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MUUTOKSEN TUULIA

Hiippakuntamme seurakuntien
Aamun Koitto -lehti uudistuu koko
kirkon yhteiseksi jäsenlehdeksi.
Lehti ilmestyy jatkossa kuusi kertaa
vuodessa koteihin kannettavana
paperilehtenä ja verkkolehtenä
kirkon internet-sivuilla.

On hämmentävää, miten nopeasti aika kulkee. On kulunut 40
vuotta papiksi vihkimisestä ja tuohon ajanjaksoon liittyy monenlaisia tehtäviä. Tänne Jyväskylään tulin 14 vuotta sitten, ja nyt päätös
eläkkeelle siirtymisestä elokuussa on tehty. Ilmassa on huojennusta
ja epävarmuutta. Monet ovat kysyneet, mitä aion eläkkeellä tehdä.
En tiedä vieläkään, mutta juuri se tuntuukin houkuttelevalta. Olen
koko työelämäni elänyt kalenterin kanssa ja nyt mennään kohti
uutta ja tuntematonta.

Uuden lehden ensimmäinen
numero ilmestyy kesäkuussa 2021,
mitä odotellessa lähetämme tämän
jäsenkirjeen, jossa tiedotamme
kuluvan kevään ajankohtaisista
asioista ja tapahtumista.
Ajankohtaisimmat tiedot seurakunnan toiminnasta ja korona-ajan
rajoituksista saat osoitteesta
www.jklort.fi tai puhelimitse
virastosta 040 756 9589.

Eläke katkaisee työsuhteen, mutta ei pappeutta. Toivottavasti saan
ja voin jatkaa papin tehtäviä jaksamisen mukaan. Velvollisuudet
muuttuvat mahdollisuuksiksi ja tekemisen luonne muuttuu. Kaiken
myllerryksen keskellä huomasimme, että olen toinen Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan eläkkeelle siirtyvä kirkkoherra. Edessä on
luopumista, paljon tehtäviä ja asioita, joita kuvittelen tekeväni nyt
viimeistä kertaa. Työpöytäkin pitää puhdistaa ja siirtää pois paljon
talteen pantua ja tarpeetonta.
Tänään aamulla sain tiedon siitä, että seurakunnan kirkkoherran
paikkaa on hakenut neljä henkilöä. Olen iloinen hakijoiden määrästä. Ilmeisimmin Jyväskylä koetaan hyvänä paikkana tehdä kirkon työtä. Nyt koronan keskellä olemme iloinneet monenlaisen toiminnan mahdollistavista tiloista. Kirkko on sisäosiltaan ja tekniikaltaan kunnossa ja kiinteistölautakunta pohtii seurakunnan omaa
kiinteistöstrategiaa. Kehykset ovat kunnossa ja uutta toimintaakin
odotellaan. Maakuntaa ja maakunnan ihmisiä emme saa unohtaa.
Minkäänlaista ”testamenttia” en aio seuraajalleni jättää. Läsnäoloa
ja rinnalla kulkemista voin omalta osaltani tarjota. Koko ikäni olen
ollut huono antamaan ohjeita ja ehkä senkin vuoksi olen saanut ympärilleni omatoimisia ja hyviä työntekijöitä. Voi olla, etten jää ikävöimään seurakuntaa vaan seurakuntalaisia. Tämä on ihana yhteisö
erilaisia ja eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Seurakunnalla on paljon
ystäviä ja hiljaisia tukijoita. Kiitos kaikille yhteisistä vuosista! Ne
ovat olleet työhistoriani haastavimmat, mutta samalla antoisimmat.

Kristus nousi kuolleista! – Totisesti
nousi!

isä Timo

KIRKKOHERRAN VAALI 18.4.2021
Ehdokkaat ja koepalvelukset
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran toimeen saapui hakuajan päättymiseen 12.2.2021
mennessä neljä hakemusta. Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on asettanut ehdolle kirkkoherran vaaliin
ensimmäiselle vaalisijalle pastori Ioannis Lampropouloksen, toiselle vaalisijalle arkkimandriitta Andreas
Larikan ja kolmannelle vaalisijalle pastori Kaarlo Saarennon.
Hakijoiden koepalvelukset on määrätty toimitettaviksi
Jyväskylässä, Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa. Kaarlo
Saarento on vuorossa 20.–21.3., Andreas Larikka 27.–28.3. ja
Ioannis Lampropoulos 10.–11.4. Ehdokkaat toimittavat
vuorollaan lauantai-illan vigilian klo 18 ja sunnuntain liturgian
klo 10. Korona-rajoitusten vuoksi palveluksiin voi osallistua vain
pieni määrä seurakuntalaisia ennakko-ilmoittautumisen kautta,
minkä vuoksi palvelukset streamataan seurakunnan Facebooksivulle, josta ne ovat seurattavissa joko suorana tai tallenteina.

Äänestäminen ja vaalin tulos
Kirkkoherran vaali toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Jyväskylän
ortodoksisessa seurakunnassa hakuajan päättymispäivänä (12.2. 2021) kirjoilla olleet, 16 vuotta täyttäneet ja
äänioikeutettujen luetteloon merkityt jäsenet. Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestäjien
tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Vaali toimitetaan seuraavasti:
Jyväskylä, Kristuksen ylösnousemuksen kirkko (Rajakatu 39)

klo 11.30–13.00

Viitasaari, Kristuksen kirkastumisen tsasouna (Kirkkotie 12)

klo 15.00–15.30

Äänekoski, Jumalanäidin kuolonuneennukkumisen tsasouna (Palokuja 2) klo 16.30–17.00
Vaalitoimitus päättyy Jyväskylän kirkossa samana päivänä klo 18.00 alkavaan ääntenlaskuun ja tuloksen
julistamiseen. Vaalin tuloksesta tiedotetaan myös seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla.
Vaalikuulutuksen, ehdokkaiden esittelyt ja linkit koepalveluksiin löydät osoitteesta
www.jklort.fi. – Tervetuloa uurnille!

SEURAKUNNANTARKASTUS 14.–16.5.
Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispa, metropoliitta Arseni,
toimittaa seurakunnassamme lakisääteisen seurakunnantarkastuksen
14.–16.5.2021. Tarkastuksen ohjelmaan kuuluu esipaimenen johdolla
toimitettavia jumalanpalveluksia sekä luottamushenkilöiden ja
seurakuntalaisten tapaamisia epidemia-tilanteen sallimissa rajoissa.
Ohjelma päivitetään sen valmistuttua seurakunnan verkkosivuille.

Ota yhteyttä:
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta
Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä
040 756 9589 tai jyvaskyla@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET
1.3.–30.6.2021
Muutokset ohjelmaan ovat
mahdollisia epidemian vuoksi.
Ajantasaiset tiedot ja rajoitukset
osoitteessa www.jklort.fi.
JYVÄSKYLÄ (Rajakatu 39)
Ke 3.3. klo 18 paastoliturgia
La 6.3. klo 18 vigilia
Su 7.3. klo 10 liturgia
Ma 8.3. klo 18 akatistos, p.
Johannes Sonkajanrantalainen
Ke 10.3. klo 18 paastoliturgia
La 13.3. klo 18 vigilia
Su 14.3. klo 10 liturgia
Ke 17.3. klo 18 aamupalvelus ja
katumuskanoni, su-sl
Pe 19.3. klo 18 aamupalvelus ja
akatistos, su-sl
La 20.3. klo 9 liturgia, su-sl; klo 18
vigilia (koe KS)
Su 21.3. klo 10 liturgia (koe KS)
Ke 24.3. klo 18 vigilia
To 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt
Marian ilmestys
La 27.3. klo 9 liturgia, Lasaruksen
lauantai; klo 18 vigilia (koe AL)
Su 28.3. klo 10 liturgia,
palmusunnuntai (koe AL)
Ma 29.3. klo 9 aamupalvelus; klo 18
paastoliturgia
Ti 30.3. klo 9 aamupalvelus; klo 18
paastoliturgia
Ke 31.3. klo 9 aamupalvelus; klo 17
yleinen sairaanvoitelu
To 1.4. klo 9 aamupalvelus; klo 18
ehtoopalvelus ja liturgia, suuri
torstai
Pe 2.4. klo 9 aamupalvelus; klo 13
ehtoopalvelus; klo 18
aamupalvelus, suuri perjantai
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja
liturgia, suuri lauantai; klo 23.30
pääsiäisyöpalvelus
Su 4.4. klo 15 ehtoopalvelus
Ma 5.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,
”lasten pääsiäinen”

Ke 7.4. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 9.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto
La 10.4. klo 18 vigilia (koe IL)
Su 11.4. klo 10 liturgia (koe IL)
Ma 12.4. klo 18 parastaasi
Ti 13.4. klo 9 liturgia ja litania,
Tuomaan tiistai
Ke 14.4. klo 18 ehtoopalvelus, su-sl
La 17.4. klo 18 vigilia, su-sl
Su 18.4. klo 10 liturgia, su-sl
Ke 21.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 24.4. klo 18 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Ke 28.4. klo 9 liturgia, pääsiäisen
keskijuhla; klo 18 ehtoopalvelus
La 1.5. klo 18 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Ke 5.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 18 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
Ke 12.5. klo 18 vigilia
To 13.5. klo 10 liturgia, helatorstai
La 15.5. klo 18 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Ke 19.5. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 21.5. klo 18 parastaasi
La 22.5. klo 9 liturgia ja litania,
sielujen lauantai; klo 18 vigilia
Su 23.5. klo 10 liturgia ja
ehtoopalvelus, helluntai
Ke 26.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 29.5. klo 18 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia
Ke 2.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 5.6. klo 9 liturgia, pt. Johannes
Valamolainen; klo 18 vigilia
Su 6.6. klo 10 liturgia
Ke 9.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 12.6. klo 18 vigilia
Su 13.6. klo 10 liturgia
Ke 16.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 19.6. klo 18 vigilia
Su 20.6. klo 10 liturgia
Ke 23.6. klo 18 ehtoopalvelus
To 24.6. klo 9 liturgia, p. Johannes
Kastaja
La 26.6. klo 18 vigilia
Su 27.6. klo 10 liturgia
Ke 30.6. klo 18 ehtoopalvelus

SAARIJÄRVI (Matosalmentie 1)
To 18.3. klo 18 paastoliturgia
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
La 8.5. klo 9 liturgia
Pe 11.6. klo 18 vigilia
La 12.6. klo 9 vedenpyhitys ja
liturgia, pt. Arseni Konevitsalainen
VIITASAARI (Kirkkotie 12)
Pe 12.3. klo 18 paastoliturgia
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus
Su 2.5. klo 10 liturgia
Ti 8.6. klo 17 akatistos
ÄÄNEKOSKI (Palokuja 2)
Pe 5.3. klo 18 paastoliturgia
To 1.4. klo 18 ehtoopalvelus ja
liturgia
La 15.5. klo 9 liturgia
To 24.6. klo 17 akatistos
KARSTULA (Tsasounantie 1)
Su 28.3. klo 10 liturgia
La 29.5. klo 9 liturgia
SUOLAHTI (Harjusenkatu 41)
Pe 26.3. klo 18 paastoliturgia
La 24.4. klo 9 liturgia
To 17.6. klo 17 akatistos
LIEVESTUORE (Mäkikalliontie 11)
La 8.5. klo 18 vigilia
Su 9.5. klo 10 vedenpyhitys ja
liturgia, p. Nikolaos
To 3.6. klo 17 akatistos
KEURUU (Kippavuorentie 11)
Su 18.4. klo 10 liturgia
Su 27.6. klo 10 liturgia
LAUKAA (Saravedentie 9)
La 10.4. klo 9 liturgia
MUURAME (Kappelintie 4)
Su 21.3. klo 10 liturgia
Su 6.6. klo 10 liturgia
PIHTIPUDAS (Sallilantie 4)
La 17.4. klo 10 liturgia

MUUTA TOIMINTAA
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia
epidemian vuoksi. Lisätiedot ja ajantasaiset
rajoitukset osoitteessa www.jklort.fi.
– Tervetuloa mukaan!
Jyväskylän tiistaiseura
– Vuosikokous 25.3. klo 18 kirkolla (tarvittaessa
kokous järjestetään etäyhteyksin)
– Muusta toiminnasta tiedotetaan
sähköpostilistalla, jolle voi liittyä lähettämällä
viestin Sepolle, su.riikonen@gmail.com
Äänesseudun tiistaiseura
– Ti 9.3. klo 17 vuosikokous Leppäsillä,
Wessmanninkatu 6
– Su 14.3. klo 17 Jeesuksenrukouspalv., Äki tsas.
– Pe 26.3. klo 18 EPL ja vitsojen siunaus, Slh tsas.
– Ti 13.4. klo 17 Tiistaiseura, Äki tsas.
– Su 18.4. klo 17 Jeesuksenrukouspalv., Äki tsas.
– Su 30.5. klo 13 Ekumeeninen ristisaatto, aloitus
Äänekosken ev. lut. kirkossa, josta saatto rannalle
vedenpyhitykseen
Pihtiputaan tiistaiseura
Kokoontumiset seurakuntakeskus Sallilassa:
– Ti 9.3. klo 18 Vuosikokous
– Ti 11.5. klo 18 Kevätkauden päätös
Huomaa myös liturgia Sallilassa la 17.4. klo 10.
Kasvuryhmä kokoontuu kevätkaudella ke 10.3.,
14.4. ja 19.5. n. klo 18.30 alkaen juhlasalissa.
Aikuisten ikonipiiri kokoontuu la 27.3. ja 10.4. klo
10–15. Lisätiedot: raija.kanninen@valamo.fi.
Perheiden ikonipiiri kokoontuu su 28.3. ja 11.4.
klo 12. Lisätiedot: raija.kanninen@valamo.fi.
Lukupiiri kokoontuu la 20.3. klo 16 vanhassa
salissa. Lisätiedot: aila.lavaste@elisanet.fi.
Käspaikkapiiri kokoontuu ikoniluokassa ke 17.2.,
24.3., 21.4. ja 19.5. klo 14.00–17.30.
Anastasis-kuoro harjoittelee juhlasalissa tiistaisin
klo 18. Lisätiedot Marja-Leenalta, 050 541 7352.

Laulavaiset-laulupiiri harjoittelee torstaisin klo
17.30 juhlasalissa. Lisätiedot:
oili.makirinta@ort.fi.
Kahvikerho kokoontuu joka kolmas tiistai 2.3.,
23.3., 20.4., 11.5. ja 1.6. klo 13 juhlasalissa.
Lisätiedot Marja-Leenalta, 050 541 7352.
Romaniankielinen keskustelukerho kokoontuu
nuorisotilassa kuukauden viimeinen su klo 15.30.
Lisätiedot: andraaldeapartanen@gmail.com.
Voimakuvis-ryhmä kokoontuu neljänä torstaina
15.4.–6.5. klo 17.30. Aikuisille suunnattuun
ryhmään mahtuu 6–7 henkilöä. Ilmoittautumiset
31.3. mennessä: tytti.kayhko@gmail.com.
Nuorten illat pidetään joka toinen keskiviikko
nuorisotilassa klo 18.30 alkaen. Kokoontumisista
tiedotetaan seurakunnan Instagramissa.
Perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 10
nuorisotilassa ja retkeilee toukokuussa.
Puuhakerho tiistaisin WhatsAppin kautta klo
18.30–19 tai nuorisotilassa klo 18–19.
Poikien ponomarikerho on toistaiseksi tauolla
jumalanpalvelusten osallistujarajoitusten vuoksi.
Jatkosta tiedotetaan netissä.
Kirkkokerho on toistaiseksi tauolla
jumalanpalvelusten osallistujarajoitusten vuoksi.
Jatkosta tiedotetaan netissä.
Kesän leirit Pyhäkankaalla (epidemian salliessa)
– Kristinoppileiri 12.–19.6., päätös 20.6. kirkossa
– Lasten- ja varhaisnuorten leiri 28.6.–1.7.
Tapahtumia perheille (epidemian salliessa)
– La 13.3. Lasketteluretki Laajavuoreen
– Su 28.3. Palmusunnuntain virpomiset
– Ma 5.4. Lasten pääsiäinen
Ylioppilaita ja ammattiin valmistuvia pyydetään
ilmoittamaan tietonsa muistamisia varten
virastoon (jyvaskyla@ort.fi) 26.5. mennessä.

