KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Läntiset seurakunnat
27.7.–26.10..2020
Iisalmi ✣ Jyväskylä ✣ Kuopio ✣ Rautalampi ✣ Saimaa
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

Jumalanpalvelukset
Seurakunta noudattaa
valtioneuvoston ja kirkollishallituksen antamia ohjeita,
mikäli koronatilanteen vuoksi
tulee muutoksia kokoontumisrajoituksiin.

IISALMI

PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Kirkkopuistonkatu 28

SONKAJÄRVI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN
RUKOUSHUONE

Lepokankaantie 6

Pekka Halosentie 18
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia
17-20.9. Yhteyspäivät
La 3.10. klo 17 vigilia
Su 4.10. klo 10 liturgia
Pe 30.10. klo17 vigilia
La 31.10. klo 10 liturgia. Karjalan
valistajien juhla

ALAPITKÄ

PYHÄN KOLMINAISUUDEN
TSASOUNA

Alapitkäntie 14
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 10.10. klo 9 liturgia

Ke 30.9. klo 17 vigilia
To 1.10. klo 9 liturgia. Jumalanäidin suojelus, Pokrova
Su 1.11. klo 10 liturgia

KARVOSKYLÄ

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
KIRKKO

Jokikyläntie 7

KYTÖKYLÄ

JUMALANÄIDIN SYNTYMÄN
RUKOUSHUONE

Kytökyläntie 724
Ma 7.9. klo 17 vigilia
Ti 8.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys. Jumalansynnyttäjän syntymä
Su 25.10. klo 10 liturgia

Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys. Kristuksen kirkastumisen
juhla
Ti 1.9. klo 18 ekumeeniset eloseurat Katvalan museossa
La 26.9. klo 16 ehtoopalvelus
16.30 Samovaarikerho
Su 27.9. klo 10 liturgia
La 24.10. klo 9 liturgia
klo 13 litania
klo 13.30 Samovaarikerho
ARTO LESKINEN

La 8.8. klo 17 vigilia
Su 9.8. klo 10 liturgia
To 27.8. klo 17 maallikkoehtoopalvelus
La 5.9. klo 17 vigilia
Su 6.9. klo 10 liturgia
Su 13.9. klo 17 vigilia, Ristin ylentäminen. MP Panteleimon.
Ma 14.9. klo 9 liturgia. MP Panteleimon.
To 24.9. klo 17 maallikkoehtoopalvelus
La 10.10. klo 17 vigilia
Su 11.10. klo 10 liturgia, ikäihmisten kirkkopyhä
To 22.10. klo 17 maallikkoehtoopalvelus

LAPINLAHTI

KAIKKIEN PYHIEN KIRKKO

KIURUVESI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Niemistenkatu 4
Su 2.8. klo 10 liturgia
La 12.9. klo 17 vigilia
Su 13.9. klo 10 liturgia
La 17.10. klo 9 liturgia, ikäihmisten kirkkopyhä

PYHÄSALMI

PROFEETTA ELIAN RUKOUSHUONE

Pe 14.8. klo 17 vigilia
La 15.8. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
La 19.9. klo 9 liturgia

Vesitornintie 15
Su 16.8. klo 10 liturgia
Kylvön siunaus Alapitkällä striimattiin 28.5. Katsojia oli liki 70. Kuvassa
isä Arto, kanttorit Heini, Kaisa ja pastori Ville.

SEURAKUNTALIITE
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IISALMI

LAPINLAHDEN YHTEYSPÄIVÄT
17-20. SYYSKUUTA

Timo Turunen

siirtyy kädestä pitäen tekijältä
toiselle. Järjestämme kurssin,
jonka päämääränä on valmistaa
perinteinen puinen hautaristi. Kurssi alkaa 13.9. klo 14
Iisalmen profeetta Elian
kirkossa, jolloin metropoliitta Panteleimon tulee
kertomaan ortodoksisista
hautaristeistä, niiden
historiasta ja symboliikasta. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu. Varsinainen
hautaristien valmistus
tapahtuu pienryhmissä
erikseen sovittuina aikoina
syksyn ja talven aikana.
Ennakkoilmoittautumiset
srk:n virastoon puhelimitse, p. 0440 817 441 tai
sähköpostilla iisalmi@ort.
fi. Lisätietoja kurssin vetäjiltä Erkki Saloselta, p.0500
674 621 ja Kauko Saloselta,
p. 045 650 4899.

Eeva Hartemaa

Akatistos Jumalanäidille toimitettiin kirkon pihalla kauniissa säässä 29.6.

TOIMINTAPIIRIT
Seurakunnan toimintapiirit aloittavat kokoontumiset
syyskuussa. Kokoontumisajat ja
–paikat ilmoitetaan seurakunnan
nettisivulla, Facebookissa sekä
paikallislehdissä. Tarkempia
tietoja antavat toimintapiirien
vetäjät.
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Ortodoksinen hautaristi on osa
karjalaista kansanperinnettä.
Taidokkaat puuleikkaukset ja
sopusuhtaiset mittasuhteet
vaativat tietoa ja taitoa, joka

ERKKI SALONEN

Perinteiset ekumeeniset yhteyspäivät järjestetään nyt jo 16. kertaa.
Tapahtuman pääpuhujana on teologian tohtori Pekka Metso Joensuusta. Tänä vuonna vastuullemme on myös annettu lauantain
kirkkokonsertin järjestäminen, jonka solisteiksi ovat lupautuneet
Eeva Hartemaa ja Timo Turunen. Konsertin säveltäjänimiä ovat
mm. Merikanto, Dvorak ja Tippett. Konsertti pidetään Lapinlahden
evl. kirkossa 19.9. lauantaina klo 18 alkaen. Yhteyspäivien tarkka
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin paikallislehdissä sekä eri seurakuntien nettisivuilla. Lämpimästi tervetuloa osallistumaan kaikkiin
yhteyspäivien tapahtumiin!

HAUTARISTI OMIN KÄSIN

SEURAKUNTALIITE

Kirkkokuoro Kaisa Salo,
p. 040 574 5237
Diakoniatoimikunta Marielse
Pelkonen, p. 046 565 0006 ja
Jouni Määttänen, p. 045 673
0568
Lukijakurssi Kaisa Salo,
p. 040 574 5237
Iisalmen tiistaiseura Irja Tenhunen, p. 050 346 3343

Kesäkuun 2. päivänä isä Martti Hänninen toimitti Kiuruveden
hautausmaalla omaisten kanssa litanian usealla haudalla.

Lapinlahden tiistaiseura Helena
Punkki, p. 040 543 8485
Kiuruveden tiistaiseura Marjatta
Remes, p. 0400 508 894
Pyhäsalmen tiistaiseura Aimo
Maksimainen, p. 045 1673111
Sonkajärven tiistaiseura Mari
Ollikainen-Ruottu, p. 050 403
5078
Evakkonaiset Irja Tenhunen, p.

050 346 3343 ja Terttu Jeskanen,
p. 040 738 3784
Käsityöpiiri (Iisalmi) Kyllikki
Vilokkinen, p. 050 401 4674
Samovaarikerho (Iisalmi ja Karvoskylä) p. Irina Trifonova,
p. 040 963 3740

JYVÄSKYLÄ

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

Kanttori Marja-Leena Kugler p. 050 541 7352
Kanttori Jooa Sotejeff-Wilsonin sijaisena 1.9.2020–
30.4.2021 kanttori Oili Mäkirinta, p. 0500 991 621

Pastori Kaarlo Saarento
p. 040 501 0324

Venäjänkielinen työ rovasti Pavel Pugovkin
p. 040 130 7198

Seurakuntamestari Erna Suutari
p. 050 539 9417
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ort.fi

Jumalanpalvelukset
Seurakuntalaiset voivat osallistua palveluksiin jälleen
1.8. alkaen, mutta koronatilanteen vuoksi osallistujien
määrää rajoitetaan. Jyväskylän kirkon palveluksiin tulee
ilmoittautua ennakkoon.
Maakunnan palveluksiin
voivat osallistua ainoastaan
kyseisellä alueella asuvat
seurakuntalaiset.

JYVÄSKYLÄ

KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMISEN
KIRKKO

Rajakatu 39
La 25.7. klo 18 vigilia
Su 26.7. klo 10 liturgia
Ke 29.7. klo 18 ehtoopalvelus
La 1.8. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, Ristin esiintuominen
klo 18 vigilia
Su 2.8. klo 10 liturgia
Ke 5.8. klo 18 vigilia (vain kristinoppileiriläisille)
To 6.8. klo 9 liturgia, Kristuksen
kirkastuminen (vain kristinoppileiriläisille)
La 8.8. klo 18 vigilia
Su 9.8. klo 10 liturgia (vain kristinoppileiriläisille)
Ke 12.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 15.8. klo 18 vigilia
Su 16.8. klo 10 liturgia
Ke 19.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 22.8. klo 18 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
Ke 26.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 29.8. klo 18 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia
Ti 1.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, kirkkovuoden alku
Ke 2.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 5.9. klo 18 vigilia
Su 6.9. klo 10 liturgia
Ke 9.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 12.9. klo 18 vigilia
Su 13.9. klo 10 liturgia
klo 18 vigilia
Ma 14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylentäminen
Ke 16.9. klo 18 ehtoopalvelus,
suomi-slaavi
La 19.9. klo 18 vigilia, suomi-

slaavi
Su 20.9. klo 10 liturgia, suomislaavi
Ke 23.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 26.9. klo 18 vigilia
Su 27.9. klo 10 liturgia
Ke 30.9. klo 18 vigilia
To 1.10. klo 9 liturgia, Jumalanäidin suojelus
La 3.10. klo 18 vigilia
Su 4.10. klo 10 liturgia (radiointi)
Ke 7.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 10.10. klo 18 vigilia
Su 11.10. klo 10 liturgia
Ke 14.10. klo 18 ehtoopalvelus,
suomi-slaavi
La 17.10. klo 18 vigilia, suomislaavi
Su 18.10. klo 10 liturgia, suomislaavi
Ke 21.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 24.10. klo 18 vigilia
Su 25.10. klo 10 liturgia

SAARIJÄRVI

PT. ARSENI KONEVITSALAISEN
TSASOUNA

Matosalmentie 1
Su 9.8. klo 10 liturgia
La 12.9. klo 9 liturgia
La 24.10. klo 9 liturgia

VIITASAARI

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

La 19.9. klo 9 liturgia
Su 25.10. klo 10 liturgia

Su 20.9. klo 10 liturgia

KARSTULA

KÄRSIMYKSEN JUMALANÄIDIN
IKONIN TSASOUNA

JUMALANSYNNYTTÄJÄN SYNTYMÄN
TSASOUNA

Tsasounantie 1
Ma 7.9. klo 18 vigilia
Ti 8.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka

SUOLAHTI

P. YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA

Harjusenkatu 41
Su 2.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 9 liturgia
La 10.10. klo 9 liturgia

KEURUU

Virkalahdentie 69
Su 16.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka (palvelus ulkona)
EVL. SEURAKUNTASALI

Kippavuorentie 11
Su 11.10. klo 10 liturgia

LAUKAA

EVL. KIRKON KELLOTAPULIN
KAPPELI,

Saravedentie 9
La 17.10. klo 9 liturgia

LIEVESTUORE

P. NIKOLAOKSEN TSASOUNA

MUURAME

Mäkikalliontie 11

EVL. HAUTAUSMAAN KAPPELI

La 22.8. klo 9 liturgia

Kappelintie 4
Su 6.9. klo 10 liturgia

Perheiden syyspäivää vietetään lauantaina 5.9. metsäretken
merkeissä! Retken on tarkoitus suuntautua Jyväskylän lähialueella
laavulle, jossa nautitaan yhdessä nuotioeväistä ja luonnossa oleskelusta. Tarkemmat tiedot ohjelmasta ilmoitetaan elokuun aikana
seurakunnan koti- ja Facebook-sivulla.

Kirkkotie 12
Ke 5.8. klo 18 vigilia
To 6.8. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka
La 5.9. klo 9 liturgia
Su 18.10. klo 10 liturgia

ÄÄNEKOSKI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN
TSASOUNA

Palokuja 2
Pe 14.8. klo 18 vigilia
La 15.8. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka

Pihlajanmarjat kertovat syksyn tulosta ja syksy taas tarkoittaa
kaikenlaisen mukavan toiminnan alkamista seurakunnassa!

SEURAKUNTALIITE
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JYVÄSKYLÄ

Muuta toimintaa
JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA

ORTODOKSISUUS TUTUKSI

!IKONIPIIRIT

Aloitamme syyskauden tiistaina
15.9. klo 18 juhlasalissa. Tervetuloa mukaan!

Kauden 2020–2021 katekumeenikurssin ensimmäinen
kokoontuminen on ke 23.9. klo 18
alkavan ehtoopalveluksen jälkeen
seurakunnan vanhassa salissa.
Syyskauden seuraavat kokoontumiset ovat 14.10., 4.11., 25.11.
ja 16.12. Kurssi on tarkoitettu
ortodoksiseen kirkkoon liittymistä
harkitseville tai muuten ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Kurssia vetävät isät Timo ja Kaarlo.

Perheiden ikonipiiri kokoontuu
ikoniluokassa liturgian jälkeen
sunnuntaisin 13.9., 11.10. ja 15.11.
klo 12-15. Sunnuntaina 6.12.
piiriläiset osallistuvat Nikolaos –
juhlaan ja maalaavat sen jälkeen.
Aikuisten ikonipiiri kokoontuu
lauantaisin 12.9., 10.10., 14.11. ja
5.12. klo 10-15 ikoniluokassa.
Ikonipiireissä jatkaa opettajana tuttuun tapaan ikonimaalari
Raija Kanninen. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut syyskuun alkuun
mennessä seurakunnan kansliaan, jyvaskyla@ort.fi tai p. 040 756
9589. Lisätietoja saa Raijalta,
raija.kanninen@valamo.fi.

ÄÄNESSEUDUN TIISTAISEURA
Äänesseudun tiistaiseura kokoontuu seuraavasti:
Ti 11.8. klo 13 Äänekosken tsasounan siivoustalkoot
Pe ja la 14.–15.8. Äänekosken tsasounan praasniekka
Ti 25.8. klo 18 Sumiaisissa Huuskosilla (vedenpyhitys)
Su 6.9. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus Äänekosken tsasounalla
To 17.9. klo 17 Arpiaisilla Äänekoskella (kodinpyhitys)
Ti 6.10. klo 17 Äänekosken tsasounalla
PIHTIPUTAAN TIISTAISEURA
Pihtiputaan tiistaiseura kokoontuu tiistaisin 11.8. ja 13.10. klo 17
seurakuntakeskus Sallilassa, Sallilantie 4. Syyskuun kokoontuminen lauantaina 5.9. klo 9 alkavan
liturgian yhteydessä Viitasaaren
tsasounalla.
KASVURYHMÄ
Kasvuryhmän syyskausi alkaa ke
9.9. klo 18 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen. Keskustelemme
Raamatusta ja suurien juhlien
teksteistä. Tervetuloa!

LUKUPIIRI
Lukupiirissä keskustellaan ortodoksisesta kirjallisuudesta. Kokoontumiset kerran kuukaudessa
lauantaisin klo 16. Lisätietoja aila.
lavaste@elisanet.fi.
KAHVIKERHO
Kahvikerhon kokoontumisajankohta muuttuu! Kerho on nyt joka
kolmas viikko TIISTAISIN juhlasalissa klo 13-15. Kahvin kera on
pientä syötävää ja ohjelmassa on
aina vaihtuvan vierailijan alustus
mielenkiintoisesta aiheesta.
Kokoontumiset syksylle 2020 ovat
25.8.,22.9.,13.10.,3.11.,24.11., ja
15.12. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua. Vetäjänä toimii MarjaLeena. Tervetuloa!

ANASTASIS-KUORO
Anastasis-kuoro harjoittelee
pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 18.30 ehtoopalveluksen
jälkeen juhlasalissa. Kuoro laulaa
ensisijaisesti pääkirkossa jumalanpalveluksissa ja harjoituksissa
niitä lauluja harjoittelemme. Uusi
laulaja voi halutessaan pyytää
yksityisopetusta. Suotavaa olisi,
jos kuorolainen tuntisi jo nuotit.
Syksyn 2020 kausi alkaa 19.8. klo
18.30. Laulajan ei tarvitse kuulua
ortodoksiseen kirkkoon. Vuonna
2021 huhtikuussa on suunnitteilla
Kirkkolaulupäivät Joensuussa.
Kuoroharjoituksia pitää Marja-

Leena, p. 050 5417 352. Olet tervetullut ja uudet laulajat rohkeasti
vaan mukaan!
OILIN KUORO
Oili jatkaa kuoroharjoituksia
TORSTAISIN 10.9. alkaen klo
17.30. Jos tunnet kiinnostusta
kuoro- ja kirkkolauluun, tule
rohkeasti mukaan! Myöskään aikaisempaa kuorolaulukokemusta
et tarvitse. Äänialat ja sävelkorvat
selvitetään harjoitusten myötä.
Asenne kuorossamme on rento ja
tavoitteena hyvä mieli ja pienissä tilaisuuksissa esiintyminen.
Tule tutustumaan! Kuoroa johtaa
syyskuusta huhtikuun loppuun
kanttori Oili, p. 0500 991621.
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKON
TALKOOLAISET
Syksyn koittaessa seurakunnan talkooryhmäkin aktivoituu.
Talkoolaiset ovat osallistuneet
mm. syksyiseen haravointiin ja
kirkon siistimiseen ennen suuria
juhlia. Paikalle voi tulla silloin kun
ajankohta sopii omiin aikatauluihin. Ota yhteyttä Ernaan, erna.
suutari@ort.fi, p. 050 5399417 jos
haluat liittyä ryhmän sähköpostilistalle tai kysyä lisätietoja!

NUORISOTYÖ
KERHOT
Nuorten illat jatkuvat parillisten
viikkojen keskiviikkoisin klo 18
kirkossa alkavan ehtoopalveluksen jälkeen nuorisotilassa
rennon tekemisen ja yhdessäolon merkeissä. Ensimmäinen
kokoontuminen on 2.9. Erityisesti leirinohjaajana toimimisesta
kiinnostuneille nuorten illat ovat
tärkeä osa tehtävään valmistautumista. Seuraa tiedottelua
Instagramissa (jkl_ort_nuoret) ja
Jyväskylän ortodoksinen nuoriso
-ryhmässä Facebookissa.
Perhekerho on Jyväskylän
ortodoksisen seurakunnan
kohtaamispaikka lapsiperheille.
Kerhoon ovat tervetulleita lasten
ja vanhempien lisäksi myös
isovanhemmat ja kummit ja
kerhoon voi tulla mukaan vaikkei
olisikaan ortodoksisen kirkon
jäsen. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 10-11.30, viikosta
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SEURAKUNTALIITE

36 alkaen. Yleensä kokoontumispaikkana on seurakunnan
nuorisotila osoitteessa Rajakatu
39. Ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin seurakunnan kotisivulla
ja Facebookissa. Ohjelmaan voi
tulla silloin tällöin muutoksia,
joten kannattaa seurata tiedotusta.
Puuhakerho on suunnattu noin
eskari- ja alakouluikäisille
lapsille. Kerhossa askarrellaan,
pelataan, leikitään ja puuhataan vaikka mitä mukavaa.
Välillä kerhossa käytetään myös
englannin kieltä, joten puuhailun lomassa voi oppia vähän
kieliäkin. Kerhoa ohjaa Andra
Aldea-Löppönen. Kokoontumiset
nuorisotilassa tiistaisin klo 1819 alkaen 11.8.
Poikien ponomarikerho jatkaa
kokoontumistaan kesätauon
jälkeen, ja mukaan ovat tervetulleita kaikki kouluikäiset tai
sitä vanhemmat pojat. Kerhossa

opettelemme alttariapulaisen
tehtäviä jumalanpalveluksessa,
pelailemme ja otamme rennosti.
Myös pieni välipala on aina
tarjolla. Syksyn ensimmäinen
kokoontuminen on kirkkoherranvirastolla (Rajakatu 39)
keskiviikkona 2.9. klo 17–18.30.
Jos et pääse mukaan silloin,
ilmoita kiinnostuksestasi kerhon
vetäjälle, isä Kaarlolle, p. 040
501 0324 / kaarlo.saarento@
ort.fi. Kerho kokoontuu kerran
kuussa.
Kirkkokerho kokoontuu kerran
kuussa sunnuntailiturgian aikana alkaen klo 10 seurakunnan
vanhassa salissa, Rajakatu 39,
sisäänkäynti kirkon pääovesta.
Syksyn kokoontumiset ilmoitetaan tarkemmin seurakunnan
kotisivulla ja Facebookissa.
Kerhossa on kirkkoon ja kirkkovuoteen liittyvää puuhastelua
ohjaajan johdolla. Kerhoon ovat
tervetulleita alle kouluikäiset
lapset sekä alakoululaiset.

Ohjaaja tuo lapset kirkkoon
liturgian loppupuolella ennen
ehtoollista. Kerhon ohjaajana
toimii Andra Aldea-Löppönen.
Kesän 2020 kristinoppileiriläisten jatkotapaaminen
yhdistyy 2.-4.10. Jyväskylässä
järjestettäviin ortodoksisten
nuorten Kulmakivi-festareihin.
Seurakunta maksaa kesän
kriparilaisille osallistumismaksun. Ilmoittautuminen tapahtuu
seurakunnan kautta, sähköpostilla osoitteeseen jyvaskyla@ort.
fi, 9.9. mennessä.

YLIOPPILAAT JA AMMATTIIN VALMISTUVAT

Seurakunta haluaa muistaa
keväisin ja syksyisin ylioppilaita
ja ammattiin valmistuvia seurakunnan nuoria. Ilmoita tietosi
virastoon, jyvaskyla@ort.fi 30.11.
mennessä.

JYVÄSKYLÄ

EKALUOKKALAISTEN KOULUTIELLE
SIUNAAMINEN
Muistamme syksyllä koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia ja siunaamme heidät koulutielle 16.8. klo 15 toimitettavassa rukoushetkessä Jyväskylässä Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa, Rajakatu 39. Rukoushetken jälkeen juhlitaan ekaluokkalaisia pienten
tarjoilujen merkeissä seurakunnan juhlasalissa, etsitään aarteita
kirkossa, ja samalla on mahdollisuus tavata niin seurakunnan
työntekijöitä kuin uskonnonopettajiakin. Tilaisuuteen ovat tervetulleita ekaluokkalaisten lisäksi myös muunikäiset lapset perheineen!

UUTTA! JYVÄSKYLÄN NUORET
AIKUISET
Syksyllä alkaa opiskelu- ja työikäisille uusi rento toimintamuoto,
jossa tutustua toisiin nuoriin ihmisiin, ja jossa jokainen saa olla
omanlaisensa ortodoksi. Luodaan nuorten aikuisten piiristä yhdessä
modernia seurakunnallista toimintaa. Ohjelmassa voisi olla esim.
retkiä, teemailtoja, keskustelua, kirkkokahveja, hyväntekeväisyyttä,
kulttuuria… Toiminta ei vaadi sitoutumista, ja tapaamisten ajankohta
ja ohjelma sovitaan yhdessä. Myös lapset voi ottaa mukaan!
Tuo itsesi ja mahdolliset ideasi mukaan lauantaina 19.9. seurakuntakeskukseen, Rajakatu 39 tai ota yhteyttä Alinaan, alina.saarento@gmail.com / 050 592 0610). Aloitetaan yhdessä jotain uutta!

KULMAKIVI-FESTARIT
Ortodoksisen nuorison omat festarit järjestetään Jyväskylässä Ortodoksisten nuorten liiton ja Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan
yhteistyönä. Festareille ovat tervetulleita kaikki yli 12-vuotiaat nuoret, ja nuoremmatkin vanhempien seurassa. Festareiden ohjelma
on suunniteltu yli 12-vuotiaille.
Festarit korvaavat kesän 2020 kriparin jatkiksen, ja kutsummekin mukaan niin kuluneen kuin aikaisempien sekä tulevien kesien
kriparilaisia oikein sankoin joukoin! Ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään oman seurakunnan kautta eli sähköpostilla osoitteeseen jyvaskyla@ort.fi 9.9. mennessä. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä nimesi, ikäsi, yhteystietosi, huoltajan yhteystiedot sekä
mahdolliset ruokavaliot. Seurakunta maksaa jäsentensä osallistumismaksun, 30 € / hlö.
Tapahtumaan voi osallistua myös talkoolaisena veloituksetta
omaa työpanosta vastaan. Jos olet yli 15-vuotias ja talkoolaisena
toimiminen kiinnostaa, ilmoittaudu suoraan Ortodoksisten nuorten
liittoon, www.onl.fi/kulmakivi/

ORTODOKSINEN KIRKKO JA
KULTTUURI -LUENTOSARJA
KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA
Keuruun kansalaisopisto ja
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta järjestävät ortodoksista
kirkkoa ja kulttuuria esittelevän
avoimen luentosarjan. Keväällä
koronatilanteen vuoksi pitämättä jääneet kaksi viimeistä
luentoa on siirretty syksyyn.
Luennot järjestetään kulttuuri-

talo Kimarassa, Koulutie 3.
Ti 20.10. klo 18.30 ”Ortodoksinen usko ja elämäntapa”,
rovasti Timo Mäkirinta
Ti 10.11. klo 18.30 ”Ortodoksinen kirkkotaide”, kanttori Oili
Mäkirinta ja ikonimaalari Raija
Kanninen

PYHIINVAELLUSMATKA UUTEEN
VALAMOON 10. – 11.9.

NUORTEN AIKUISTEN VIIKONLOPPU
Syksyinen viikonloppu Pyhäkankaalla 11.-13.9. kutsuu jälleen nuoria aikuisia nauttimaan nuotion loisteesta, luonnossa liikkumisesta,
hyvistä keskusteluista ja jumalanpalveluksista mitä parhaimmassa
seurassa. Varaa päivät kalenteristasi ja ilmoittaudu osoitteeseen
jyvaskyla@ort.fi 4.9. mennessä. Osallistumismaksu 20 € sisältää
ruoat, ohjelman ja majoituksen. Tervetuloa mukaan!

Lähtö kirkolta 10.9. klo 12.30 Valamoon, paluu seuraavana päivänä
Lintulan luostarin kautta. Matkan hinta on 170 euroa kahden hengen hotellihuoneessa ja vierasmajassa 120 euroa. Hintaan sisältyy
kuljetus, majoitus sekä kahvit paluumatkalla Lintulassa. Ilmoittautumiset virastoon 3.9. mennessä, p. 040 756 9589 klo 9-12.

Luostarin kaunis portti toivottaa tulijat tervetulleiksi.

Metsäretken kruunaa nuotiolla keitetty pannukahvi.
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KIITOS JA ANTEEKSI!
Koronakevät on takana ja koronakesä on
edessä. Tässä vaiheessa heinäkuun loppuun
saakka mennään suurelta osin entisin rajoituksin ulkona toimitettavia palveluksia lukuunottamatta. Niissäkin rajaksi on asetettu
50 henkilöä ja turvaetäisyydet täytyy edelleen
huomioida. Suuri kiitos pitkämielisyydestänne teille kaikille. Meille rakkaat ja tärkeät
seurakuntalaiset on tavoitettu vain netin
välityksellä. Moni on jo ennättänyt sanoa,
etteivät palvelukset tuossa muodossa koskaan korvaa aitoa kohtaamista ja näkemistä.
Siinä olemme kaikki samaa mieltä. Liturgian
toimittaminen nettiin ei anna papillekaan samaa kokemusta kuin yhdessä toimittaminen.
Me elämme toivossa, että vielä kesän aikana
voidaan rajoituksia purkaa.
Minulle henkilökohtaisesti vaikeaa on
hyväksyä tämä vapauden menettäminen. Ei
saa liikkua, ei matkustaa eikä tavata ystäviään niin kuin tahtoisi. Vapauden arvon olen
löytänyt vasta rajoitusten kautta. Sisäinen
tunneminä ei tahdo hyväksyä ymmärrettäviä
järkiperusteita. Vastuun näkökulma tulee
kuitenkin huomioida ja myös aktiiviseurakuntalaistemme ikärakenne. Kysymys ei ole
vain minusta, vaan taas kerran ihmisistä
ympärilläni. Pelottavat uhkakuvat minusta
taudinlevittäjänä hillitsevät mielenmyllerrys-

tä ja tuovat helpotusta omaan covid-ahdistukseen. Kiitos teillekin ymmärryksestä.
Uusi pelkokin on löytynyt. Miten me löydämme toinen toisemme ja seurakuntamme
pitkän eron jälkeen. Luulen, että syksy on
pitkällä ennen kuin saavutamme normaalin
rytmin seurakuntaelämässämme. Ero yhteisöstä ja uudet ajankäytön mahdollisuudet
haastavat meidät miettimään osallistumista.
Osalle tämä digiloikkayhteys on toiminut,
mutta monet kokevat jääneensä yksin ja
heitteille. Kohtaaminen on tärkeää ja vahva
osa kristillistä elämää. Kristitty yksin ei ole
kristitty lainkaan viisastelivat roomalaiset.
Tottahan tuo kuitenkin on. Minun olemassaoloni peili puuttuu lähimmäisteni myötä.
Seurakuntamme noudattaa kirkon ja
hiippakunnan antamia ohjeita. Nyt tilanne
tautirintamalla näyttää hyvältä. Toivottavasti terassilämpöiset säät ja lisääntynyt
kotomaan matkailu eivät muuta tilannetta
huonompaan suuntaan. Ulkomaillekin alkaa
taas päästä – toivottavasti osaamme sielläkin
käyttäytyä opituin keinoin. Suositusten mukaan me työntekijät olemme pääosin lomilla
kesä-heinäkuussa. Näin elokuussa voisimme
toivon mukaan lähteä vauhdilla liikkeelle.
Salivarauksia otamme myös jo vastaan, mutta tilat rajoittavat osallistujien määrää.

Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa toimitettiin ensimmäinen ulkoliturgia sunnuntaina
14.6. Paikalla oli 44 henkilöä.

Toivottavasti voimme pian tavata
– pitkää eroa anteeksi pyydellen
Kirkkoherra Timo Mäkirinta

PYHIEN SERGEIN JA HERMANIN
JUHLAA VIETETTIIN
PYHÄKANKAALLA HELTEISISSÄ
TUNNELMISSA
Vaikka perinteiset leirit Pyhäkankaalla eivät tänä kesänä toteutuneetkaan, päästiin pyhien Sergei ja Herman Valamolaisten muistopäivänä
28.6. kuitenkin leiritunnelmaan Pyhäkankaalla. Perheiden kesäpäivän viettoon kokoontui lähes 20 leiriläistä taaperosta mummuun, ja
tekemistä riitti kaikille alkaen aamulla toimitetusta juhlaliturgiasta
leiriolympialaisiin ja jäätelönsyöntiin. Helteisenä päivänä vilvoiteltiin
välillä järvessä – ja tietenkin paistettiin makkaraa nuotiolla. Suuret
kiitokset kaikille mukana olleille sekä tapahtuman toteutusta tukeneelle Ortodoksisten Nuorten Liitolle ihanasta päivästä!
Isä Timo toimitti liturgian leirikeskuksen pihalla ristin juurella.
Linnut säestivät, kun Harri Linna luki epistolaa.

Iltapäivällä huilittiin varjossa keittiön
rappusilla.
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Auringonpaiste ei haitannut leiriolympialaisiin osallistumista.
Lenskarinheiton lisäksi kisailtiin
muun muassa käpyjen keruussa
ja kuperkeikkojen teossa.

Aapeli Honkanen antamassa
vauhtia lennokilleen.

Olympialaislajeihin kuului
paperilennokin teko ja heitto. Tyylipisteitä jaettiin myös
taitolennosta. Salla Niirasen
taidokasta suoritusta ihailevat
Taavetti Vähäkoski ja Aapeli
Honkanen.

JYVÄSKYLÄ / KUOPIO

KORONAOHJEET PÄIVITTYVÄT 1.8. ALKAEN
Kuopion ja Karjalan hiippakunta
laati 25.6. pidetyssä koronaryhmän kokouksessa uusimpaan
epidemiologiseen arvioon
perustuvat toimintaohjeet, joita
noudatetaan seurakunnissa 1.8.
alkaen. Kaikessa toiminnassa
seurataan Valtioneuvoston ja
Aluehallintoviraston ohjeita.
Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä päivitetään tarpeen
mukaan. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seurakunnan
verkkosivuilla.
Jyväskylän kirkossa toimitettaviin jumalanpalveluksiin voi
elokuun alusta alkaen osallistua
rajattu määrä seurakuntalaisia

ennakkoilmoittautumisen kautta. Ilmoittautumiset tulee tehdä
puhelimitse tai sähköpostitse
kirkkoherranvirastoon palvelusta edeltävällä viikolla. Mainitse
ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittamiesi osallistujien nimet
ja puhelinnumerosi. Nimi- ja
yhteystietojen kerääminen osallistujilta perustuu viranomaisten
ohjeisiin. Jotta kaikki halukkaat
pääsevät vuorollaan osallistumaan, noudatamme paikkojen
täytössä vuorotteluperiaatetta.
Myös palvelusten lähettämistä
nettiin jatketaan toistaiseksi.
Maakunnan jumalanpalveluspaikoissa toimitettaviin

palveluksiin emme seurakuntalaisten vähäisen määrän vuoksi
vaadi ennakkoilmoittautumisia,
mutta niihin voivat osallistua
toistaiseksi ainoastaan kyseisen
paikkakunnan tai naapurikunnan
asukkaat. Rajauksella varmistamme kaikille seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua
oman lähimmän pyhäkkönsä
jumalanpalveluksiin ilman,
että viranomaisten asettamia kokoontumisrajoituksia ylitetään.
Kerho-, piiri- ja tiistaiseuratoiminta pyritään käynnistämään
elo-syyskuussa tuttuun tapaan.
Myös kirkkokahveja voidaan
jälleen järjestää. Sekä jumalan-

palveluksissa että seurakunnan
muussa toiminnassa noudatamme edelleen toistaiseksi voimassa olevia ohjeita turvaväleistä
ja hygieniasta. Flunssaoireita
potevien seurakuntalaisten on
kaikissa tilanteissa jäätävä kotiin
lepäämään.
Toivomme seurakuntalaisilta
ymmärrystä päätettyjä varotoimenpiteitä kohtaan. Yhteisiä ohjeita ja kärsivällisyyttä
noudattaen pidämme huolen
siitä, että kirkkoihin palaaminen
on mahdollisimman turvallista
meille kaikille.
Pitkästä aikaa: Tervetuloa!

KUOPIO

KUOPIO

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
Muutokset mahdollisia, niistä
ilmoitetaan perjantain Savon
Sanomissa ja Facebookissa
sekä seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio .
Jumalanpalvelukset toteutuvat tämän listan mukaisesti, 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.

KESKINEN ALUE

PYHÄN NIKOLAOKSEN KATEDRAALI

Sepänkatu 7
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo
17 vigilia ja sunnuntaisin klo 10
liturgia.
Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Ke 19.8. klo 17 akatistos
Ti 1.9. klo 10 liturgia , kirkkovuoden alku
Ke 2.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 7.9. klo 17 vigilia
Ti 8.9. klo 10 liturgia
Ke 9.9. klo 17 akatistos
Su 13.9. klo 17 vigilia
Ma 14.9. klo 10 liturgia
Ke 16.9. klo 17 panihida
Ke 23.9. klo 17 ehtoopalvelus
(slaavi-suomi)
Ma 28.9. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus (maallikko)

Ke 30.9. klo 17 akatistos
Ke 7.10. klo 17 panihida
Ke 14.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 17.10. klo 10 liturgia, kristinoppileirin päätös
Ke 21.10. klo 17 akatistos (slaavisuomi)
Pe 23.10. klo 10 Jaakobin liturgia
Pe 23.10. klo 17 parastasis (slaavi-suomi)
La 24.10. klo 10 liturgia (slaavisuomi)
Ma 26.10. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus (maallikko)

TOIVALA

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN
TSASOUNA

Kivitie 21, Vuorela
Ke 29.7. klo 18 akatistos
Pe 14.8. klo 18 vigilia
La 15.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys

Ke 26.8. klo 18 Akatistos

KESKUSTALO

KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Karjalankatu 1

LÄNTINEN ALUE
SIILINJÄRVI

SUURMARTTYYRI GEORGIOS
VOITTAJAN KIRKKO

Harjamäentie 2
Su 2.8. klo 10 liturgia
Ma 7.9. klo 17 vigilia
Ti 8.9. klo 10 liturgia

SYVÄNNIEMI

YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA

Mihailantie 8
Su 13.9. klo 10 liturgia

SEURAKUNTALIITE
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HAATALA

PIELAVESI

APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN
KIRKKO

PYHÄN RISTIN YLENTÄMISEN
TSASOUNA

Puistotie 2

Haatalantie 30

La 12.9. klo 18 akatistos
Su 13.9. klo 10 hetkipalvelus
La 19.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 20.9. klo 10 liturgia
La 26.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 27.9. klo 10 hetkipalvelus
La 3.10. klo 18 akatistos
Su 4.10. klo 10 hetkipalvelus
La 10.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su 11.10. klo 10 hetkipalvelus
La 17.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su 18.10. klo 10 hetkipalvelus
La 24.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su 25.10. klo 10 hetkipalvelus

La 15.8. klo 10 liturgia (slaavisuomi)
Su 6.9. klo 10 liturgia
Su 4.10. klo 10 liturgia

Su 13.9. klo 17 vigilia
Ma 14.9. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia

KÄÄRMELAHTI

MAANINKA

Pihtisalmentie 120
Su 9.8. klo 10 liturgia
La 3.10. klo 10 liturgia

KEITELE

PYHITTÄJÄ ARSENI
KONEVITSALAISEN KIRKKO

Arsenintie 1
Su 23.8. klo 10 liturgia
Su 18.10. klo 10 liturgia

Nikolaoksentie 1A
La 5.9. klo 10 liturgia
Su 27.9. klo 10 liturgia

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Hyttiläntie 27

VESANTO

To 6.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys

VEHMERSALMI

KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

RAUTALAMPI,

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄN
RUKOUSHUONE

Koulutie 6
Su 25.10. klo 10 liturgia

PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN
TSASOUNA

KOIPINIEMEN KOULU

Räsälänlahdentie 232

KOIPILAHDENTIE 75

To 1.10. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia

NILSIÄ

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
KIRKKO

Laitisenmäentie 1
Su 6.9. klo 10 liturgia
Su 20.9. klo 10 liturgia

LUIKONLAHTI

PYHITTÄJÄ ALEKSANTERI
SYVÄRILÄISEN TSASOUNA

Ruhtinaantie
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia
Su 13.9. klo 10 liturgia

TUUSNIEMI

La 8.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys

To 1.10. klo 10 liturgia, Pokrova

PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA
PAAVALIN KIRKKO

ITÄINEN ALUE
JUANKOSKI

Keskitie 54

SUONENJOKI

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
KIRKKO

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN KIRKKO

Herralantie 120

Patruunantie 59
Ma 7.9. klo 17 vigilia
Ti 8.9. klo 10 liturgia
Ke 30.9. klo 17 vigilia

Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, praasniekka

Su 13.9. klo 17 vigilia
Ma 14.9. klo 10 liturgia
Su 25.10. klo 10 liturgia

Muuta toimintaa
TIISTAISEURAN SYKSYÄ
Eletään keskikesää, mutta ajatukset ovat jo syksyn toiminnassa.
Kuopion tiistaiseuran syyskausi käynnistyy Ristin ylentämisen
jälkijuhlana, 15 syyskuuta. Aloitamme rukoushetkellä katedraalissa kello 14. Sen jälkeen kirkkokahvit ja kesän kuulumiset. Syksyn
toiminassa noudatamme viranomaisten suosituksia, eli kokoonnutaan ja ollaan niiden mukaisesti. Tervetuloa mukaan!
Sitä ennen nautitaan kauniista päivistä, auringosta, lempeästä
kesäsateesta, satoisista marja- ja sieniretkistä ja elokuun kuutamoista.
Hyvää kesää!

TERVETULOA KULTAISEN IÄN
LEIRILLE VALAMOON 7.-9.9.

JOHANNES HÄTINEN

Leiri on tarkoitettu elämän kultaisessa iässä oleville pyhiinvaeltajille, jotka haluavat tavata toisiaan. Leiri sisältää yhteistä ohjelmaa,
leppoisaa yhdessäoloa ja luostarin jumalanpalvelukset.
Hinta 60€/ 1-2h huoneissa seurakunnan jäsenille, muille 90€.
Seurakunta auttaa kuljetuksen järjestelyissä.
Ilmoittautuminen 22.8. mennessä.
Kuopion ortodoksinen seurakunta puh. 020 6100 300 ma, ti, to,
pe klo 9-12 ke 13-17 tai Raija Luostarinen, p. 050 336 4910 tai raija.
luostarinen@gmail.com
Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella vielä ilmoittautumisajan
jälkeenkin. Leiri toteutuu, jos koronatilanne sallii.

TUUSNIEMEN TIISTAISEURAN PIHATAPAHTUMA 5.8.
Pihatapahtuma alkaa klo 13. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Rukous- ja kahvitteluhetki.

Kuopion tiistaiseuran kesän ensimmäinen pihatapaaminen sujui
harmaiden pilvien, mutta poutasään vallitessa. Rukoushetken ja
ajankohtaisten asioiden jälkeen juotiin täytekakkukahvit. Iloisessa
jälleen tapaamisessa sovittiin seuraavasta pihatiistaiseuratapaamisesta tiistaille 18.8. klo 14..
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Lasten- ja nuorten kerhojen sekä kuorojen alkamisesta päivitetään
lisätietoja www-sivuillemme www.ort.fi/kuopio sekä Facebookiin.
Lisätietoja antavat myös lapsi- ja nuorisotyötekijät ja kanttorit.

KUOPIO

HARRI PEIPONEN

SEURAKUNTAVALTUUSTON VAALIT TULOSSA
mushenkilöt sekä seurakunnan papit
ja kanttorit. Tämän vuoksi on tärkeää,
että valtuustoon saadaan alueellisesti
parhaat valtuutetut edistämään yhteistä
hyvää uudessa seurakunnassa ja että
ehdokkaita on joka alueelta tarpeeksi
monta.
Kahdella seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on mahdollisuus asettaa
omalta alueeltaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä
kirjallisesti ehdokkaan niin hyväksyessä
ja siihen voi käyttää tässä lehdessä
olevaa ehdokasasettelulomaketta.
Seuraavassa Aamun Koitossa
julkaistaan ehdokkaat ja tarkempi
vaaliaikataulu.

Keiteleläiset Helena ja diakoni Heikki Suomala ovat osallistuneet p. Arseni Konevitsalaisen praasniekkaan Keiteleellä vuosikymmenien ajan. Praasniekkaan kuuluu panihidan toimittaminen Hiekassa sijainneen Konevitsan luostarin hautausmaalla.
SEPPO MANNINEN

Vuoden 2021 aloittaa toimintansa uusi
Kuopion ortodoksinen seurakunta,
joka muodostuu nykyisistä Iisalmen,
Kuopion ja Rautalammin ortodoksisista
seurakunnista. Hiippakunnan piispan
määräämänä järjestetään marraskuussa uutta seurakuntaa varten seurakunnanvaltuuston vaalit.
Uuden seurakunnan jäsenmäärä tulee olemaan yli 5000 jäsentä.
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain
mukaan seurakunta on tuolloin jaettava
vaalialueisiin. Kuopion ortodoksisen
seurakunnan vaalialueet noudattelevat
entisiä seurakuntarajoja, mitä yhdistyvien seurakuntien seurakunnanvaltuustot toivoivat yhdistymissopimusta
allekirjoitettaessa.
Seurakunnanvaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, jonka tehtäviä on
mm. hyväksyä seurakunnan talousarvio
ja vuosikertomus. Valtuusto myös valitsee seurakunnan keskeiset luotta-

Timo Honkaselkä
Kuopion seurakunnan kirkkoherra
Rautalammin seurakunnan hallinnollinen kirkkoherra
Metropoliitta Panteleimon siunaa kirkkokansaa Siilinjärven Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkon pihamaalla
toimitetun liturgian jälkeen.

KUULUTUS

VALTUUSTON VAALIT 2020
Uuden 1.1.2021 toimintansa
aloittavan Kuopion ortodoksisen
seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle
2021– 2023 toimitetaan
1.– 15.11.2020 välisenä aikana.
Vaalissa valitaan valtuustoon
kaksikymmentäyksi (21) jäsentä.
Uusi seurakunta muodostaa
kolme (3) vaalialuetta:
Iisalmen vaalialue, valitaan 5
jäsentä, ( Haapajärven, Haapaveden, Iisalmen, Kiuruveden,
Kärsämäen, Lapinlahden,
Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän,
Reisjärven, Sievin, Sonkajärven,
Vieremän ja Ylivieskan kunnat.)
Kuopion vaalialue, valitaan
14 jäsentä, (Kaavin, Keiteleen,
Kuopion, Pielaveden ja Tuusniemen kunnat)
Rautalammin vaalialue, valitaan 2 jäsentä, (Hankasalmen,
Konneveden, Rautalammin,
Suonenjoen, Tervon ja Vesannon
kunnat)

ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELO

Ehdotus Kuopion ja Rautalammin ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutettujen luetteloksi on
nähtävillä Kuopion kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti, to, pe klo 9 – 12 ja
ke klo 13 – 17), Snellmaninkatu
8, 70100 Kuopio, 16. – 22.9.2020

välisen ajan. Vaatimus Kuopion
tai Rautalammin äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on
jätettävä Kuopion kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina
24.9.2020 klo 12 mennessä.
Ehdotus Iisalmen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi on nähtävillä
Iisalmen kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina (ma-ke
9-12, muina aikoina sopimuksen mukaan), Savonkatu 22 L
1, 74100 Iisalmi, 16. – 22.9.2020
välisen ajan. Vaatimus Iisalmen
äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä Iisalmen
kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2020 klo 12
mennessä.
Korjausvaatimuksen
äänioikeutettujen luetteloon
tehtävästä merkinnästä voi
esittää asianosainen eli se, jonka
oikeutta, etua tai velvollisuutta
asia koskee.
Vaalilautakunta vahvistaa
äänioikeutettujen luettelon
kokouksessaan maanantaina
28.9.2020.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella
äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka
täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (1.11.2020) 16 vuotta ja
joka on merkitty seurakunnan

jäseneksi viimeistään 31.8.2020.
(OrtL 38 §)
Äänioikeuttaan seurakunnan
jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain
oman vaalialueensa ehdokkaita.
Vaalilautakunnan päätökseen
tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle
ortodoksisesta kirkosta annetun
lain (985/2006) mukaisesti. (KJ
73 §)

EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN

Kahdella uuden Kuopion
ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutetulla jäsenellä on
oikeus asettaa vaalialueellaan
ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu
kirjallisesti. Ehdokasasettelua
koskevat asiakirjat on toimitettava Kuopion kirkkoherranvirastoon, Snellmaninkatu 8, 70100
Kuopio tai Iisalmen kirkkoherranvirastoon, Savonkatu 22 L
1, 74100 Iisalmi, viimeistään
keskiviikkona 16.9.2020 klo 12
mennessä. Asiakirjassa, jossa on
ilmettävä ehdokkaan täydellinen
nimi, syntymäaika ja kotikunta,
ja joka on vähintään kahden (2)
uuden Kuopion ortodoksisen
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin

montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä
valtuustoon. Vaalitoimituksessa
ei voi enää esittää ehdokkaita.

VAALIKELPOISUUS

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu
seurakunnan jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii annettujen
asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen
äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä,
milloin vaalin tulos julkaistaan.
Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa
seurakunnan ilmoitustaululle
viimeistään 30 päivää ennen
vaalitoimituksen alkamista
2.10.2020 ja Aamun Koitto
-lehden seurakuntaliitteessä
nro 5/2020, joka julkaistaan
26.10.2020.

Timo Honkaselkä Arto Leskinen
Kuopion kirkkoherra
Iisalmen ma kirkkoherra
Rautalammin hallinnollinen
kirkkoherra
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HARRI PEIPONEN

KOKEMUKSIA PODCASTEISTA
Poikkeuskevään aikana rupesin tuumasta toimeen, ja aloitin tekemään
podcast- sarjaa ”Ortodoksinen Raamattutieto”. Olin tätä hahmotellut mielessäni
aiemmin, mutta kalenterin tyhjentyminen
”tavanomaisista” papillisista menoista
antoi sopivasti aikaa tutustua ja suunnitella asiaa.
Julkaisen sarjaa Anchor.fm-palvelun
kautta, ja haluan jakaa tässä palvelun keräämiä tilastoja. Podcasteja on
tällä hetkellä kuunneltu 338 kertaa, kun
ensimmäisen jakson julkaisusta on reilu
kuukausi aikaa. Eniten kuunteluita oli
Uudeltamaalta, Pirkanmaalta sekä KeskiSuomesta. Kuulijakunnasta naisia oli 46%
ja miehiä 38%, loput eivät ilmoittaneet
sukupuoltaan. Nyt mielenkiintoisin tilasto. Suurin osa kuulijoista (58%) sijoittui
ikäryhmään 23-44 vuotiaat. En itsekään
alkuun tahtonut uskoa, että ”normaalin”
seurakuntaelämän passiivisin ikäryhmä
kuuntelisi podcasteja kaikkein aktiivisimmin.
Internetin tiedonvälityksessä parasta
on nopeus sekä kustannustehokkuus.
Podcastit eivät ole maksaneet seurakunnalle muuta kuin työpuhelimen verran,

koska hoidan äänityksen kyseisellä
laitteella. Äänen editointiin käyttämäni ohjelma on ilmainen, kuten myös
podcastien jakopalvelu. Kaiken työn olen
hoitanut kotoa käsin, ja kun jakson jakaa
nettiin, se on välittömästi ympäri maailmaa kuunneltavissa.
Miten jatkamme, kun elämä palaa normaalioloihin? Mielestäni olisi suorastaan
hölmöä heittää hukkaan mahdollisuus
tavoittaa passiivisia seurakuntalaisia ja
opettaa kirkon sanomaa, pyhää evankeliumia, nopeasti ja käytännössä ilmaisesti.
Olisikin suorastaan lähetyskäskyn (Matt.
28:19-20) laiminlyöntiä jatkaa seurakuntaelämää, kuin Internetin mahdollisuuksia ei olisikaan. Uskon, että kirkkomme ja
sen seurakuntien pitäisi suunnata resursseja nettipalveluun. Yhdysvalloissa toimiva ortodoksinen nettimedia Ancient Faith
Radio olisi oivallinen palvelu, josta ottaa
mallia. Jumalanpalvelusten striimaukset tulkoon jäädäkseen! Itse aion jatkaa
Herramme ja Vapahtajamme ilosanoman
julistamista nettiin myös jatkossa.

Pastori Otto Laukkarinen

Kesä on kukkaryhmän kiireisintä aikaa ja katedraalin
puistoa on kaunistettava helteestä huolimatta. Marja
Mäkirinta ja Malcolm Hicks ovat tuttu näky katedraalin
”puutarhassa”.

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
SUONENJOKI

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
KIRKKO

Herralantie 120
Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, praasniekka
La 15.8. klo 10 liturgia (slaavisuomi)
Su 6.9. klo 10 liturgia
Su 4.10. klo 10 liturgia

Muuta toimintaa
VESANTO

DIAKONIAN PALVELUPÄIVÄ 9.9.

Koulutie 6

Tervetuloa perinteiseen diakonian palvelupäivään
Puroniemen leirikeskukseen
keskiviikkona 9.9.

JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄN
RUKOUSHUONE

Su 25.10. klo 10 liturgia

KONNEVESI

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN TSASOUNA

Pietilänniementie 448

RAUTALAMPI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Nikolaoksentie 1A
La 5.9. klo 10 liturgia
Su 27.9. klo 10 liturgia

Su 16.8. klo 10 liturgia, tsasounan
vihkiminen
KOIPINIEMEN KOULU

Koipilahdentie 75
To 1.10. klo 10 liturgia, Pokrova
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Päivän ohjelma
Klo 10 liturgia
Klo 11.30 yhteinen ruokailu
Klo 12 ajankohtaista asiaa,
yhteislaulua ja muuta ohjelmaa
Kahvit ja arpajaiset.
Tule mukaan läheistesi tai /
ja ystäviesi kanssa Puroniemen kauniisiin maisemiin
kirkkomatkalle ja maukkaalle
aterialle mukavassa seurassa.
Tervetuloa laulamaan yhdessä,
tapaamaan vanhoja tuttuja ja
tutustumaan uusiin!
Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 2.9. mennessä: Erja

Kotta, p. 044 363 8380.
Jos tarvitset kyydityksen Puroniemeen, ota yhteys seuraaviin
numeroihin:
Rautalampi: Seija Karhu,
p. 040 734 1346
Suonenjoki: Hilkka Koponen,
p. 040 741 1013
Tervo: Tuija Oittinen,
p. 050 543 2091
Vesanto: Brita Pystynen,
p. 040 718 6949
Hankasalmi ja Konnevesi:
pastori Harri Peiponen,
p. 050 411 9842
Rautalammin ortodoksinen
seurakunta
Puroniemen ystävät r.y.
Puroniemen leirikeskus
Kerkonkoskentie 608,
77700 Rautalampi

RAUTALAMPI

TERVETULOA
KULTAISEN
IÄN LEIRILLE
VALAMOON
7.-9.9.
Leiri on tarkoitettu elämän
kultaisessa iässä oleville pyhiinvaeltajille, jotka haluavat tavata
toisiaan. Leiri sisältää yhteistä
ohjelmaa, leppoisaa yhdessäoloa ja luostarin jumalanpalvelukset.
Hinta 60€/ 1-2h huoneissa
seurakunnan jäsenille, muille
90€. Seurakunta auttaa kuljetuksen järjestelyissä.
Ilmoittautuminen 22.8. mennessä.
Kuopion ortodoksinen seurakunta, p. 020 6100 300 ma, ti,
to, pe klo 9-12 ke 13-17 tai Raija
Luostarinen, p. 050 336 4910 tai
raija.luostarinen@gmail.com.
Vapaita paikkoja kannattaa
tiedustella vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin.Leiri toteutuu,
jos koronatilanne sen sallii.

ISÄ HARRI LAMPAITA KAITSEMASSA PURONIEMESSÄ
Petrun praasniekan liturgiaa ja vedenpyhitystä
juhlisti kesäluonto kauneimmillaan Puroniemessä. Korona-ajan palveluksessa seistiin koivun,
männyn tai kellotapulin juurella ja istahdettiin
ulos tuoduille penkeille. Oviaukosta, tsasounan
hämystä, pilkahtelivat tuohukset ”alttarin” ollessa
ovella. Aamun viileys nosti harteille 50-luvun
vilttejä, kunnes aurinko ehti osallistujia lämmittämään. Sen verran järveltä virinnyt sivutuuli jäähdytteli laulajia, että ainakin muutamat kuorolaiset
hieman kurkkujaan valittelivat. Vedenpyhitykseen,
kaikki me 41 henkeä, vaelsimme jo hellelämpimässä.
Kanttori Anita Lintu toimi kuoronjohtajan, hänelle leirikeskuksessa käynti merkitsi paluumatkaa
tuttuihin maisemiin. Isä Harri palautti opetuspuheessaan mieliin apostolien Pietarin ja Paavalin
aina marttyyrikuolemaan saakka kestänyttä
elämäntyötä. Samaa lampaiden kaitsemistehtävää,
jota isä Harri nyt jatkaa meille 2000 vuoden aikaperspektiivillä. Kertoipa hän apostolien välisistä
erimielisyyksistäkin - mikä osoittaa etteivät edes
tuhannet vuodet ole muuttaneet kirkonmiesten
inhimillisiä puolia.
Yhteinen ruokailu pyrittiin toteuttamaan määräyksiä noudattaen, aterioimaan hajaannuttiin
kukin koristelluin saliin ja terassille, josta upeana
panoraamana avautuu Korpijärvi. Kinkkukiusaus
ja vieraiden yllätyksenä tuomat savustetut muikut

SEURAKUNTAVALTUUSTON VAALIT
TULOSSA
Vuoden 2021 alusta aloittaa
toimintansa uusi Kuopion
ortodoksinen seurakunta, joka
muodostuu nykyisistä Iisalmen, Kuopion ja Rautalammin
ortodoksisista seurakunnista.
Hiippakunnan piispan määräämänä järjestetään marraskuussa uutta seurakuntaa varten
seurakunnanvaltuuston vaalit.
Uuden seurakunnan jäsenmäärä tulee olemaan yli
5000 jäsentä. Ortodoksisesta
kirkosta annetun lain mukaan
seurakunta on tuolloin jaettava
vaalialueisiin. Kuopion ortodoksisen seurakunnan vaalialueet
noudattelevat entisiä seurakuntarajoja, mitä yhdistyvien
seurakuntien seurakunnanvaltuustot toivoivat yhdistymissopimusta allekirjoitettaessa.
Seurakunnanvaltuusto on
seurakunnan ylin päättävä elin,
jonka tehtäviä on mm. hyväksyä
seurakunnan talousarvio ja
vuosikertomus. Valtuusto myös
valitsee seurakunnan keskeiset luottamushenkilöt sekä

seurakunnan papit ja kanttorit.
Tämän vuoksi on tärkeää, että
valtuustoon saadaan alueellisesti parhaat valtuutetut
edistämään yhteistä hyvää
uudessa seurakunnassa ja että
ehdokkaita on joka alueelta
tarpeeksi monta.
Kahdella seurakunnan
äänioikeutetulla jäsenellä on
mahdollisuus asettaa omalta
alueeltaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on
tehtävä kirjallisesti ehdokkaan
niin hyväksyessä ja siihen voi
käyttää tässä lehdessä olevaa
ehdokasasettelulomaketta.
Seuraavassa Aamun Koitossa julkaistaan ehdokkaat ja
tarkempi vaaliaikataulu.

Timo Honkaselkä
Kuopion seurakunnan
kirkoherra
Rautalammin seurakunnan
hallinnollinen kirkkoherra

sekä ryynirieska maistuivat. Kahvi ja kääretorttu
kruunasivat aterian.
Puroniemen tähtihetkiin kuuluu niiden kävijöiden kohtaaminen, jotka 50 vuoden jälkeen palaavat
lapsuutensa leiripaikkaan.
– Muistan kioskin ja ostoksenikin sieltä, ostin
Da Capo –suklaapatukan, joka maksoi 20 penniä ja
joita myydään vieläkin, kertoo eräs heistä.
Kioski, tämä lasten leirielämysten merkittävä
monumentti on yhä tallella varastona, mutta odottaa kunnianpalautusta.
Lähtiäissanoissaan isä Harri antoi kiitosta Puroniemen vapaaehtoistyöntekijöille. Hän korosti,
että Puroniemessä tehdään arvokasta, kirkkoa
tukevaa työtä.
On hienoa elää aikamatkaa apostolien ajoilta,
kuunnella sen ajan muuttamatonta sanomaa.
Samalla elämme yhteistä koronakokemusta koko
ihmiskunnan kanssa. Korona toi striimikirkot,
joita tulee arvostaa ja jotka ovat tuoneet uusia
seuraajia. Kuitenkin eristyksen aikana väistämättä
syntyi kirkkoikävää. Siksi puheen tutut alkusanat
”On ilo nähdä teidät” saavat erityismerkityksen,
ne ovat kirjaimellisesti totta ja täynnä tunnetta.

Mirja Mäkinen
Puheenjohtaja
Puroniemen ystävät ry

SYKSYÄ KOHTI MIETTELIÄÄNÄ
Rautalammin ortodoksisessa
seurakunnassa on toimitettu
kesäkuun alun lievennettyjen
ohjeiden jälkeen liturgioita
ulkona. Toki muitakin palveluksia ja tapahtumia on järjestetty
ulkona, mutta ehtoollisjumalanpalveluksen järjestäminen
ulkona kirkkokansalle on
aiheuttanut lisäpohdinnan käytännön järjestelyistä, ja ennen
kaikkea ehtoolliselle pääsyä on
odotettu kärsimättömänä.
Kaikki on mennyt hyvin
tähän asti: sää on ollut pääosin
suosiollinen ja kirkkokansasta
huokunut ilo jälleennäkemisestä ja Herran Pyhään ehtoolliseen osallistumisesta.
Minulle jäi sellainen mielikuva, että rajoituksista ja ohjeista
huolimatta kaikista tuntui luontevalta toimia kuten valtiovalta
ja kirkko on ohjeistanut.
Vaikka elokuun alusta

koronaohjeita lievennetään, pyrimme edelleen noudattamaan
kaikessa annettuja ohjeita niin
hyvin kuin osaamme ja kykenemme.
Seurakuntaliitteessä on
mainittu jumalanpalvelusten
lisäksi syksyn tapahtumia, mutta esimerkiksi toimintapiirien,
kerhojen ja kuorojen alkamisesta ja toteutumisesta kannattaa seurata seurakunnan
nettisivuja. Lisätietoja antavat
kanttorit ja muut seurakunnan
työntekijät.
Elämme vielä epävarmuuden
aikaa, mutta olemme kuitenkin
menossa kohti valoisampaa tulevaisuutta, näin me uskomme
ja rukoilemme.

Pastori Harri Peiponen

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN TSASOUNAN VIHKIMINEN
Su 16.8. klo 10 liturgia ja tsasounan vihkiminen,
KP metropoliitta Arseni
Pietilänniementie 448,
Konnevesi.

Pysäköinti talon pihassa,
liikuntarajoitteisille kuljetus
tsasounalle, matkaa noin 400
m (pieni metsätie).Tervetuloa!
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RAUTALAMPI

HELENA HÄNNINEN

Kesäkuun alusta lähtien koronarajoitukset sallivat
palvelusten toimittamisen ulkona. Onneksi sää oli alkukesän suosiollinen ja praasniekoissa päästiin nauttimaan yhdessäolosta ja Herran pyhästä ehtoollisesta,
ja tietenkin kirkkokahvista, kuten Johannes Kastajan
tsasounan praasniekassa Vesannolla.

Apostolien Pietarin ja Paavalin praasniekka kokosi Puroniemen ystäviä juhlimaan liturgian, vedenpyhityksen ja
ruokailun merkeissä.

LEIRIT HILJENIVÄT, TALKOOTYÖT
VILKASTUIVAT PURONIEMESSÄ
Suurpandemia musersi etenkin lasten ja
isompienkin leirihaaveita. Puroniemessä
noudatettiin kirkon ohjeistusta ja kaikki
kesäleirit peruutettiin.
Leirikeskukseen vapautunut aika
vilkastutti vapaaehtoisten työtä ja toimintaa. Kauempaakin on tullut aivan uusia
talkootyöläisiä muutamaksi päiväksi tai
jopa viikoksi joko vanhoin kiintymyssitein
tai ihan uutta suhdetta Puroniemeen ja
puroniemeläisiin luoden. Ikkunat kiiltävät,
puhtaus tuoksuu ja puupinot liiterissä
ovat kasvaneet tällaisten kävijöiden jälkeen. Saunapolun reunoille istutetut kevätkaihonkukat vievät mieltä jo seuraavan
kevääseen uusin toivein ja odotuksin.
Sähkökatkosten pelkoon on saatu
lievennyslääkettä. Vanhan kellari on kunnostettu, siis se, joka aikoinaan oli ainoa
ruoan säilytyspaikka. Kun osaaminen ja
iso innostus yhdistyvät, ovat talkoolaiset
saaneet paljon muutakin parannusta koko
leirialueella.
Uusia harrastevälineitä, joita saimme
Mansikka ry:n jakamasta Leader-rahastosta, on jo koekäytetty. Kyllä, polkuvene
on mainio apparaatti vesillä, se on todistettu. Uusi soutuvene myös mahdollistaa
useamman leiriläisen souturetken ja
metsän frisbeegolfrata, kuten myös muut
uudet pelivälineet, sallivat jännittäviä
pelihetkiä. Rannan turvallisuutta parantaa nyt Lähi Tapiola Savon lahjoittama
pelastusrengas.
Yhdistysyhteistyön olemme todenneet
hedelmälliseksi. Peräti 16 miestä oli
kesän korvalla puun kaadossa, kun Lions
Club Rautalammin leijonat tulivat tai-
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toineen, voimineen ja koneineen apuun.
Poistettavia runkojakin taisi olla yksi per
mies. Jälki oli siistiä siistimpää, myös risut olivat hävinneet. Ja näkymät rannalle
vain paranivat.
Vanhoja tarinoita kannattaa kuunnella. Oma leiritsasounamme toimi alun
perin tanssilavana puron eristämässä
pikkusaaressa. Mutta maa nousi, vesi
laski ja puro katosi. Kun meitä on monta,
on myös monta kirkasta ajatusta ja niinpä
ideariiheen tungetteli suunnitelma puron
entisöinnistä.
Tehtiin suunnitelmia, otettiin yhteyksiä
Museovirastoon, Rautalammin kuntaan ja
kalastuskuntaan sekä laadittiin anomuksia. Tietysti otimme vastaan myös
Museoviraston intendentin, joka tarkasti
alueen, etteivät purotyöt koske muinaismuistoalueeseen. Myönteinen lausunto
saatiin, ja niinpä yhdistyksen sähköpostiin sujahti Ely-keskuksen päätös: Voitte
entisöidä puron. Sen tiimoilta poistettiin
puunrunkoja ja romuliikkeestä löysivät
miehemme sopivaa silta-ainesta. Kaivuri
tarvitaan, mutta muuten kustannukset
ovat vähintäänkin kohtuulliset.
Kun koronasäännösten alkupaniikista
selvittiin, voi vain todeta, että tämä kesä
on antanut aikaa Puroniemen kehittämiselle. Leirikeskukseen odotetaan kävijöitä. Tervetulleeksi toivotetaan mieluiten
vähintään 20 hengen ryhmiä.

Mirja Mäkinen
Puheenjohtaja
Puroniemen ystävät ry

Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen kirkko sai kauan kaivatun invaluiskan. Invaluiska
kaiteineen rakennettiin talkoilla kesäkuun alussa. Kynnys tulla kirkkoon madaltui monen osalta, sillä invaluiska mahdollistaa kirkkoon pääsyn
pyörätuolilla ja rollaattorilla. Myös muuten
liikuntarajoitteisten on hyvä kävellä kirkkoon,
kun ei tarvitse enää kiivetä korkeita rappusia ja
turvana on tartuntakaide.

SUONENJOEN
TIISTAISEURAN SYKSY
2020
Tiistaiseura on aina ollut tärkeä yhteisö siihen
osallistuville. Yhteisöllisyyden puuttuminen korona-aikana korosti sitä entisestään. Toimintamme rungon muodostavat kirkkokahvit
liturgian jälkeen, kuljetusten järjestäminen ja
auttaminen diakoniapäivien ja joulunvalmistusjuhlan järjestelyissä. Molemmat palvelevat yhteisöllisyyden mahdollistamista niin
järjestäjien kuin osallistujienkin kannalta. Kun
pienellä seurakunnallamme on ollut rajalliset
mahdollisuudet järjestää toimintaa kirkollisten
toimitusten lisäksi, niin muu seurakunnallinen
toiminta on vapaaehtoistyön varassa. Olemme
parhaan kykymme ja voimiemme mukaan
paikanneet tätä aukkoa perustamalla pikkulapsille kirkkokerhon liturgian ajaksi ja järjestämällä perhe- ja koululaistapahtumia. Alkavalla
kaudellakin perheet, lapset ja nuoret ovat
edelleen tärkeä ja merkityksellinen toiminta
kirkkokahvien ja ikäihmisille suunnattujen
toimintojen lisäksi.
Lauantaina 15.8. klo 10 on tiistaiseuran
ideoima ”mansikkakirkko” ja kirkon esittely
ulkomaalaisille marjanpoimijoille. Liturgia
toimitetaan suomeksi ja slaaviksi.
Elokuulle suunnittelemme myös retkeä
Valamon luostariin. Siitä ilmoittelemme Sisä
-Savo -paikallislehden Muistiot -palstalla, seurakunnan nettisivuilla ja Facebookissa.
Sunnuntaina 6.9. on yhteinen toiminnan
aloitus Kuopion tiistaiseuran kanssa. Klo 10
on liturgia kirkossamme ja sen jälkeen muuta
ohjelmaa.
Teatteriretken teemme Mikkeliin 24. 10. klo
13 alkavaan Rakastunut Ryti -näytökseen.
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KUULUTUS

VALTUUSTON VAALIT 2020
Uuden 1.1.2021 toimintansa
aloittavan Kuopion ortodoksisen
seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle
2021 – 2023 toimitetaan 1.
– 15.11.2020 välisenä aikana.
Vaalissa valitaan valtuustoon
kaksikymmentäyksi (21) jäsentä.
Uusi seurakunta muodostaa
kolme (3) vaalialuetta:
Iisalmen vaalialue, valitaan 5
jäsentä, ( Haapajärven, Haapaveden, Iisalmen, Kiuruveden,
Kärsämäen, Lapinlahden,
Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän,
Reisjärven, Sievin, Sonkajärven,
Vieremän ja Ylivieskan kunnat.)
Kuopion vaalialue, valitaan
14 jäsentä, (Kaavin, Keiteleen,
Kuopion, Pielaveden ja Tuusniemen kunnat)
Rautalammin vaalialue, valitaan 2 jäsentä, (Hankasalmen,
Konneveden, Rautalammin,
Suonenjoen, Tervon ja Vesannon
kunnat)
Äänioikeutettujen luettelo
Ehdotus Kuopion ja Rautalammin ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutettujen luetteloksi on
nähtävillä Kuopion kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti, to, pe klo 9 – 12 ja
ke klo 13 – 17), Snellmaninkatu
8, 70100 Kuopio, 16. – 22.9.2020
välisen ajan. Vaatimus Kuopion

tai Rautalammin äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on
jätettävä Kuopion kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina
24.9.2020 klo 12 mennessä.
Ehdotus Iisalmen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi on nähtävillä
Iisalmen kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina (ma-ke
9-12, muina aikoina sopimuksen mukaan), Savonkatu 22 L 1,
74100 Iisalmi , 16. – 22.9.2020
välisen ajan. Vaatimus Iisalmen
äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä Iisalmen
kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2020 klo 12
mennessä.
Korjausvaatimuksen
äänioikeutettujen luetteloon
tehtävästä merkinnästä voi
esittää asianosainen eli se, jonka
oikeutta, etua tai velvollisuutta
asia koskee.
Vaalilautakunta vahvistaa
äänioikeutettujen luettelon
kokouksessaan maanantaina
28.9.2020.
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella
äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka
täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (1.11.2020) 16 vuotta ja
joka on merkitty seurakunnan
jäseneksi viimeistään 31.8.2020.

(OrtL 38 §)
Äänioikeuttaan seurakunnan
jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain
oman vaalialueensa ehdokkaita.
Vaalilautakunnan päätökseen
tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle
ortodoksisesta kirkosta annetun
lain (985/2006) mukaisesti. (KJ
73 §)
Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella uuden Kuopion
ortodoksisen seurakunnan
äänioikeutetulla jäsenellä on
oikeus asettaa vaalialueellaan
ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu
kirjallisesti. Ehdokasasettelua
koskevat asiakirjat on toimitettava Kuopion kirkkoherranvirastoon, Snellmaninkatu 8, 70100
Kuopio tai Iisalmen kirkkoherranvirastoon, Savonkatu 22 L
1, 74100 Iisalmi, viimeistään
keskiviikkona 16.9.2020 klo 12
mennessä. Asiakirjassa, jossa on
ilmettävä ehdokkaan täydellinen
nimi, syntymäaika ja kotikunta,
ja joka on vähintään kahden (2)
uuden Kuopion ortodoksisen
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin
montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä
valtuustoon. Vaalitoimituksessa

ei voi enää esittää ehdokkaita.
Vaalikelpoisuus
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu
seurakunnan jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii annettujen
asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen
äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä,
milloin vaalin tulos julkaistaan.
Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa
seurakunnan ilmoitustaululle
viimeistään 30 päivää ennen
vaalitoimituksen alkamista
2.10.2020 ja Aamun Koitto
-lehden seurakuntaliitteessä
nro 5/2020, joka julkaistaan
26.10.2020.

Timo Honkaselkä
Arto Leskinen
Kuopion kirkkoherra
Iisalmen ma kirkkoherra
Rautalammin hallinnollinen
kirkkoherra

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

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset pyritään
toimittamaan oheisen listan
mukaan senhetkiset koronaohjeistukset huomioiden.
Lisäksi jatketaan palvelusten
striimaamista seurakunnan YouTube-kanavalla,
tiedotamme nettijumalanpalveluksista erikseen mm.
seurakunnan nettisivuilla ja
Facebookissa.

VARKAUS

KRISTUKSEN
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Relanderinkatu 5
Su 9.8. klo 10 liturgia, koululaisten
siunaaminen
La 15.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 29.8. klo 9 liturgia
La 12.9. klo 17 vigilia

Su 13.9. klo 10 liturgia
La 19.9. klo 17 vigilia
La 26.9. klo 17 vigilia
Su 27.9. klo 10 liturgia, Varkauden
kirkko 60 v. ja pyöreitä vuosia täyttävien juhla
La 3.10. klo 17 vigilia
La 10.10. klo 17 vigilia
Su 11.10. klo 10 liturgia
La 24.10. Klo 17 vigilia

MIKKELI

PYHÄN YLIENKELI MIKAELIN
KIRKKO

Paavalinkatu 4
Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 9 liturgia, Kristuksen
kirkastuminen
La 8.8. klo 17 vigilia
Su 9.8. klo 10 liturgia ja lasten liturgiakerho, koululaisten siunaaminen
Pe 14.8. klo 17 vigilia

SEURAKUNTALIITE
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La 15.8. klo 9 liturgia, Neitseen
Marian kuolonuneen nukkuminen
La 29.8. klo 17 vigilia
Su 30.8. klo 10 liturgia, suomikarjala
La 5.9. klo 17 vigilia
Su 6.9. klo 10 liturgia ja lasten liturgiakerho, isä Pavel
La 12.9. klo 17 vigilia
Su 13.9. klo 10 liturgia
Su 13.9. klo 17 vigilia
Ma 14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylentäminen
La 26.9. klo 17 vigilia
Su 4.10. klo 10 liturgia suomislaavi, isä Pavel
La 10.10. klo 17 vigilia
Su 11.10. klo 10 liturgia ja lasten

liturgiakerho
La 17.10. klo 17 vigilia
Su 18.10. Klo 10 liturgia
La 24.10. Klo 9 liturgia ja litania,
vainajien muistelupäivä

SAVONLINNA

PYHÄN SAKARIAAN JA ELISABETIN
KIRKKO

Erkonkatu 11
Su 16.8. klo 10 liturgia
Su 30.8. klo 10 liturgia ja lasten liturgiakerho
Pe 4.9. klo 17 vigilia, isä Pavel
La 5.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhi-

tys, profeetta Sakarias ja vanhurskas Elisabet, pyhäkön praasniekka
Ma 14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylentäminen
Su 20.9. klo 10 liturgia ja lasten liturgiakerho
La 3.10. klo 9 liturgia, suomi-slaavi, isä Pavel
La 17.10. klo 17 vigilia
Su 18.10. klo 10 liturgia ja lasten
liturgiakerho

PIEKSÄMÄKI

NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN
KIRKKO

Vanha Mikkelintie 18

La 1.8. klo 14 syysretki Paltasen
suopuistoon, klo 16 kiitosakatistos
Su 2.8. klo 10 liturgia, koululaisten
siunaaminen
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
La 5.9. klo 9 liturgia, suomi-slaavi,
isä Pavel
Ma 7.9. klo 17 vigilia
Ti 8.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, Neitseen Marian syntymä, pyhäkön praasniekka
La 19.9. klo 17 vigilia
Su 20.9. klo 10 liturgia
La 3.10. klo 17 opetusvigilia
Su 4.10. klo 10 liturgia
La 24.10. klo 17 vigilia
Su 25.10. klo 10 opetusliturgia

LEPPÄVIRTA

PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN
TSASOUNA

Rinnetie 9
Su 2.8. klo 10 liturgia
Su 6.9. klo 10 liturgia
Su 4.10. klo 10 liturgia

JOROINEN

PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN
KIRKKO

Kaitaistentie 345
La 15.8. klo 9 liturgia, Neitseen
Marian kuolonuneen nukkuminen
La 26.9. klo 9 liturgia
Su 25.10. klo 10 liturgia
Tsasouna auki kesä-elokuussa tosu klo 11-17

JUVA

PYHÄN RISTIN SALI

Virastotie 2
Su 16.8. klo 10 liturgia

Onko kirkkotiesi nurmettunut? Toivottavasti pian pääsemme pyhäkköihimme.

Muuta toimintaa
KUOROT

KÄSITYÖKERHO MIKKELI

IKONIPIIRI MIKKELI

Kuorotoiminnan jatkumisesta
tiedotetaan myöhemmin seurakunnan muissa tiedotuskanavissa.
Kanttorit ovat henkilökohtaisesti
yhteydessä laulajiin ja antavat
mielellään lisätietoja kirkkolaulusta kiinnostuneille.
Kanttori Maria Mentu p. 040 178
4103, maria.mentu@ort.fi (Mikkeli
ja Pieksämäki)
Kanttori Maria Bondarenkon
sijaisena ylidiakoni Jyrki Härkönen p. 050 350 1495 (Varkaus ja
Savonlinna)

Ke 30.9. klo 17 -19
Ke 21.10. klo 17-19
Entisen käspaikkakerhon toimintaa on uudistettu, kerhossa voi
vastaisuudessa harrastaa laajemmin käsityön muitakin osa-alueita, esimerkiksi ompelemiseen ja
neulomiseen löytyy asiantuntevia
opastajia. Toki kerhossa voi edelleen perehtyä myös käspaikkojen
kirjontaan.
Pia Suorsa p. 044 2571012 /
pia.suorsa@surffi.fi ja Valentina
Kaijanen p. 045 639 3717.

Mikkelin ikonipiirin ilmoittautuminen tekstiviestillä Päiville p. 040
501 3178 la 22.8. klo 10 alkaen.
La 19.9. klo 10-15
Su 20.9. klo 10-15
La 3.10. klo 10-15
La 17.10. klo 10-15
La 24.10. klo 11-16
Su 25.10. klo 10-15

HERRASMIESTEN RUOKAKERHO

IKONIPIIRI VARKAUS
Ti 1.9. klo 12-17
Ti 22.9. klo 12-17
Ti 6.10. klo 12-17
Ti 20.10. Klo 12-17
Pirjo Raittila p. 050 320 2444

Ryhmä kokoontuu kuukausittain
Mikkelin seurakuntatalossa. Yhteyshenkilönä Ilkka Häyrinen
p. 040 935 7844.
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IKONIPIIRI SAVONLINNA
Ilmoitetaan myöhemmin.
Tuula Ahonen, p.050 587 6321.
TIISTAISEURA VARKAUS
Ke 16.9. klo 13
Ke 30.9. klo 13
Ke 14.10. Klo 13
Orvokki Kudjoi, p. 040 061 9677.

TIISTAISEURA SAVONLINNA
Ti 15.9. klo 17
Ti 13.10. Klo 17
Annukka Mattila, p.044 255 0454.
TORSTAIKERHO LEPPÄVIRTA
Ilmoitetaan myöhemmin.
SENIORIKERHO MIKKELI
Seniorikerho kokoontuu jälleen
Mikkelin seurakuntatalossa!
Ohjelma sisältää rukoushetken,
päiväkahvin, yhdessäoloa ja ryhmäläisten omista toiveista tulevaa
ohjelmaa.
Lisätiedot isä Mikko p. 050 593
1383 tai Helena Kaukopuro, helena.kaukopuro@gmail.com
Ke 9.9. Klo 13-15
Ke 7.10. Klo 13-15

SAIMAA

ISO JUHLA SYYSKUUSSA 1960
Warkauden Lehti uutisoi tiistaina
27.9.1960 otsikolla ”Varkauden
ortodoksinen kirkko vihittiin
juhlavien ikivanhojen perinteiden
mukaisesti”. WL kertoi, että juhlallisuudet alkoivat lauantaina
24.9. klo 18 juhlavigilialla. Sunnuntaina 25.9. olivat vuorossa
klo 9 kirkon vihkiminen ja juhlaliturgia, klo 12.30 kirkkokahvit
Työmaahuollon ravintolassa ja
klo 14.30 vihkiäisjuhla kirkossa
sekä klo 17 juhlapäivällinen
kutsuvieraille. Warkauden Lehti
uutisoi kirkon juhlaa hyvin laajalla ja seikkaperäisellä jutulla
sekä neljällä valokuvalla.
Vihkiminen viivästyi kahdella
vuodella
Tapahtuma oli arkkipiispa
Paavalin ensimmäinen huomattavampi kirkollinen toimitus, WL
osasi kertoa. Hänet oli valittu
ortodoksisen kirkkokunnan
arkkipiispaksi aikaisemmin samana vuonna. Kirkon vihkiminen
oli tarkoitus suorittaa syksyllä
1958, mutta lämmityslaitteissa
sattunut vaurion vuoksi kirkko
jouduttiin maalaamaan uudelleen ja vihkimine siirtyi uuden
arkkipiispan tehtäväksi.
Arkkipiispaa avusti palveluksien toimittamisessa yhdeksän
pappia. Pyhäkön pappina toimi
Aleksanteri Olanto, joka oli
valittu Varkauden seurakunnan
ensimmäiseksi kirkkoherraksi
vuonna 1950. Muuta papistoa oli
Mikkelistä, Kuopiosta, Kajaanista, Rautalammilta, Lappeenrannasta ja Punkaharjulta.
Noinn 20 laulajan kirkkokuoroa johti kanttori Boris Pehto,

joka oli syntyisin Impilahdelta
kuten monet seurakunnan
jäsenet ja joka toimi Varkauden
seurakunnan kanttorina vuosina
1960–1967. Isännöitsijänä toimi
Heikki Tajakka ja vahtimestarina
Mikko Metsäkallio.
Juhlavigilia kesti kaksi ja puoli
tuntia. Warkauden Lehti kiinnitti
huomiota, että kutsuvieraiden
joukossa oli A. Ahlström yhtiön
Varkauden tehtaan toimitusjohtaja Leif Glöersen, ja että
toimittavilla papiston juhlakasukat olivat yhdenmukaiset.
Jäsenten siirtolaisuus päättyy
Arkkipiispa Paavali aloitti kirkon
vihkimisen sunnuntaina klo 9
”opetuspuheella”, jossa hän selosti vanhoja vihkimisperinteitä.
“Vasta nyt päättyy seurakunnan
jäsenten siirtolaisuusvaihe, kun
he oman kirkon vihityn alttarin
äärelle voivat kokoontua nauttimaan Herran pyhiä sakramentteja. Kuten kristityn ruumis on
Pyhän Hengen temppeli, niin
myös kirkko on Jumalan kunnian ja Pyhän Hengen asuinsija.
Niinpä temppelin vihkiminen
on yhteyttä kasteen ja mirhalla
voitelun sakramentteihin.” Warkauden Lehti kirjasi arkkipiispan
opetusta.
Vihkimistoimituksen lopussa
oli ristisaatto kirkon ympäri.
Arkkipiispa kantoi päänsä päällä
pyhää reliikkiä. Häntä seurasivat
papit ja juhlakansa. Sisään saavuttua reliikki kätkettiin alttarin
sisään.
Vihkimistoimitusta seurasi
välittömästi liturgia, jossa arkkipiispa Paavali saarnasi toisen

korinttolaiskirjeen
6. luvun sanoista:
”Hänen työtovereinaan me myös
kehoitamme teitä
vastaanottamaan
Jumalan armon
niin ettei se jää
turhaksi”. LiturVarkauden kirkkoa juhlitaan 26.-27. syyskuuta vigilialgiasta juhlaväki
siirtyi kirkkokah- la, liturgialla ja juhlalla. Kirkon piha huutanee silloin
ahtautta.
veille.
Kello 14.30
vihkiäisjuhlassa kirkko oli
elämäämme”.
tupaten täynnä kuten aamupäivälläkin. Kaikille ei riittänyt
Hyvinä kuin pahoinakin päivinä
istumapaikkaa. Juhlan alkuJuhlapäivän päätti päivällinen klo
puheessa kirkkoherra Olanto
17 Ravintola Laivalinnassa, johon
mainitsi, että ”kirkko on pyhä
neuvosto oli päättänyt kokoukpaikka, jossa tapahtuu uuden
sessan 30.8.1960 lähettää kirkon
elämän syventymistä ja se on
kuvalla varustetut kutsut noin 100
usein myös yliluonnollisten
juhlavieraalle. Heitä olivat muun
ihmeiden aarreaitta. Jumala
muassa opetusministeri, maaherpyhittää temppelin itsensä ja
ra, em. Ahlströmin johtaja Glöerihmisen kohtauspaikaksi. Tämä
sen, Varkauden kauppalan johtaja
temppeli on pyhitetty Jeesuksen
Eino Salmi, kauppalan valtuuston
Kristuksen taivaaseen astumipuheenjohtaja, kirkon suunnittesen muistolle.”
lija arkkitehti Kalervo Väyrynen,
Kirkkoherra Olanto kiitti
nimismies, luterilaisen seurakunlaajasti pyhäkön rakentamiseen
nan kirkkoherra, koulujen rehtorit
osallistuneita tahoja. Rakennusja sanomalehtien edustajat sekä
mestari Pauli Parkkinen esitti
oman seurakunnan valtuuston,
historiikin kirkon rakennusneuvoston ja jälleenrakennustoivaiheista. Yhteislaulun jälkeen
mikunnan jäsenet.
seurasi lukuisia onnitteluja ja
Päivällistilaisuudenkin päätti
tervehdyksiä.
arkkipiispan sanat: ”Näillä juhlilla
Lopettajaissanat lausui
on koettu voimakas yhteyden
arkkipiispa Paavali: ”Näkemämtunne, jota arkisen elämän
me kauneus kuvaa hengellistä
keskellä kaipaamme.” Hän toivoi,
kauneutta ja täydellisyyttä.
että uuteen kirkkoon kokoonnutArkipäivänäkin meidän on
taisiin ahkerasti niin hyvinä kuin
muistettava ravita henkeämme
pahoinakin päivinä.
kotihartaudella pysyäksemme
Pyhän Hengen yhteydessä,
Jarmo Ihalainen
joka on tarkoitettu ohjaamaan

Warkauden Lehti uutisoi tulevasta juhlaviikonlopusta kirkkoherra Aleksanteri Olannon haastattelun tiedoilla.

SEURAKUNTALIITE

15

SAIMAA

UUTISPALAT

ILMOITTAUTUMINEN MIKKELIN JA
PIEKSÄMÄEN KATEKUMEENIKURSSEILLE ON KÄYNNISTYNYT!

Mikkelin seurakuntatalon
ilmastointi. Neuvosto päätti
4.6. valtuuttaa kirkkokunnan
kiinteistöpäällikkö Matti Rouvisen
toteuttamaan Mikkelin seurakuntatalon ilmastoinnin muutostyöt
kokouksessa esillä olleiden
vaihtoehtojen perusteella, jolloin
kustannusarvio voi maksimissaan olla 3500 euroa. Toivottiin
vahvasti, että työ on suoritettu
elokuun 2020 loppuun mennessä.

Katekumeenikurssi on suunnattu kaikille ortodoksisuudesta
kiinnostuneille tai kirkkoon liittymistä harkitseville. Ensimmäiset kokoontumiset ovat 16.9. klo 18 Ylienkeli Mikaelin kirkossa
Mikkelissä, Paavalinkatu 4 ja 23.9. klo 18 Pieksämäen kirkossa,
Vanha mikkelintie 18. Katekumeenikurssi tarjoaa perustietopaketin ortodoksisesta uskosta, elämästä ja kulttuurista. Kurssi
ei sido osallistujaa mihinkään, ja kaikki ovat tervetulleita
mukaan missä tahansa vaiheessa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: pastori Mikko Mentu,
p. 050 593 1383, mikko.mentu@ort.fi

HANNU PY YKKÖNEN

Mikkelin ylienkeli Mikaelin kirkon maalaustyöt jatkuivat kesäkuussa.

SYKSY KUTSUU RETKEILEMÄÄN!
SYYSRETKI PIEKSÄMÄEN PALTASELLE LA 1.8.

Järjestämme uudelleen
retken Paltasen suopuistoon
ja laavulle, jonne on esteetön
kulku lastenvaunuilla ja
pyörätuolilla. Paikalle tullaan
omilla kyydeillä, kokoontuminen parkkipaikalla
suopuiston edustalla klo 14.
Seurakunta tarjoaa pientä
purtavaa. Lähellä myös
kahvila, jossa mahdollisuus
pieniin omatoimisiin ostoksiin
ja kalastukseen. Päätteeksi
toimitetaan kiitosakatistos
laavulla noin klo 16. Ilmoittaudu Maria Mentulle esim.
tekstiviestillä p. 040 178 3103
edelliseen päivään mennessä.
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SYKSYISET “KOTAKIRKKOKAHVIT” MIKKELISSÄ SU 9.8.

Tervetuloa koko perheen
kirkkokahveille Orijärven
kodalle (Orijärven rantatie 9)
su 9.8. klo 10 alkavan liturgian jälkeen eli noin klo 12
alkaen. Paikalle tullaan omin
kyydein, seurakunta järjestää
tarjoilun.
Kodassa tilaa noin 15-20
hengelle.
Ilmoittaudu Maria Mentulle
esim. tekstiviestillä p. 040
178 3103 edelliseen päivään
mennessä.

Kirkolliskokousaloite Kuopion ja
Karjalan hiippakunnan venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta vuosille 2021–2023.
Kirkolliskokouksen päätöksellä
hiippakunnassa on toiminut
venäjänkielinen pappi vuosina
2018–2020. Iisalmen, Jyväskylän,
Kuopion ja Saimaan seurakuntien
kirkkoherrat esittävät kirkolliskokousaloitteessaan, että toimelle
haetaan jatkorahoitusta kirkkokunnalta kolmeksi vuodeksi.
Saimaan seurakunnan jäsenistä
249 ilmoittaa äidinkielekseen
venäjän. Tämä on 13 prosenttia seurakuntamme jäsenistä.
Neuvosto päätti kesäkuussa, että
Saimaan ortodoksinen seurakuntana on mukana jättämässä ko.
kirkolliskokousaloitetta.
Koronaepidemia siirsi valtuuston kokousta. Valtuuston on
määrä toukokuun loppuun mennessä käsitellä edellisen vuoden
tilinpäätös. Korona-ajan vuoksi
kokous saatiin järjestymään 17.6.
Varkaudessa. Valtuusto hyväksyi
tilinpäätöksen sekä keskusteli

laajasti pöytäkirjojen julkisuudesta, viestinnästä ja eri kielien
käyttämisestä jumalanpalveluksissa.
Ohjesääntöjä. Neuvosto on
valmistelemassa päivitetyt
ohjesäännöt kiinteistölautakunnalle ja pyhäkköjen isännöitsijöille. Valtuusto käsittelee asian
syksyllä.
Päätoiminen uskonnonopettaja vaihtuu. Annika Jonninen
on ilmoittanut, ettei hän ole
jatkamassa seurakuntamme
päätoimisena uskonnonopettajana. Uuden opettajan valitsee
Varkauden kaupungin sivistystoimi, mutta seurakunta on mukana
valintaprosessissa.
Yhdyskuntapalvelumiehet
Varkaudessa ja Mikkelissä. Varkauden kirkolla yhdyskuntapalvelusmies on huolehtinut kiinteistötehtävistä kesäisin vuodesta 2012
lähtien. Tänä kesänä vastaava
henkilö työskentelee kerran
viikossa myös Mikkelin kirkolla,
seurakuntatalolla ja hautausmaalla. Yhdyskuntapalvelu on
valvonnan alaisena tehtävää
palkatonta työtä, jota suoritetaan
rangaistuksena rikoksesta.
EU:n ruoka-apua jaetaan vähävaraisille syksylläkin Varkauden
seurakuntasalilla. Jakeluajat
Warkauden Lehden ja Sinun
Savon kirkollisissa ilmoituksissa
sekä Facebook:in Varkauden alueen ilmoitustaululla –ryhmässä.

LAPSET JA NUORET
HEI, SINÄ NUORI
AIKUINEN!

Tuntuuko siltä, että teini-ikä on
ajanut ohitsesi, eikä ikäisillesi
ole oikein mielekästä toimintaa seurakunnassa? Nyt on!
Tule mukaan Mikkeliin nuorten
aikuisten kerhoon, tervetulleita
ovat kaikki noin 17–35-vuotiaat. Helpoiten pääset sisään
toimintaan liittymällä ortodoksinuorten WhatsApp-ryhmään,
jossa ideoidaan ja suunnitellaan
kokoontumisia yhdessä.
Yhteyshenkilönä Jaakko Rautio,
p. 044 977 5822.

LASTEN LITURGIAKERHOT
Lasten liturgiakerhot kokoontuvat kerran kuussa seurakuntasalille askartelemaan ja
leikkimään, jolloin vanhemmilla
on mahdollisuus osallistua
liturgiaan. Kerhon päätteeksi
lapset pääsevät osallistumaan
ehtoolliselle. Lisätiedot: Maria
Mentu, p. 040 178 4103
Mikkelin liturgiakerho
Su 9.8. klo 10
Su 6.9. klo 10
Su 11.10. Klo 10
Savonlinnan liturgiakerho
Su 30.8. klo 10
Su 20.9. klo 10
Su 18.10. klo 10

