ / hlö. Mukaan voi halutessaan ottaa myös 
omat eväät.

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset 
28.7. mennessä Anna-Kaarinalle p. 050 5563 
763

Tervetuloa metropoliitta Arsenin johta-

maan ekumeeniseen ristisaattoon. 

Tapahtuman järjestäminen riippuu 
korona-tilanteesta.
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JYVÄSKYLÄ

Muuta toimintaa

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA 
Jyväskylän tiistaiseura jatkaa 
kokoontumisiaan taas syksyllä, 
seuraa ilmoittelua seurakunnan 
verkkosivuilla ja Facebookissa!

ÄÄNESSEUDUN TIISTAISEURA
Kapeenkosken ekumeeninen ta-
pahtuma (24.5.) siirtyy, ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin.

Ti 9.6. klo 18 kodinpyhitys Plat-
tosilla
Su 14.6. klo 17 Jeesuksen rukous-
palvelus Äänekosken tsasounalla

PIHTIPUTAAN TIISTAISEURA 
Pihtiputaan tiistaiseura jatkaa toi-
mintaa kesätauon jälkeen tiistai-
na 11.8.

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA! 
TOTISESTI NOUSI! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ! 

CHRIST IS RISEN! TRULY, HE IS 
RISEN!
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NUORISOTYÖ
KERHOT           

Nuorten illat jatkuvat kesätau-
on jälkeen syyskuussa. Seuraa 
tiedottelua Jyväskylän orto-
doksinen nuoriso -ryhmästä 
Facebookissa ja Instagramissa 
jkl_ort_nuoret. 

Perhekerho on tauolla kesän 
ajan ja jatkuu jälleen syyskuus-
sa. Seuraa kerhojen suhteen 
tiedottelua seurakunnan 
internet-sivuilla jklort.fi ja Fa-
cebookissa sivulla Jyväskylän 
ortodoksinen seurakunta.

Puuhakerho jatkaa kesäkuun 
loppuun asti tiistaisin klo 
17.30–18 Skypen kautta. Oh-
jaaja Andran tavoittaa Skypen 
tunnuksella andraandreia. 
Vanhempia pyydetään ilmoitta-
maan lasten iät ja omat Skypen 
tunnukset viimeistään tiistaina 
klo 17.

Kirkkokerho kokoontuu 
samoin Skypen välityksellä su 
7.6. klo 10-11. Ilmoittautumi-
set edellisen lauantain aikana 
samalle Skypen tunnukselle 
kuin puuhakerhossa.

LEIRIT

Kesän 2020 kristinoppileiri 
järjestetään 6.–13.6. Pyhä-
kankaalla, päätösliturgia ja 
kirkkokahvit sunnuntaina 14.6. 
Jyväskylässä. Ilmoittautumi-
nen leirille on päättynyt, mutta 
peruutuspaikkoja voi tiedus-
tella virastosta p. 040 756 9589 

tai jyvaskyla@ort.fi. Mikäli leiri 
ei koronarajoitusten vuoksi 
toteudu kesäkuussa, olemme 
varanneet leirin vaihtoehtoi-
seksi ajankohdaksi 3.–9.8.

Perheiden ikonimaalausleiri 
järjestetään Pyhäkankaalla 
1.–4.6. jos rajoitukset ovat 
purkautuneet. Leirin hinta on 
80 €/leiriläinen. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset opetta-
ja Raijalta, raija.kanninen@
valamo.fi tai, p. 050 583 0684. 
Leirin toteutumisesta tiedote-
taan seurakunnan verkkosi-
vuilla ja Facebookissa, seuraa 
tilannetta.

Lasten ja varhaisnuorten leiri 
järjestetään Pyhäkankaalla 
22.–25.6. yhteistyössä Saimaan 
seurakunnan kanssa. Leiri on 
tarkoitettu 7–14 -vuotiaille. 
Leirin hinta on 60 €/seurakun-
nan jäsen, muiden osallistu-
jien osalta hinta määritellään 
erikseen. Ilmoittautumisia 
otetaan vastaan niin kauan kuin 
paikkoja riittää, osoitteeseen 
jyvaskyla@ort.fi. Lisätietoja 
leiristä antaa Jooa, p. 0500 
991 621.

VALMISTUNEET

Ylioppilaat ja ammattiin 
valmistuvat, seurakunta 
haluaa muistaa ylioppilaita 
ja ammattiin valmistuvia seura-
kunnan nuoria. Ilmoita nimesi, 
osoitteesi ja suorittamasi 
tutkinto virastoon (jyvaskyla@
ort.fi) 22.5. mennessä. 

AIKUISTEN LEIRIT PYHÄKANKAALLA 2020
”Kokonainen ihminen” aikuiskripari pe-su 
17.-19.7. Pyhäkankaalla. Ilmoittautumiset 
tiistaihin 16.6. klo 16 mennessä joko vetäjille 
tai seurakuntaan, p. 040 756 9589, jyvaskyla@
ort.fi. Viikonlopun hinta on 75 €.

Aikuiskriparilla perehdymme ihmisen 
elämän moninaisuuteen ja sen arkisiin ja 
hengellisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Miten 
nämä kaksi näkökulmaa muodostavat 
toisiaan tukevan kokonaisuuden? Keskus-
telujen, harjoitusten, jumalanpalvelusten ja 
luonnossa olemisen kautta havahdumme 
yhdessä löytämään levollisen läsnäolon ja 

vahvistamaan yhteyttä Jumalaan. 
Hengellisen opetuksen lähtökohtana on 

Raamatun henkilöitä ja isien kokemus hil-
jaisuudesta. Vetäjänä on isä Risto Käyhkö, p. 
050 569 4032. Ihmiselämän arkisia tilanteita 
lähestytään ratkaisukeskeisesti ja voimava-
ralähtöisesti myönteisyyden kautta. Oppaana 
on Anu Ojanperä, p. 050 339 0113.

Aikuisten ikonileiri pidetään 27.-30.8. 
Paikkoja leirille voi tiedustella Raija Kanni-
selta, raija.kanninen@valamo.fi.
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JYVÄSKYLÄ

SUVISET TSASOUNAT
Tänäkin kesänä toimitamme 
koronatilanteen salliessa tsa-
sounissa akatistos-palveluksia. 
Yhdessä laulettavan, kauniin 
palveluksen jälkeen nautimme 
kahvit tai muut säähän sopivat 
virvokkeet.

Ti 16.6. klo 17 Suolahden 
tsasouna (Harjusenkatu 41)

Ti 23.6. klo 17 Viitasaaren 

tsasouna (Kirkkotie 12)
Ti 21.7. klo 17 Lievestuoreen 

rukoushuone (Mäkikalliontie 
11)

Tervetuloa mukaan tutustu-
maan seurakuntamme kaunii-
siin pyhäköihin ja viettämään 
yhteisiä kesäiltoja rukouksen 
merkeissä!
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Lievestuoreen tsasounan kellot kutsuvat kesäiseen jumalanpalveluk-
seen.

JUMALANPALVELUKSET, TOIMITUKSET JA EHTOOLLISEEN OSALLISTUMINEN 
EPIDEMIA-AIKANA 
Jyväskylässä toimitettavat 
jumalanpalvelukset lähetetään 
suoratoistona seurakunnan 
avoimella Facebook-sivulla. 
Tallenteet palveluksista ovat 

katseltavissa ja kuunneltavissa 
myös lähetysajankohdan jälkeen. 

Esirukouspyyntöjä palveluksiin 
voi jättää esimerkiksi viraston 

sähköpostiin (jyvaskyla@ort.fi). 
Muiden seurakuntien nettiju-
malanpalvelustarjontaan voi 
tutustua Suomen ortodoksisen 
kirkon sivuilla, https://ort.fi/.

Vaikka juma-
lanpalvelukset 
joudutaan 
toimittamaan 
ilman kirkko-
kansaa, tärkei-
den kirkollisten 
toimitusten 
toteutumisen 
pyrimme tur-
vaamaan poik-
keusjärjestelyin.

Aikoja 
katumuksen 
sakrament-
tiin voi sopia 
seurakunnan 
papiston kans-
sa. Katumukset 
toimitetaan 
kirkossa juma-
lanpalvelusten 

ulkopuolella. Myös kaikkia niitä 
seurakuntalaisia, jotka haluavat 
osallistua 

Herran pyhästä ehtoollisesta 
pyydetään ottamaan yhteyttä 
seurakunnan papistoon. Muita 
kirkollisia toimituksia toimitam-
me harkinnan mukaan erikseen 
sopien. Kiireettömät toimitukset 
pyrimme tässä tilanteessa lähtö-
kohtaisesti siirtämään myöhem-
pään ajankohtaan.

Viranomaisten määrittelemiin 
riskiryhmiin kuuluvien ja karan-
teenissa olevien seurakuntalais-
ten osalta voimme valitettavasti 
toteuttaa vain kiireellisimmät 
toimitukset hoitohenkilökunnan 
sallimissa rajoissa. Kaikista täl-
laisista toimituksista on sovittava 
suoraan papin kanssa.

Pyydämme kaikilta kärsivälli-
syyttä sekä toivotamme siunat-
tua kesää ja voimia henkilökoh-
taisessa rukouksessa!

Kokoontumisrajoitusten vuoksi palvelukset siirtyivät nettiin.
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JYVÄSKYLÄ

MENNYTTÄ MUISTELLEN
 – PIENIÄ PALASIA VUOSIKERTOMUKSESTA

Vuosi 2019 oli kirkon korjauksen ja monien 
väliaikaisjärjestelyjen vuosi. Vuoden alusta 
tyhjensimme kirkon tulevaa remonttia varten 
ja saimme esineet sopimaan sinne tänne 
ympäri pihapiiriä. Vanha sali täyttyi, vanha 
pappila osittain ja juhlasaliin vietiin välttä-
mätön jumalanpalveluksiin liittyvä esineistö. 
Kevään ajan Lasaruksen lauantaihin saakka 

toimitimme kaikki palvelukset juhlasalissa 
hautauksia lukuun ottamatta. Paljon yli-
määräistä työtä ja esineiden siirtelyä kuului 
kevään ohjelmaan.

Kirkko saatiin keväällä käyttöön juuri 
ennen suurta viikkoa. Lattiat, sähköt ja 
sähkökaapit, suuri osa valaisimista ja solea 
uusittiin. Asbestin purku ja vaativat sähkötyöt 
haukkasivat suuren osan korjausbudjetista. 
Esteettömyys otettiin huomioon, WC-tilat 
ajanmukaistettiin ja vanhan salin pieni 
keittiö sai toimivat koneet ja uudet kaapistot. 
Värimaailman lähtökohta oli vuoden 1954 
värivalokuva. 

Seurakunnan talous oli keväällä ja syksyl-
lä haasteiden edessä. Lopputulema yllätti 
kuitenkin positiivisesti. Verotulot kasvoivat ja 
tilinpäätös osoitti ylijäämää. Kirkon remont-
tikustannukset alitettiin hyvän työnjohdon ja 
onnistuneiden materiaalihankintojen myötä. 
Vuoden lopussa lainaa oli maltilliset 239 
000 €. Pihamaa, vanha pappila ja kirkko on 
nyt korjattu ja ulkotyöt rakennusten osalta 
odottavat vielä tulevaan vuoteen.

Väestötilastot koko kirkossa 2019 olivat 
karua luettavaa. Väki väheni pienen seu-
rakunnan verran. Vain kaksi seurakuntaa 
koko Suomessa ylsi positiiviseen tulokseen. 
Yllättävin ilmiö oli Helsingin hiippakunnan 
hiipuminen. 

Seurakuntamme tulos oli -6. Jyvässeudun 
muuttovoitto pelasti osaltamme suuremman 
tappion. Kasteiden pieni määrä huolestuttaa 
koko kirkon tulevaisuutta ajatellen.

Toiminnan taso säilyi hyvällä tasolla, 

jumalanpalveluksia ja tapahtumia järjestet-
tiin ympäri seurakuntaa. Kahden työparin 
käyttö turvaa sujuvat toiminnot vuosilomien 
ja satunnaisten esteiden kohdatessa.

Kirkkoherra Timo Mäkirinta

Pihamaa ilahdutti viime keväänä kesäisellä kukkaloistollaan.
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Kirkon remontin aikana jumalanpalvelukset 
toimitettiin seurakuntakeskuksen juhlasalissa.

Lasten pääsiäistä saatiin viettää jo kirkko-
salissa.
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KESÄN 2020 
LEIRIT
Jyväskylän seurakunnan ke-
sälle 2020 suunnitellut leirit 
perutaan. Kriparin osalta 
etsitään korvaavia muotoja 
myöhemmälle syksylle. 
Uusista suunnitelmista 
tiedotetaan vielä kevään 
aikana kriparilaisille.
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SUUNNITELMIA JA VARASUUNNITELMIA
Tämän Aamun Koiton numeron koontihetkel-
lä lähestulkoon kaikki vaikuttaa epävarmalta. 
Viranomaisten korona-epidemian leviämisen 
ehkäisemiseksi antamat rajoitukset ovat 
voimassa toistaiseksi toiseen pääsiäispäi-
vään, mutta hyvin todennäköiseltä näyttää, 
etteivät ne pääty siihen, vaan saattavat jatkua 
pitkällekin kesään tai syksyyn. 

Seurakunnan toiminnan suunnittelulle 
lähtökohta on hankala, mutta taitaa niitä 
haasteita olla tässä tilanteessa muillakin. 
Vaikka epävarmuus tulevasta leimaa tätä 
hetkeä, on katse käännettävä kaikesta 
huolimatta eteenpäin. Sen vuoksi olemmekin 
suunnitelleet tässä lehdessä ilmoitetut juma-
lanpalvelukset, kesän leirit ja muut toimin-
not, kuin mitään rajoituksia ei olisikaan. 

Aika näyttää, miten tautitilanne maassam-
me kehittyy. Samoin se näyttää myös sen, 
minkälaiseksi seurakuntamme toiminta tänä 

kesänä lopulta muotoutuu. Monista leireistä, 
juhlista ja kohtaamisista joudutaan kenties 
luopumaan, mutta kirkollisen elämän ydin 
pitää myös poikkeusaikana: Jumalanpalve-
luksia toimitetaan meillä Jyväskylässä mah-
dollisimman pitkälle, vaikka sitten suljetuin 
ovin ja nettiin lähetettynä, ja kaikki seura-
kuntalaisille tärkeimmät toimitukset pyritään 
turvaamaan. Samalla karanteenikotien sei-
nien sisällä kasvaa toivon mukaan myös halu 
oman hengellisen elämän vahvistamiselle 
rukouksen ja mietiskelyn avulla.

Seurakunnan työntekijät ovat seurakun-
talaisten tavoitettavissa muun muassa kes-
kustelua ja toimituksista, kuten ehtoollisen 
jaosta tai katumuksesta, sopimista varten. 
Tänä aikana verkko ja sosiaalinen media 
ovat seurakunnallisessakin tiedottamisessa 
ne nopeimmat tiedonkulun kanavat. Koska 
kaikilla ei näitä välineitä kuitenkaan ole 

käytössä, haluan tässä yhteydessä rohkaista 
jokaista seurakuntalaista, jonka mieltä jokin 
kysymätön kysymys tai asia kesän kuluessa 
askarruttaa, tarttumaan puhelimeen ja soit-
tamaan meille, niin etsimme yhdessä siihen 
vastauksen.

”Ihminen päättää, Jumala säätää.” – 
Vanhaan suomalaiseen sananlaskuun 
kiteytyvä raamatullinen viisaus asettaa 
suunnitelmamme oikeaan mittakaavaan. 
Riippumatta siitä, kuinka hyvin tai huonosti 
suunnitelmamme ja varasuunnitelmam-
me tulevaisuuden suhteen käyvät toteen, 
voimme kaikki yhdessä kärsivällisesti luottaa 
siihen, että Jumala pian johdattaa meidät 
tästä tilanteesta selvemmille vesille entistä 
viisaampina ja vahvempina, omat voimamme 
ja niiden rajat tuntien.

Pastori Kaarlo Saarento

KUOPIOKUOPIO
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio
Virasto: p. 0206 100 300 
Avoinna ma, ti, to, pe klo 9-12, ke klo 13-17 ja arkipäiville sattuvina ortodoksisen 
kirkon suurina juhlina klo 13-15. Sähköposti: kuopio@ort.fi.
Fax: 0206 100 301, www.ort.fi/kuopio

Virkatodistukset: p. 040 358 3625, ma,ti,to-pe 9-12 , ke suljettu.

YHTEYSTIEDOT PAPISTO JA KANTTORIT:

KESKINEN alue
Kirkkoherra, rovasti Timo Honkaselkä, 
p. 050 057 4443
Kanttori Anita Lintu-Routavaara, p. 050 349 4379

ITÄINEN alue
Pastori Otto Laukkarinen  p. 040 527 6247 
Kanttori Sofia Laukkanen p. 040 195  0044
 

LÄNTINEN alue
Pastori Harri Peiponen, p. 050 411 9842 
Kanttori  Eija Honkaselkä, p. 050 411 9845 

Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan 
seurakuntien venäjänkielinen pappi
Rovasti Pavel Pugovkin, p. 040 130 7198 
Kuopion seurakunnassa kuukauden 
viimeinen viikko

MUU HENKILÖKUNTA
Seurakuntasihteeri Juha Sissonen, p. virasto 0206 100 300  /  
040 139 4966  
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Rosa Hartikainen, p. 050 439 4556
Lasten ja nuorten ohjaaja Svetlana Laamanen, p. 040 358 6576
Vahtimestari Heikki Peiponen (Pyhän Nikolaoksen katedraali 
ja seurakuntatalo Kuopio), p. 0206 100 311

Sähköposti etunimi.sukunimi@ort.fi

Jumalanpalvelukset

KESKINEN ALUE
PYHÄN NIKOLAOKSEN KATEDRAALI

Sepänkatu 7

Säännölliset palvelukset ka-
tedraalissa ovat lauantaisin klo 
17 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 
liturgia.

Ke 20.5. klo 17 vigilia
To 21.5. klo 10 liturgia
Ke 27.5. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 29.5. klo 17 parastasis
La 30.5. klo 10 liturgia
Ke 10.6. klo 17 akatistos
Pe 12.6. klo 17 akatistos
Ke 24.6. klo 17 akatistos
Ke 8.7. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 22.7. klo 17 akatistos

TOIVALA
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA 

Kivitie 21

Ke 3.6. klo 18 akatistos
Ke 17.6. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 1.7. klo 18 akatistos
Ke 15.7. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 29.7. klo 18 akatistos

KESKUSTALO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Karjalankatu 1

Ke 20.5. klo 8 liturgia
Ke 27.5. klo 8 liturgia

LÄNTINEN ALUE
SIILINJÄRVI
SUURMARTTYYRI GEORGIOS 
VOITTAJAN KIRKKO

Harjamäentie 2

Ke 20.5. klo 17 vigilia
To 21.5. klo 10 liturgia
Su 21.6. klo 10 liturgia

SYVÄNNIEMI
YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA

Mihailantie 8

La 30.5. klo 10 liturgia
Su 5.7. klo 10 liturgia

Muutokset mahdollisia, niistä 
ilmoitetaan perjantain Savon 
Sanomissa ja Facebookissa 
sekä seurakunnan nettisivul-
la www.ort.fi/kuopio.  

Jumalanpalvelukset toteu-
tuvat tämän listan mukai-
sesti, jos koronaepidemiaan 
liittyvät rajoitukset ovat 
purkautuneet. Rajoitusten 
ollessa edelleen voimassa 
palvelukset toimitetaan 
vain Pyhän Nikolaoksen 
katedraalissa. Tällöin ne 
pyritään suoratoistamaan 
ja niitä voi seurata Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan 
avoimen Facebook-sivun 
kautta osoitteessa https://
www.facebook.com/Kuopion.
ortodoksinen.seurakunta ja 
jälkikäteen Youtubessa.
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PIELAVESI
APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN 
KIRKKO

Puistotie 2

To 21.5. klo 10 hetkipalvelus
La 23.5. klo 18 ehtoopalvelus
Su 24.5. klo 10 liturgia
La 30.5. klo 18 akatistos
Su 31.5. klo 10 hetkipalvelus
Su 28.6. klo 17 vigilia
Ma 29.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys , praasniekka
La 25.7. klo 17 ehtoopalvelus, ark-
kipiispan tsasouna
Su 26.7. klo 10 liturgia

MAANINKA
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Pihtisalmentie 120

Su 26.7. klo 10 liturgia

KEITELE
PYHITTÄJÄ ARSENI 
KONEVITSALAISEN KIRKKO 

Arsenintie 1

To 11.6. klo 16.30  panihida , Hie-
kan hautausmaa
To 11.6. klo 18 suuri ehtoopalvelus 
, Hiekan tila

Pe 12.6. klo 10 liturgia ja vedenpy-
hitys , praasniekka

SUONENJOKI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
KIRKKO

Herralantie 120

La 30.5. klo 17 vigilia
Su 31.5. klo 10 liturgia , polviru-
koukset
La 4.7. klo 10 liturgia
Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhi-
tys, praasniekka
La 15.8. klo 10 liturgia (slaavi-
suomi)

TERVO
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
RUKOUSHUONE

Kirkkotie 9

Su 19.7. klo 17 vigilia
Ma 20.7. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys

VESANTO
JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄN 
RUKOUSHUONE

Koulutie 6

Ti 23.6. klo 17 vigilia
Ke 24.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys

PURONIEMEN LEIRIKESKUS 
PYHIEN PIETARIN JA PAAVALIN 
KIRKKO

Kerkonkoskentie 608

La 27.6. klo 17 vigilia
Su 28.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys
To 2.7. klo 9 liturgia

RAUTALAMPI,
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Nikolaoksentie 1A

La 6.6. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE
JUANKOSKI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO

Patruunantie 59

La 30.5. klo 17 vigilia
Su 31.5. klo 10 liturgia , polvirukoukset
Su 12.7. klo 10 liturgia

MUURUVESI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Muuruvedentie 41

Su 28.6. klo 10 liturgia

NILSIÄ
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO
Laitisenmäentie 1

Ke 20.5. klo 17 vigilia
To 21.5. klo 10 liturgia
Ti 23.6. klo 17 vigilia
Ke 24.6. klo 10 liturgia ja vedenpy-
hitys , praasniekka

TUUSNIEMI
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Keskitie 54

Su 7.6. klo 10 liturgia
Su 28.6. klo 17 vigilia
Ma 29.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys , praasniekka

KESÄN PRAASNIEKAT
KEITELE
PT. ARSENI KONEVITSALAISEN 
KIRKKO

Arsenintie 1 

To 11.6. klo 16.30 panihida, Hie-
kan hautausmaa
To 11.6. klo 18 suuri ehtoopal-
velus, Hiekan tila
Pe 12.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys
NILSIÄ
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Laitisenmäentie 1

Ti  23.6. klo 17 vigilia
Ke 24.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys

PIELAVESI
APOSTIEN PIETARIN JA PAAVALIN 
KIRKKO

Puistotie 2

Su 28.6. klo 17 vigilia
Ma 29.6. klo 10 liturgia ja ve-
denpyhitys

TUUSNIEMI
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Keskitie 54

Su 28.6. klo 17 vigilia
Ma 29.6. klo 10 liturgia ja ve-
denpyhitys

LAKKIRAHA 
KEVÄT 2020
Haluamme muistaa seura-
kuntamme uusia ylioppilaita 
ja toiselta asteelta valmistu-
via stipendillä. Erityistilan-
teen vuoksi jokainen anoja 
saa stipendin tilisiirtona. 

Ilmoita siis itsesi seura-
kuntaan keskiviikkona 20.5. 
mennessä osoitteeseen kuo-
pio@ort.fi tai 0206 100 300. 
Kerro nimesi, tilinumerosi ja 
opinahjo, josta valmistut.

Muuta toimintaa

Seurakunnan 
löydät myös

Kuopion ortodoksinen 
seurakunta

@nupikuopio

Kuopion ortodoksinen 
seurakunta

Kesä tulee.Tee kuten isä Harri ja arkkimandriitta Herman – hanki 
hyvä harrastus!
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NAISTEN JUHLIA
Maaliskuussa vietettävän Nais-
ten päivän aatonaatonaattona 
pidettiin kansainvälinen naisten 
ekumeeninen rukouspäivätilai-
suus Kuopion ortodoksisessa 
seurakunnassa.
 Paikallistapahtumasta vastasi 
Nuorten Naisten Kristillinen 
yhdistys ja seurakunnasta tilai-
suutta oli valmistelemassa Marja 
Mäkirinta, Malcolm Hicks, Sirpa 
Okulov, Anita Lintu Routavaara ja 
isä Harri Peiponen.
 Esitelmissä käsiteltiin naisten 
asemaa Zimbabwessa, jonne 
Filantropia tekee avustustyötä 
sekä afrikkalaisten perheiden 
sopeutumista Kuopioon.
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Käärmelahden ystävät järjestivät 
perinteisen naisten päivän litur-
gian maaliskuussa Käärmelah-
den tsasounassa, jonka seinillä on 
11 naispyhän ikonit esirukouksen 
kohteena. 
Tsasounassa on tarkoitus järjes-
tää mm. papillisia ja maallikkopal-
veluksia. Vuoden päätapahtuma on 
temppelin praasniekka, Kristuksen 
kirkastumisen juhla elokuussa.

Maija Antikainen NNKY:stä esittelee illan burmalaiset vieraat, jotka asuvat Kuopiossa.
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KAIKKIEN LEIRI 2020
Nimensä mukaisesti kaikille tarkoitettu leiri 
Puroniemen leirikeskuksessa 12.-14.6.

Lapsille, aikuisille ja ikäihmisille, kaiken-
laisille perheille, itsekseen eläville, nuorille, 
maahanmuuttajille – ihan kaikille seurakun-
talaisille. Tarkoituksena on viettää muutama 
kesäpäivä ortodoksisuutta vaalien mukavan 
yhteisen toiminnan merkeissä. Lisäksi leiril-
lä järjestetään eri ikäluokille kohdennettua 
omaa toimintaa.

Nuoret (9v ylöspäin) voi osallistua leirille 
ilman huoltajaa. Leirille mahtuu viisikym-
mentä ensimmäisenä ilmoittautunutta. 

Ilmoittaudu mukaan 29.5. mennessä osoit-
teessa: http://www.ort.fi/kuopio/kaikkienleiri

Leirimaksu:
Aikuinen 25 €
Lapsi 15 €
Perheen yhteissumma kuitenkin enintään 
80 €
Leirimaksu sisältää majoituksen, ruokailut 
ja ohjelman.

Lisätietoja: 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Rosa Hartikainen
rosa.hartikainen@ort.fi, p. 050 4394 556
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RAUTALAMPI 

RAUTALAMPI
Nikolaoksentie 1, 77700 Rautalampi

Kasteet, avioliittoon vihkimiset, hautaukset, muut varaukset, Kuopion kanslia, p. 0206 100 300
(ma, ti, to, pe klo 9-12, ke klo 13-17)
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, isä Harri Peiponen p. 050 411 9842
Kanttori Eija Honkaselkä p. 050 411 9845
Hallinnolliset asiat, kirkkoherra isä Timo Honkaselkä p. 0500 574 443

Jumalanpalvelukset

RAUTALAMPI
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Nikolaoksentie 1A

La 6.6. klo 10 liturgia

SUONENJOKI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
KIRKKO

Herralantie 120

La 30.5. klo 17 vigilia

Su 31.5. klo 10 liturgia , polviru-
koukset
La 4.7. klo 10 liturgia
La 15.8. klo 10 liturgia (slaavi-
suomi)

TERVO
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
RUKOUSHUONE

Kirkkotie 9

Su 19.7. klo 17 vigilia

Ma 20.7. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys

VESANTO
JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄN 
RUKOUSHUONE

Koulutie 6

Ti 23.6. klo 17 vigilia
Ke 24.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys

PURONIEMEN LEIRIKESKUS 
PYHIEN PIETARIN JA PAAVALIN 
KIRKKO

Kerkonkoskentie 608

La 27.6. klo 17 vigilia
Su 28.6. klo 10 liturgia ja veden-
pyhitys
To 2.7. klo 9 liturgia

Muuta toimintaa

PRAASNIEKAT 
VESANTO, JOHANNES 
KASTAJAN SYNTYMÄN 
RUKOUSHUONE
Koulutie 6

Ti 23.6. klo 17 vigilia
Ke 24.6. klo 10 liturgia ja 
vedenpyhitys, temppelin 
60-vuotisjuhla

PURONIEMEN 
LEIRIKESKUS, PYHIEN 
PIETARIN JA PAAVALIN 
KIRKKO
Kerkonkoskentie 608

La 27.6. klo 17 vigilia
Su 28.6. klo 10 liturgia ja ve-
denpyhitys

TERVO, PYHÄN PROFEETTA 
ELIAN RUKOUSHUONE
Kirkkotie 9

Su 19.7. klo 17 vigilia
Ma 20.7. klo 10 liturgia ja ve-
denpyhitys

SUONENJOKI, KRISTUKSEN 
KIRKASTUMISEN KIRKKO
Herralantie 120

Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 10 liturgia ja ve-
denpyhitys

PURONIEMEN KESÄN 
LEIRIT 
Vireyttä ja vahviketta arkeen - leiri ikäihmisille 
22.-25.6.
Ortodoksinen Ollaan yhdessä -lomaleiri kaikille 
maanantaista perjantaihin 29. – 3.7.2 
Ortodoksinen perheleiri 6.-10.7.
Tiedustelut: lisätiedot ja ilmoittautumiset 
mennessä Puroniemen ystävät ry /Mirja Mäkinen 
(pj.), p. 044 3201147
Erja Kotta (siht.) p. 044 3638380, www.puroniemi.
net.

ORTODOKSIALEIRI   
PURONIEMEN 
LEIRIKESKUKSESSA 
4.- 6.9.
Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja 
elämään ortodoksisuutta. Isät Raimo Sissonen 
ja Risto Käyhkö luennoivat. Kanttorina on Viktor 
Jetsu. Aiheina mm. Ilo ja kärsimys, Job sai hyvän 
vastauksen, Ikääntyvä lähimmäinen ja kuolleitten 
ylösnousemus. 

Palvelukset omassa leiritsasounassa. Sauno-
taan ja vaihdetaan ajatuksia takkatulen ääressä. 
Leirin hinta120 €, sisältää luennot, ruuan ja 
majoituksen. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetul-
leita, kirkon jäsenyyttä ei edellytetä. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset puroniemen.tuki@gmail.com 
tai Mirja Mäkinen, p. 044 320 1147.

 Järjestäjänä Puroniemen ystävät ry
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MUISTOKIRJOITUS 
ISÄ ONNI LAAKSO 9.8.1934-21.3.2020

Paaston aikaan ja Korona-viruksen jyllätessä 
maailmalla saimme suruviestin. Isä Onni 
Laakso oli siirtynyt yllättäen tuonilmaisiin 
kotonaan 21.3.2020.

Onni Laakso syntyi Impilahdella Ruokojär-
ven kylässä 9.8.1934 nelilapsiseen perhee-
seen. Hän oli perheen toiseksi vanhin lapsi. 

Onnin perhe päätyi evakko-
vuosien jälkeen Suonenjoelle, 
josta he saivat pienen maapaikan 
Putkinotkosta. Onni jatkoi Kar-
jalassa aloittamaansa kansa-
koulua Suonenjoella. Hän meni 
kansakoulun jälkeen teknilliseen 
kouluun Kuopioon, josta valmis-
tui tienrakennusmestariksi. Val-
mistuttuaan hän asui Kuopiossa, 
mutta työskenteli tienrakennus-
työmailla Etelä-Suomessa. Hän 
oli rakentamassa Etelä-Suomen 
isoja valtateitä sekä Lappeen-
rannassa Saimaan kanavaa. Hän 
muutti asumaan Varkauteen 
70-luvun alussa, jossa työs-
kenteli Varkauden kaupungilla 
rakennusmestarina eläkkeelle 
siirtymiseensä saakka.

Varkaudessa hän avioitui Sirk-
ka Vuorisen kanssa. Sirkka oli 
asunut aikaisemmin Suonenjoel-
la ja oli myös Karjalan evakkoja 
Ruokojärveltä. Kerrotaan, että 
heidät oli aikoinaan Karjalassa 
kastettu samassa kastevedessä. 
Sirkka työskenteli Varkauden 
ortodoksisessa seurakunnassa 
kanslistina. Heille syntyi kaksi 
tyttöä. Onni oli ahkera kirkossa 
kävijä ja lauloi Varkauden kirk-
kokuorossa sekä toimi isännöit-

sijänä. Hänet oli vihitty diakoniksi ja hänelle 
oli myönnetty kierreorarin käyttöoikeus.

Eläkkeelle jäätyään Onni ja Sirkka muutti-
vat Suonenjoelle Metsolaan asumaan. Onnin 
kotitila Putkinotkossa oli heillä kesäasunto-
na. Myös Suonenjoella Onni osallistui aktiivi-
sesti seurakunnan toimintaan kuorolaisena 

ja seurakunnan eri luottamustehtävissä, 
mm. kiinteistölautakunnassa. Suonenjoen 
kirkon isännöitsijänä hän toimi lähes kaksi-
kymmentä vuotta yhdessä vaimonsa Sirkan 
kanssa.

Sirkan voimien vähentyessä he muuttivat 
uuteen kerrostaloon Jalkalantien varteen. 
Sirkka siirtyi tuonilmaisiin 18.9.2011. 
Leskeydyttyään isä Onni jatkoi diakonina 
Suonenjoen kirkossa ja osallistui aktiivisesti 
jumalanpalveluksiin, tiistaiseuran tilaisuuk-
siin, kirkkomme talkoisiin ja kaikkiin seura-
kuntamme tapahtumiin. Myös Puroniemen 
talkoissa ja tapahtumissa hän oli uskollisesti 
mukana. Karjalaseuran toiminta oli myös 
sydäntä lähellä. Hän teki useita Karjalan 
matkoja.

Isä Onnille oli tärkeää luonto ja metsä. 
Hän oli ahkera liikkumaan metsässä, mar-
jastamaan ja sienestämään. Myös eläimet 
olivat hänelle rakkaita. 

Isä Onni seurasi aikaa, luki paljon. Hänellä 
oli laaja yleissivistys ja hän halusi keskustel-
la ajan ilmiöistä. Hän oli ajatteleva, syvälli-
nen, ylpeä ortodoksisuudestaan. Usko näkyi 
ja tuntui kaikessa. Hän eli todeksi uskon 
elämässään. Hän oli nöyryyden perikuva 
ja sopuisa ihminen. Kohtaamiset ihmisten 
kanssa olivat tärkeitä. Hänen hymynsä 
ja iloisuutensa vaikuttivat myönteisesti 
meihin kaikkiin. Hän oli meille nöyryyden ja 
uskollisuuden esikuva kirkon työssä. Monet 
jäävät suremaan tuota hienoa ja merkittä-
vää kirkkomme uskollista jäsentä. Ollos iäti 
muistettu Sinä autuuteen kutsuttu ja aina 
muistettava isämme!

Helena ja Juhani Hänninen
Suonenjoen kirkon isännöitsijäpari

Onni Laakso vihittyiin diakoniksi 18.2.1990, kierreorarin 
käyttöoikeuden hän sai  8.4.2012.

MUMMOTAPAHTUMA
Perinteinen mummotapahtuma järjes-
tettiin helmikuussa Rautalammin pyhän 
Nikolaoksen kirkossa ja seurakuntasa-
lissa. Päivä alkoi yhteisellä liturgialla ja 
jatkui ruokailulla ja ohjelmalla. 
Päivään osallistui mummoja, mumme-
ja, pappoja, ukkeja, äitiä, isiä, kummeja, 
tyttöjä ja poikia.
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YHDISTYMISSOPIMUS ALLEKIRJOITETTIIN 
– YHDISTYNYT SEURAKUNTA ALOITTAA 1.1.2021

Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin ortodok-
sisten seurakuntien valtuustot allekirjoittivat 
yhdistymissopimuksen Kuopiossa 14.3.2020.

Yhdistymissopimuksen taustalla on kir-
kolliskokouksen, kirkollishallituksen ja piis-
painkokouksen marraskuussa 2018 tekemät 
päätökset seurakuntauudistuksen käynnis-
tämisestä ja kirkollis-hallituksen 25.11.2019 
tekemä päätös seurakuntien yhdistymisestä.

Seurakuntien muodostama yhdistynyt 
seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021. 
Vastaanottavasta seurakunnasta (yhdisty-
nyt seurakunta) käytetään 1.1.2021 alkaen 
nimeä Kuopion ortodoksinen seurakunta.

Seurakuntauudistuksen tavoitteena on, 
että kaikki yhdistyneen seurakunnan alueet 
tulevat kohdelluksi yhdenvertaisina kuiten-
kin ottaen oikeudenmukaisesti huomioon 
alueelliset erot. Yhdistynyt seurakunta toimii 
kaikin tavoin niin, että yhdenvertaisuusperi-
aate toteutuu tulevaisuudessakin kaikessa 
toiminnassa.

Seurakunnan rajoja suhteessa naapuri-
seurakuntiin ollaan valmiita tarkastelemaan 
yhdistymisen täytäntöönpanon jälkeen eri-
tyisesti Iisalmen ja Rautalammin nykyisten 
raja-alueiden osalta.

Sulautuvien seurakuntien työntekijät siir-
tyvät Vastaanottavan seurakunnan palveluk-
seen entisin ehdoin.

Vastaanottavan seurakunnan kirkkoherra 
toimii uuden seurakunnan kirkkoherrana. 
Alustavasti arvioidaan, että uuteen seura-
kuntaan tulee kirkkoherran lisäksi kolme 
pappia, neljä kanttoria, kaksi toimistotyönte-
kijää ja kolme muuta työntekijää. Henkilöstö 
sijoittuu alustavan arvion mukaan pääosin 
entisille toimipaikkakunnille.

Seurakunnat sitoutuvat siihen, että ne 
huolehtivat asianmukaisesti omaisuudestaan 
sopimuksen voimaantulopäivän ja täytän-
töönpanopäivän välisenä aikana. Seurakun-
nat sitoutuvat muutoinkin toimimaan siten, 
että niiden taseasema ei heikkene tarpeet-
tomasti seurakunnan omien päätösten 
johdosta.

Omaisuuden säilyttämisen/sijoittamisen 
osalta lähtökohta on se, että omaisuus 
pidetään ensi-sijaisesti alkuperäisissä sijoi-
tuspaikoissaan. Näin menetellään erityisesti 
pyhäkköjen sakraali-esineiden, jumalanpal-
veluspukujen ja -kirjojen osalta.

Seurakunnat eivät ota vastatakseen 
alueellaan olevien yksityisten tsasounien 

ja pyhäkköjen taloutta tai niiden toiminnan 
ylläpitämistä.

Kiinteistöjen ja rakennusten osalta teh-
dään yhdessä palvelukeskuksen kiinteis-
töpäällikön kanssa oma suunnitelmansa 
vuoden kuluessa yhdistymisestä.

Nykyisten seurakuntien alueella jokai-
sen kunnan alueella on yksi tai useampi 
pyhäkkö, lukuun ottamatta Hankasalmen ja 
Konneveden kuntia. Yhteensä seurakuntien 
alueella on 14 kirkkoa ja 15 tsasounaa, jotka 
seurakunnat omistavat.

Yhdistetyn Kuopion ortodoksisen seu-
rakunnan alueelle muodostetaan neljä (4) 
tarkoituksen mukaista toiminta-aluetta.

Vastaanottava seurakunta on velvollinen 
huolehtimaan siitä, että yhdistyneen seura-
kunnan kaikki alueet tulevat jumalanpalve-
luksia, kirkollisia toimituksia, sielunhoidol-
lisia keskusteluja ja muita seurakunnallisia 
palveluksia suunniteltaessa tasapuolisesti 
kohdelluiksi

Lisätietoja: kirkkoherra Timo Honkaselkä, 
p. 0500 574 443, timo.honkaselka@ort.fi
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Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin seurakuntien valtuustot allekirjoittivat yhdistymissopimuksen.
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MUUTA TOIMINTAA

Kaikki kerhot ja kuorot ovat 
kesäkuukausien ajan tauolla. 
Tulevan syksyn aikataulut 
julkaistaan heinäkuussa Aamun 
Koiton seuraavassa numerossa. 
Rentouttavaa kesää, toivotaan 
että syksyllä pääsemme jälleen 
jatkamaan uudella innolla!

KORONA HILJENTÄÄ PURONIEMEN KESÄN - KRIPAN TOTEUTTAMISEEN 
VAIHTOEHTOISIA TAPOJA
Suomen ortodoksinen kirkko on linjannut 
huhtikuussa, että se noudattaa voimassa ole-
via rajoitustoimia ainakin heinäkuun loppuun 
saakka. Tällä päätöksellä suojellaan kirkon 
jäsenistöä ja turvataan mahdollisimman 
hyvin seurakuntien toiminnan jatkuvuus.

Kesän aikana ei siis järjestetä kokoon-
tumisia. Esimerkiksi leirejä järjestetään 
aikaisintaan koulujen syyslomien aikaan. 
Myöskään perinteisiä praasniekkajuhlia ei 
kesällä järjestetä. Kristinoppileirit siirtyvät 
koulujen tulevan lukuvuoden loma-aikoihin, 
ensi kesään tai ne järjestetään monimuoto-
opetuksena.

Kirkollisia toimituksia – esimerkiksi kas-
teita ja avioliittoon vihkimisiä – on hyvä lykätä 
edelleen tuonnemmas. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kaikki Kuopion ja Rautalammin orto-
doksisten seurakuntien leirit Puroniemessä, 
mukaan lukien kristinoppileiri, on peruttu. 
Vaikka heinäkuun kripa onkin peruttu, niin 
nuorille tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja suo-
rittaa leiri tänä vuonna.

– Monelle lapselle ja nuorelle leirikesä 
on yksi vuoden kohokohdista, mutta nyt on 
tärkeää noudattaa ohjeita. Vaikka kaikki 
seurakuntamme kesäleirit on peruttu, niin 
kristinoppileirille on luvassa vaihtoehtoisia 
tapoja ja niiden suunnittelua tehdään yhteis-
työssä seurakuntien ja ONL:n kanssa, sanoo 
lapsi- ja nuorisotyöntekijä Rosa Hartikainen 
Kuopion ortodoksisesta seurakunnasta.

-Puroniemen ystävien kesä- ja heinäkuuk-
si suunnitellut leirit siirtyvät tulevaisuuteen 

koronan vuoksi. Siinä suhteessa yhdistys 
noudattaa ortodoksisen kirkon linjausta. 
kertoo Mirja Mäkinen Puroniemen ystävistä.

Mäkisen mukaan on haikeaa tuottaa 
pettymys ja lisäodotusta etenkin lapsille, 
joista monet haaveilevat leireille pääsystä 
kuukausia.

-Myönteinen uutinen on kuitenkin se, että 
tulevilla leireillä harrastusvälineistö on entis-
tä ehompi Mansikka ry:n myöntämän avus-
tuksen ansiosta. Syyskuun toisella viikolla 
toteutetaan näillä näkymin Ortodoksialeiri, 
joka on suunnattu ortodoksisuudesta kiin-
nostuneille ja lisätietoa haluaville aikuisille.

Pastori Harri Peiponen

SAIMAA
Kirkkoherranvirasto avoinna ke klo 9–13, p. 040 502 1838, Relanderinkatu 5, Varkaus  
Mikkelin toimisto avoinna ke klo 11–15, Paavalinkatu 4.  
saimaa@ort.fi | ortsaimaa.net  
Kirkkoherra Bogdan Grosu, p. 040 480 3677, bogdan.grosu@ort.fi  
Pastori Mikko Mentu, p. 050 593 1383, mikko.mentu@ort.fi  
Kanttori Maria Bondarenkon sijaisena ylidiakoni Jyrki Härkönen, p. 050 350 1495
Kanttori Maria Mentu, p. 040 178 4103, maria.mentu@ort.fi
Uskonnonopettajan sijainen Taru Nevalainen-Yakovlev, p. 041 752 2603, taru.o@hotmail.com

Jumalanpalvelukset   

VARKAUS
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Relanderinkatu 5 

To 21.5. klo 9 liturgia, vedenpyhi-
tys ja ristisaatto, Herran taivaa-
seenastuminen, pyhäkön praas-
niekka 
La 23.5. klo 14 yleinen panihida 
La 30.5. klo 17 vigilia  
Su 7.6. klo 10 liturgia, suomi-slaa-
vi, isä Pavel 
La 27.6. klo 17 ehtoopalvelus  
La 11.7. klo 17 vigilia 
Su 12.7. klo 10 liturgia  

MIKKELI
PYHÄN YLIENKELI MIKAELIN 
KIRKKO

Paavalinkatu 4 

Ke 20.5. klo 17 vigilia, Herran tai-
vaaseen astuminen 
Su 31.5. klo 10 liturgia ja hellun-
tain polvirukoukset  
La 13.6. klo 17 vigilia Mikkelin 
srk-salissa 
Su 14.6. klo 10 liturgia Mikkelin 
srk-salissa 

Su 5.7. klo 10 liturgia, suomi-slaa-
vi, isä Pavel 
La 18.7. klo 17 vigilia 
Su 19.7. klo 10 liturgia

SAVONLINNA
PYHÄN SAKARIAAN JA ELISABETIN 
KIRKKO

Erkonkatu 11

La 6.6. klo 9 liturgia, suomi-slaavi, 
isä Pavel 
Su 28.6. klo 10 liturgia 
La 4.7. klo 9 liturgia, suomi-slaavi, 
isä Pavel 
La 4.7. klo 17 ehtoopalvelus, isä 
Pavel 
Su 26.7. klo 10 liturgia 

 
PIEKSÄMÄKI
NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN 
KIRKKO

Vanha Mikkelintie 18

Ke 27.5. klo 17 Jeesuksen rukous 
-palvelus  
La 6.6. klo 17 ehtoopalvelus, isä 
Pavel 
La 20.6. klo 17 vigilia 

Su 21.6. klo 10 liturgia 

JOROINEN
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN 
KIRKKO

Kaitaistentie 345

Su 24.5. klo 10 liturgia

IHASTJÄRVI
PYHÄN ALEKSANTERI 
SYVÄRILÄISEN TSASOUNA

Kivimäentie 35

Ma 15.6. klo 17 akatistos

MIKKELI VISULAHTI
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN TSASOUNA
Visulahdentie

Su 28.6. klo 17 suuri ehtoopal-
velus 
Ma 29.6. klo 9 liturgia, vedenpyhi-
tys ja ristisaatto, apostolit Pietari 
ja Paavali, pyhäkön praasniekka 

Kirkon ohjeistuksen mukaises-
ti seurakunnan ryhmätoiminta 
on tauolla ja jumalanpalveluk-
set toimitetaan suljetuin ovin 
31.7. asti. Sen aikana jumalan-
palvelukset lähetetään suora-
toistona internetin välityksellä 
oheisen listan mukaisesti. Ju-
malanpalveluksia voi seurata 
seurakunnan kotisivujen (or-
tsaimaa.net), YouTube-kana-
van (youtube.com - Saimaan 
ortodoksinen seurakunta) tai 
Facebook-sivun (facebook.
com - Saimaan Ortodoksinen 
Seurakunta) välityksellä. Muu-
tokset listaan ovat mahdollisia, 
seuraathan ilmoituksia seura-
kunnan muissa tiedotuskana-
vissa.
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UUDEN OPPIMISTA KRIISIN KESKELLÄ

Koronaviruksen vaikutukset ovat näky-
neet meidän jokaisen elämässä. Kirkkona 
jouduimme pääsiäisen alla aivan uuteen 
tilanteeseen. Rakkaudesta lähimmäistämme 
kohtaan jouduimme pidättäytymään avoimis-

ta tapahtumista ja rajoittamaan toistem-
me kohtaamista. Pappina jouduin monen 
muun tavoin järjestämään työni sisällön 
uudestaan ja opettelemaan uutta. 

Kun kirkon ovet suljettiin, ensimmäin-
en kysymys oli se, mitä minä seurakun-
nan työntekijänä voin nyt tehdä? Papin 
tärkeimpiin tehtäviinhän kuuluvat muun 
muassa jumalanpalvelusten toimittami-
nen sekä pastoraalinen työ. Kumpikin 
näistä vaativat ihmisten kohtaamista, 
mutta entä kun kohtaamisen mahdolli-
suuksia rajoitetaan huomattavasti? 
Seurakuntatyön tapojen ja välineiden 
täytyi uudistua lyhyessä ajassa tämän 
toteuttamiseksi. 

Kevään ajan jumalanpalveluksia on 
seurattu suoratoiston kautta. Vaikka ää-
nentoisto vaati aluksi hieman hiomista ja 
harjoittelua, ovat nettijumalanpalveluk-
set saaneet myös kiitosta. Eräs invalidi 
oli hyvillään siitä, miten sähköisten 
kanavien kautta jaetut palvelukset olivat 
mullistaneet hänen hengellistä elä-
määnsä. Tavallisesti pappi tuo hänelle 

ehtoollisen kotiin, ja hän pääsee avustettuna 
osallistumaan liturgiaan muutamia kertoja 
vuodessa. Se että hän pääsi seuraamaan ju-
malanpalvelusta viikoittain, tai jopa päivittäin 
oli jotain aivan uutta ja kumouksellista. 

 Tämän kevään jälkeen voidaan tuskin 
enää väittää, etteivät sosiaalisen median hyö-
dyntäminen ja nettijumalanpalvelukset olisi 
seurakuntatyön kannalta merkityksellisiä. 
Termit kuten some ja striimaus ovat tulleet 
osaksi arkea, tahdoimme sitä tai emme. Per-
inteinen kasvotusten tapahtuva kohtaaminen 
tulee tietysti jatkossakin olemaan tärkein osa 
kirkkomme työtä. On kuitenkin kiinnostavaa 
nähdä mitä voimme oppia tästä kriisistä ja 
miten voimme hyödyntää saatuja oppeja 
tulevaisuudessa.  

Kriisitilanteessa ja muuttuneiden 
käytäntöjenkin keskellä kirkon ja seura-
kunnan ydintehtävä säilyy samana. Kirkon 
palvelutehtävässä olevat kulkevat seurakun-
talaisten rinnalla kaikkina hetkinä, tarkoitti 
se sitten kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, 
puhelua tai videoneuvottelua. Toisaalta on 
hyvä muistaa, että toisen ihmisen kohtaami-
seen ei tarvita papin vihkimystä. Me voimme 
kaikki tukea toinen toistamme. Muistetaan 
rakkaitamme eikä jätetä ketään yksin!

 
Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi!

 Pastori Mikko Mentu

Pappikin saa kriisin keskellä oppia uutta.

Koronavirustilanne on merkinnyt digiloikkaa seurakunnissa. Jumalanpalvelukset on lähetetty suoratoistona Youtube:ssa tai Facebookissa. Kirkoista 
on tullut studioita. “Mikki kuntoon ja rukouspalvelus eetteriin”, tuumailee kirkkoherra Bogdan Grosu.
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RETKI PIEKSÄMÄEN PALTASELLE 
siirtyy loppukesälle/alkusyksyyn – ilmoitamme uuden ajankohdan 
heinäkuun lehdessä, nettisivuilla ja kerhokirjeitse!

SEURAKUNNAN KERHOJEN JA 
PYÖREITÄ VUOSIA TÄYTTÄVIEN 
YHTEINEN JUHLA
Perinteisesti helatorstaina juhlittua pyöreitä vuosia täyttävien 
juhlaa Mikkelissä vietetään tämänhetkisen suunnitelman mukaan 
syyskuussa sunnuntaina 27.9. liturgian jälkeen.

YLIENKELI MIKAELIN KIRKON 
MAALAUS JATKUU KESÄLLÄ
Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja ikonimaalari Jyrki 
Pouta saapuvat Mikkeliin jatkamaan Ylienkeli Mikaelin kirkon 
seinämaalausten tekemistä. Kirkko on sen vuoksi  pois käytöstä 
kesäkuun ajan. 

Kesäkuun jumalanpalvelukset toimitetaan seurakuntasalilla ja 
lähiseudun tsasounilla. Tervetuloa ihailemaan työn tuloksia loppu-
kesällä! 

VARKAUDEN KIRKKO 60 VUOTTA
Arkkipiispa Paavali vihki vuonna 1960 käyttöön Varkauden kirkon, 
joka pyhitettiin Kristuksen taivaaseenastumisen muistolle. Vuonna 
2000 kirkkoa remontoitiin viimeisen päälle. Viime vuosina kirkkoa 
on maalattu ulkoa ja sisältä. 

Kirkon 60-vuotisjuhlaa ja praasniekkaa juhlaruokailuineen 
vietetään tänä vuonna praasniekkapäivän sijaan sunnuntaina 27.9. 
liturgian jälkeen. Päivämäärä on lähellä kirkon vihkimisajankohtaa. 
Juhlassa muistetaan myös vuoden aikana pyöreitä vuosia täyttänei-
tä. Juhlailoon tervetuloa!

SEURAKUNTA SOMESSA
Seurakunnan yhtenä tavoitteena on ollut kehittää tiedotusta so-
siaalisessa mediassa, ja kulunut kevät on ollut kehityshankkeelle 
erittäin ajankohtainen! Seurakunta on saanut kevään aikana oman 
Youtube-kanavan, Instagram-tilin sekä uuden Facebook-sivun Sai-
maan Ortodoksinen Seurakunta, jonka kautta seurakunta jatkossa 
tiedottaa, mainostaa ja jakaa verkkolähetyksiä. Sivulle pääsee 
myös ilman käyttäjätunnuksia. Seurakunnan alueen Facebook-
ryhmät säilyvät seurakuntalaisten yhteisinä, vapaamuotoisina 
keskustelukanavina. Kaikki sisältö on saatavilla myös seurakun-
nan nettisivuilla ortsaimaa.net.
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UUTISPALAT
EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille Var-
kauden seurakuntasalilla. Jakeluajat War-
kauden Lehden ja Sinun Savon kirkollisissa 
ilmoituksissa sekä Facebook:in Varkauden 
alueen ilmoitustaululla –ryhmässä.

Puheenjohtajat. Neuvosto on valinnut I va-
rapuheenjohtajakseen vuodelle 2020 Henna 
Mertasen Mikkelistä ja II varapuheenjoh-
tajakseen Pekka Reinikaisen Varkaudesta. 
Neuvoston sihteeriksi vuosille 2020–2023 
valittiin Jarmo Ihalainen Varkaudesta. 

Vapaapäivät. Neuvosto hyväksyi pappien ja 
kanttoreiden vapaapäivien vuosisuunnitel-
man, jonka mukaan heidän vapaapäivänsä 
ovat viikoittain maanantai ja tiistai. 

Mikkelin kirkon ja seurakuntatalon ener-
giakulutus on ainakin vuodesta 2016 lähtien 
ollut korkealla tasolla verrattuna Varkauden 
vastaavan kokoisiin kiinteistöihin. Joulukuus-
sa 2019 tapahtuneista ilmastointi- ja läm-
mityssäädöistä huolimatta energian kulutus 

on jatkunut samana Mikkelin kiinteistöissä. 
Lämmityskulut selittyvät ainakin osittain 
kirkon energiatehottomuudella. Sähkön lii-
kakulutuksen lähde lienee seurakuntatalon 
ilmastointilaite. Neuvosto on käsitellyt asiaa 
useammassa kokouksessa. 

Vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus 
ja vuosikertomus. Neuvosto käsitteli 26.3. 
kokouksessaan seikkaperäisesti tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen 2019 sekä vuo-
sikertomuksen 2019. Neuvoston jäsenet kiin-
nittivät huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
vapaaehtoistoiminnan koordinointi kuuluu 
päätoimisille työntekijöille, mikä on toimi-
kuntien merkitys kun ne eivät kokoonnu, 
sekä miten työalojen toimintasuunnitelmat 
luodaan kun itse toiminta on laajentunut. 
Neuvosto jätti tilinpäätöksen tilintarkastajille 
ja seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, 
joka kokoontuu koronatilanteen kokoontu-
misrajoituksien loputtua. 

Alijäämää. Tilinpäätös 2019 näyttää alijää-
mää noin 19 000 euroa. Verotuloja oli noin 

496 700 euroa eli vain noin 3 400 euroa 
vähemmän kuin vuonna 2018. Alijäämää se-
littävät mm. seuraavien kulujen nousu / tuot-
tojen lasku: matkakorvaukset (+ 12 300 e), 
keskusrahastomaksut (+ 10 700 e), Mikkelin 
kiinteistöjen ylisuuret energiakulut (+ 9 900 
e), palkkakulut (+ 5 000 e), asuinhuoneiston 
vuokrat (- 5 000 e) ja saadut avustukset (- 3 
500 e). Toimintakulut vähenivät noin 8 000 
eurolla. Vuosikate oli plussalla noin 8 000 
euroa. Poistot (noin 27 000 euroa) aiheut-
tivat, että tulos painui miinukselle.  Lainaa 
seurakunnalla oli vuoden lopussa vain 22 
000 euroa.

Väkiluku laski. Seurakunnan väkiluku laski 
viime vuonna 36:lla. Väkiluku oli vuoden 
lopussa 1861. Jäsenistä 990 asuu entisen 
Varkauden seurakunnan alueella ja 871 
entisen Mikkelin seurakunnan alueella. 
Väkiluvun muutos noudattelee väestökehi-
tystä Itä-Suomessa, jossa kuolleisuus voittaa 
syntyvyyden. Yllättävää oli, että jäsenten 
muutto seurakuntien välillä näytti positiivista 
(10) viime vuonna.

VALTUUSTO VISIOI TULEVAISUUTTA
Mikkelin seurakuntatalolla järjestettiin 21.2. 
valtuustoseminaari, johon osallistui suurin 
osa valtuuston ja neuvoston jäsenistä sekä 
puolet työntekijöistä. 

Ennen seminaaria luottamushenkilöillä 
oli mahdollisuus ideoida seurakuntamme 
tulevaisuutta, toimintaa ja hallintoa. Ideoita 
kerääntyi kymmenen aanelosta. 

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Ihalainen 
näki, että seminaarin tarkoitus on keskus-
telemalla ryhmissä jalostaa ideoita, jotta 
syntyy visio elinvoimaisesta ja yhtenäisestä 
Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta. 
Toisena tavoitteena hän näki kunnioittamisen 
lisääntyminen, ihmisten ja pyhäkköpiirien 
välillä. 

Ihalainen alusti lainsäädännöstä, joka liit-
tyy luottamushenkilöiden rooliin ja toiminta-
an. Hänen mielestään on tärkeä hahmottaa 
kirkon ja seurakunnan tehtävät sekä eri 
toimijoiden tehtävät, jotta työnjako on selkeä. 

Valtuuston jäsen Hannu Rautio esitte-
li SOS:n jäsen- ja talouskehitystä viime 
vuosilta. Rautio näki, ettei pelkkä säästämi-
nen auta, vaan seurakunnan on ryhdyttävä 
uudenlaisiin kehittämistoimiin uusien jäse-
nien saamiseksi. 

Seminaariväki hahmotteli, millainen on 
unelmaseurakunta. Sen piirteinä korostuivat 
rukouksellinen ilmapiiri, kunnioittaminen, 
yhteisöllisyys ja kasvuhakuisuus. Luotta-
mushenkilöiden ideoida pohdittiin kolmessa 
ryhmässä. Jokainen ryhmä nosti esille kolme 
keskeisintä ja kiireisintä ideaa. 

Hallinnon ja henkilöstön ryhmä nosti 
keskeisimmiksi ideoikseen: 1) vuosikel-
lon laatiminen ja suunnitteluseminaarin 
järjestäminen kirkkovuoden alussa, 2) 
työntekijöiden säännöllisten työpalaverien 

järjestäminen sekä työnohjauksen tarjoami-
nen tarvittaessa sekä 3) vuosittain palautteen 
kerääminen seurakuntalaisilta. 

Toimintaan keskittynyt ryhmä pohdiskeli 
keskeisimmiksi ideoikseen: 1) viestin-
nän monipuolistaminen, mikä edesauttaa 
jäsenhankinnassa, 2) sisäinen lähetystyö, 
jossa nykyiset jäsenet kutsuvat uusia ihmisiä 
seurakunnan toimintaan sekä 3) vapaaehto-
istyön kehittäminen. 

Talouteen ja kiinteistöihin keskittynyt 

ryhmä näki keskeisimmiksi ideoikseen: 
1) kiinteistöjen huoltokirjan luominen ja 
kiinteistökustannusten seurakunnan, 2) 
tukiyhdistyksien perustaminen sekä 3) 
tyky-tilaisuuksien tms tarjoaminen työy-
hteisöille, jotka mielenkiintoa herättävällä 
tavalla avaavat ulkopuolisille seurakuntaa ja 
sen merkitystä. 

Seminaarin anti menee neuvoston pohdit-
tavaksi ja sen toimenpiteitä varten.

Luottamushenkilöt ja työntekijät vakavina, vaikka koronaviruksesta oli vähän tietoa helmikuussa.


