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Iisalmi ✣ Jyväskylä ✣ Kuopio ✣ Rautalampi ✣ Saimaa

Jumalanpalvelukset 
Muutokset mahdollisia, niistä 
ilmoitetaan paikallislehdissä. 

IISALMI
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Kirkkopuistonkatu 28

La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia, diakoni Ot-
to Laukkarisen papiksi vihkiminen
La 16.9. klo 18 vigilia
Su 17.9. klo 10 liturgia
La 7.10. klo 18 vigilia
La 21.10. klo 18 vigilia
Su 22.10. klo 10 liturgia
La 18.11. klo 18 vigilia
Su 19.11. klo 10 liturgia

 
KARVOSKYLÄ
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
KIRKKO

Jokikyläntie 7
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia
La 28.10. klo 18 vigilia
Su 29.10. klo 10 liturgia
La 25.11. klo 18 vigilia
Su 26.11. klo 10 liturgia

ALAPITKÄ
PYHÄN KOLMINAISUUDEN  
TSASOUNA

Alapitkäntie 14

La 11.11. klo 18 vigilia
Su 12.11. klo 10 liturgia

KYTÖKYLÄ
JUMALANÄIDIN SYNTYMÄN 
TSASOUNA

Kytökyläntie 724

To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 9 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän Neitsyt Marian syn-
tymä
La 4.11. klo 10 liturgia, Karjalan-
valistajien juhla, Pyhäinpäivä

PYHÄSALMI
PROFEETTA ELIAN TSASOUNA

Vesitornintie 15

La 16.9. klo 9 liturgia
Su 8.10. klo 10 liturgia
La 11.11. klo 9 liturgia

KIURUVESI
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Niemistenkatu 6

Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 10 liturgia, Kunni-
allisen ja eläväksi tekevän ristin 
ylentäminen
La 30.9. klo 18 vigilia
Su 1.10. klo 10 liturgia
Ma 16.10. klo 18 vigilia
Ti 17.10. klo 10 liturgia
Su 5.11. klo 10 liturgia
Ma 20.11. klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 10 liturgia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen

LAPINLAHTI
KAIKKIEN PYHIEN KIRKKO

Pekka Halosentie 18

La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
La 14.10. klo 18 vigilia
Su 15.10. klo 10 liturgia
Pe 3.11. klo 18 vigilia, karjalan-
kielinen
La 4.11. klo 10 liturgia, karjalan-
kielinen, pyhäinpäivä

IISALMI
Savonkatu 22, 74100 Iisalmi
Virasto: avoinna ma-ke klo 9-12, p. 0440 817441   
Sähköposti: iisalmi@ort.fi
Kirkkoherran tehtävien hoitaja: piispa Arseni p. 050 3110 349
Pastori: Otto Laukkarinen p. 0500 271 163
Kanttori: Kaisa Salo p. 040 574 5237

Muuta toimintaa

TIISTAISEURAT

KIURUVEDEN TIISTAISEURA

Kiuruveden tiistaiseura 
kokoontuu Kiuruveden 
seurakuntasalissa.
Ti 12.9. klo 13
Ti 3.10.  klo 13
Ti 24.10. klo 13
Ti 14.11. klo 13
Ti 28.11. klo 13
Ti 12.12. klo 13

SALAHMI
PYHÄN NIKOLAUKSEN TSASOUNA

Latokankaantie 83

La 2.9. klo 9 liturgia
La 21.10. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelupäivä

SONKAJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN KUOLON-
UNEEN NUKKUMISEN TSASOUNA

Lepokankaantie 4

La 7.10. klo 9 liturgia
Su 5.11. klo 10 liturgia

SUKEVA
APOSTOLIEN PIETARIN  
JA PAAVALIN TSASOUNA

Vankilantie 4

Su 1.10. klo 10 liturgia

PYHÄJÄRVEN TIISTAISEURA

Pyhäsalmen tiistaiseura kokoontuu 
Pyhäsalmen tsasounalla
Ti 5.9. klo 14
Ti 17.10. klo 14
Ti 21.11. klo 14

KALAJOKILAAKSON TIISTAISEURA

Kalajokilaakson  tiistaiseura 
kokoontuu Karvoskylän kirkossa
Ti 5.9. klo 17
Ti 17.10. klo 17
Ti 21.11. klo 17

IISALMEN TIISTAISEURA

Iisalmen tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalissa
Ti 19.9. klo 13 
Kokoontumiset joka toinen 
tiistai, seuraa ilmoittelua 
paikallislehdessä!

EVAKKONAISET

Toiminta jatkuu entiseen tapaan! 
Uusia jäseniä tarvitaan, ota 
yhteys Irja Tenhuseen
p.  050 3463343 tai Terttu 
Jeskaseen p.  040 7383784

SAMOVAARIKERHOT

Venäjänkielinen Samovaarikerho. 
Kirkkopuistonkatu 28
Iisalmi
La 9.9. klo 14 
La 14.10. klo 14  
La 11.11. klo 14
 
Venäjänkielinen Samovaarikerho. 
Nivala, Karvoskylä, Jokikyläntie 
7, Nivala
La 30.9. klo 14
La 28.10. klo 14
La 25.11. klo 14

TIISTAISEURAT

KIURUVEDEN TIISTAISEURA

Kiuruveden tiistaiseura
kokoontuu Kiuruveden 
seurakuntasalissa.
Ti 12.9. klo 13
Ti 3.10. klo 13
Ti 24.10. klo 13
Ti 14.11. klo 13
Ti 28.11. klo 13
Ti 12.12. klo 13

PYHPYHPYHPYHÄ ÄÄ ÄÄJÄÄJÄÄJÄÄJÄRVERVERVERVEN TN TN TN TIISIISIISIISTAITAITAITAISEUSEUSEUSEURARARARA

Pyhäsalmen tiistaiseura kokoontuu 
Pyhäsalmen tsasounalla
Ti 5.9. klo 14
Ti 17.10. klo 14
Ti 21.11. klo 14

KALAJOKILAAKSON TIISTAISEURA

Kalajokilaakson  tiistaiseura
kokoontuu Karvoskylän kirkossa
Ti 5.9. klo 17
Ti 17.10. klo 17
Ti 21.11. klo 17

IISIISIISIISALMALMALMALMENENENEN TIITIITIITIISTASTASTASTAISEISEISEISEURAURAURAURA

Iisalmen tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalissa
Ti 19.9. klo 13
Kokoontumiset joka toinen 
tiistai, seuraa ilmoittelua 
paikallislehdessä!

EVAKKONAISET

Toiminta jatkuu entiseen tapaan! 
Uusia jäseniä tarvitaan, ota
yhteys Irja Tenhuseen
p.  050 3463343 tai Terttu 
Jeskaseen p.p   040 7383784

KARJALAN HIIPPAKUNTA
läntiset seurakunnat  
4.9.–21.11.2017
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Fereesissä pitää olla laskokset 
kohdallaan.

Seurakunnan toiminta olisi varsin vaatimatonta ilman monia vapaaehtoisia toimijoita. Työstä suuri osa 
on näkymätöntä. Ilman sitä ei olisi toimintapiirejä, kahvituksia, diakoniatoimintaa, kirkkolaulua, siistejä 
pyhäköitä ja sitä hengellistä yhteisöä joka meitä kaikkia kannattelee. Tässä artikkelissa kerrotaan niiden 
työmyyrien joukoista, jotka rikastuttavat seurakuntamme toimintaa korvaamattomalla tavalla. 

Tiistaiseurat
Tiistaiseuratoiminnalla on vankka asema seurakunnissamme. Tänä vuon-
na juhlimme Iisalmen tiistaiseuraa, joka täyttää 70 vuotta. Virallinen juhla 
vietettiin Profeetta Elian praasniekan yhteydessä, jonka järjestelyihin myös 
itse ”juhlakalu” pyyteettömästi osallistui, kuinkas muuten, sillä eiväthän 
nämä ihmiset osaa jouten olla! Iisalmen tiistaiseura kokoontuu kirkon ala-
salissa joka toinen tiistai klo 13, ensimmäinen kokoontumiskerta on 19.9. 
Iisalmen lisäksi tiistaiseuratoimintaa on Lapinlahdella, Kauppilanmäessä, 
Vieremällä, Sonkajärvellä, Kiuruvedellä, Pyhäjärvellä ja Nivalassa (Kala-
jokilaakson tiistaiseura). 

Evakkonaiset
Evakkonaiset tunnetaan Iisalmessa erityisesti karjalanpiirakoistaan, joi-
ta on paistettu käsittämätön määrä vuodesta 1988 alkaen. Evakkonais-
ten lahjoituksilla on hankittu sekä seurakuntaan että seurakuntalaisille 
monenlaisia tarpeellisia asioita. Erityisesti lapset ja nuoret ovat lähellä 
evakkonaisten sydämiä, samoin ne ikääntyvät seurakuntalaiset, jotka eivät 
enää itse jaksa tulla kirkkoon jumalanpalveluksiin. Evakkonaiset ovat vii-
me aikoina ilmaisseet huolensa toiminnan jatkumisesta, niinpä Iisalmessa 
järjestettiin toukokuussa karjalanpiirakkakurssi, jonka tarkoituksena oli 
siirtää piirakantekotaitoa nuoremmille sukupolville, ja samalla saada uu-
sia jäseniä toimintaan. Kurssi täyttyii nopeasti rypyttäjistä. Vastaava kurs-
si on suunnitteilla myös syyskaudelle. Kiinnostuneiden kannattaa seurata 
ilmoittelua paikallislehdessä sekä facebookissa.

Kirkkolaulu
Kirkkokuoro toimii seurakunnan vapaaehtoisten varassa. Toiminta vaatii 
musikaalisuuden lisäksi pitkäjänteistä sitoutumista ja paljon aikaa, kau-
niisti soiva kuoro ei synny hetkessä. Iisalmen kirkkokuoro harjoittelee 
viikoittain, ja ennen suuria juhlia useammankin kerran viikossa. Laulajat 
ovat kiitettävän ahkeria harjoituksissa kävijöitä, toki on aina otettava huo-
mioon elämäntilanteen aiheuttamat esteet. Kuorossa laulaa tällä hetkellä 
reilu kymmenkunta laulajaa, mutta aina mahtuu lisää mukaan. Halukkaat 
uudet laulajat voivat olla yhteydessä suoraan kanttoriin.

Käsityöpiiri
Käsityöpiiri kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 15-17 Iisal-
men kirkon alasalissa. Taitavat kädet saavat aikaan monenlaisia tarpeelli-
sia tavaroita käspaikoista neulatyynyihin ja ovikoristeisiin. Näitä tuotteita 
myydään erilaisissa myyjäisissä. Myynnistä saadut tuotot menevät hyvän-
tekeväisyyteen. Viime maaliskuussa käsityöpiiri järjesti sarafaani- ja fere-
sikurssin, jonka opettajana oli Leena Jääskeläinen. Osallistujat valmistivat 
itselleen juhlapuvun käsin ommellen, ompelukonetta ei käytetty missään 
vaiheessa. Hatunnoston arvoinen suoritus! Syksyn aikana järjestetään 
jatkokurssi tarkoituksena valmistaa pukuun sopivat esiliina ja päähine. 
Kurssista ilmoitetaan paikallislehdessä ja facebookissa

Samovaarikerhot
Samovaarikerhot Iisalmessa ja Karvoskylällä Nivalan lähellä kokoavat 
venäjää äidinkielenään puhuvat ortodoksit saman pöydän ääreen kerran 
kuukaudessa. Kokoontumisissa on aina pappi mukana. Se on hyvä tilaisuus 
jakaa tietoa Suomen ortodoksisen kirkon toimintatavasta, joka ei kaikilta 
osin ole samanlainen Venäjän kirkon toimintatapojen kanssa. Kokoontumi-
set alkavat rukoushetkellä kirkossa, jonka jälkeen siirrytään samovaarin 
ääreen juomaan teetä ja nauttimaan herkullisia syötäviä. Keskustelu soljuu 
vilkkaana sekä suomeksi että venäjäksi. Kerholaiset  toivottavat myös suo-

malaiset tervetulleiksi ”kielikylpyyn”. 
Iisalmen samovaarikerho kokoontuu 
kirkon alasalissa kuukauden toisena 
lauantaina klo 14, ja Karvoskylän sa-
movaarikerho kuukauden viimeisenä 
lauantaina kirkossa klo 14.

Tule mukaan seurakunnan toimintaan!

Yhteystiedot:
Iisalmen Tiistaiseura: Irja Tenhunen  
p. 050 346 3343  
Evakkonaiset: Irja Tenhunen  
p. 050 346 3343 tai Terttu Jeskanen  
p. 040 738 3784  
Kirkkokuoro: Kaisa Salo p.  040 574 5237 
Käsityöpiiri: Anna Blinnikka  
p. 040 5678 720 
Samovaarikerhot: Irina Trifonova  
p. 040 9633 740.

IISALMEN SEURAKUNTA – SE TOIMII!

Evakkonaisten piirakkakurssin iloiset pulikoijat työssään. 

Leena Jääskeläinen ohjaa kurssilaisia feresin sovittamisessa.

РАСПИСАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ВСТРЕЧ " У САМОВАРА".
В г. Иисалми по адресу Kirkkopuistonkatu 28, Iisalmi.
9.9. в субботу в 14
14.10. в субботу, в 14
11.11. в субботу, в 14
Кружок ”У самовара” в г. Нивала, в церкви Карвоскюля по адресу: 
Jokikyläntie 7, Nivala

30.9. в субботу, в 14
28.10. в субботу, в 14
25.11. в субботу, в 14
Двери наших встреч открыты для всех желающих, как 
православных, так и интересующихся церковной жизнью.
Дополнительные сведения можно получить у Трифоновой Ирины по 
телефону 0409633740.
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TSASOUNA SUISTAMON 
PYÖRITTÄJÄÄN
Vieremäläisellä Mika Kääriäisellä on ollut pitkäaikainen 
haave rakentaa tsasouna äitinsä kotikylään luovutettuun 
Laatokan-Karjalaan Suistamon Pyörittäjään. Tsasouna on 
rakennettu vanhan mallin mukaan Pyörittäjän kylän van-
haan kalmistoon, lähes edeltäjänsä paikalle. Vuosia työn 
alla ollut tsasouna valmistui ja pyhitettiin Junmalansyn-
nyttäjän suojeluksen muistolle 10. kesäkuuta 2017.

Tsasounan pyhitti isä Pertti Ruotsalainen, kanttorina 
toimi Sari Tenhunen, lukijana Jarmo Pylkkönen. Pyhittämi-
sen jälkeen tsasounan pihalla oli tarjoilua ja yhdessäoloa. 
Paikalla oli n. 45 kotiseutumatkailijaa.

KESÄN LAPIN KRIPARI
Lapin kristinoppileiri sai täydet pisteet niin 
nuorilta kuin ohjaajiltakin. 

L
apin kriparilla kripalaisia oli viisi, joista kolme Iisalmen 

seurakunnasta, yksi Kajaanin seurakunnasta ja yksi Hä-

meenlinnan seurakunnasta. Ajomatka Iisalmesta Kajaanin 

ja Rovaniemen kautta Enontekiön kunnassa sijaitsevaan 

Susikyröön oli 670 kilometriä. Leiripaikkaan saavuttiin helluntai-

päivän iltana, joten majoittumisen jälkeen toimitettiin helluntain 

polvirukouspalvelus hirsikämpän kuistilla. Alkupäivien kylmä sää 

mietitytti kaikkia, lämpötila pysytteli tiistaihin asti vaivoin plussan 

puolella, mutta kun keskiviikkoaamu koitti ja tunturit peittänyt sumu 

hälveni, Lappi näytti meille kuinka kaunis on Jumalan käden jälki. 

Nuoret ja nuorenmieliset olivat yhtä perhettä ensimmäisestä päiväs-

tä lähtien. Oppitunneilla keskusteltiin monenlaisista asioista, mietit-

tiin omaa suhdetta ortodoksisuuteen, eettisiä kysymyksiä, kirkkomme 

kantaa päivän polttaviin puheenaiheisiin, solidaarisuutta ja diakoni-

aa, ihmissuhteita sekä ekologiaa, johon ulkoiset puitteet tarjosivat 

oivan lähtökohdan. Tutustuttiin sakramentteihin ja erilaisiin toimi-

tuksiin (lapsi sai kasteessa nimen Erkki, ”Sirpa” ja ”Juhani” saivat 

toisensa ja ”Martta” siunattiin haudan lepoon), pohdittiin syntymää 

ja kuolemaa ja kaikkea siltä väliltä. Nuoret osallistuivat katumuksen 

sakramenttiin, ja seuraavana päivänä ehtoolliseen liturgiassa luon-

non keskellä. Palveluksen aikana vesilinnut keskustelivat äänekkääs-

ti Vuontisjärven sulapaikoissa, ja aurinko ajoi alkuviikon kylmyyden 

kauas pois.

Lapissa täytyy varautua kaikkeen. Leiriläiset olivat pakanneet 

vaatetta kylmiin ja kosteisiin säihin, mutta Lappi yllätti: ainoa johon 

ei oltu varauduttu oli helle, joka saapui keskiviikkona ja toi kesän (ja 

sääsket) tullessaan. Rantasauna lämpeni joka ilta, ja talviturkkeja 

heitettiin ansiokkaasti, vaikka sulaa vettä oli rannasta vain kolmen 

metrin kaistale. 

Yövaellus Susikyröstä Montellin majalle tehtiin torstaina lyhythi-

haisissa paidoissa ja kumisaappaissa. Hiki tuli jokaiselle ja jano 

sammutettiin tunturipuroista. Loppumatkasta paikoin nivusiin asti 

upottava hanki loi haastetta kulkijoille, mutta perille avotunturiin 

päästiin! Hetken huilauksen jälkeen toimitettiin kiitosakatistos luoma-

kunnalle. Tunturien sylissä yöttömän yön auringon paistaessa laule-

tun akatistoksen tekstit konkretisoituivat aivan uudella tavalla jokai-

selle läsnäolijalle. Paluumatka sujui joutuisasti, muutama lumisota-

kin käytiin, ja Susikyrössä nautittiin keskiyön burgerit, jotka leirie-

mäntä Ritva loihti muurikka-

pannulla avotulella.

Aleksandra ja Helena pitivät 

huolen leikeistä, nauru raikui ja 

huumorin kukka suorastaan rehot-

ti. Erityisen hyvä asia oli se, että 

koko porukka  piti yhtä: kenenkään 

ei tarvinnut olla yksin, apua annet-

tiin aina ja jokainen hyväksyttiin 

omana itsenään mukaan. Näin se 

homma toimii kun se toimii! Pelä-

tystä lopputentistäkin kaikki pääsivät 

hienosti läpi. Kripan päätösliturgia 

toimitettiin Kiuruveden kirkossa 18.6.

Kiitos Viisas Kalamies Gregorios, 

Mietteliäs Mirhantuojanainen Johan-

na, Ylen Eläväinen Emilianos, Rauhan-

tuojanainen Sofia ja Huolistavapaa 

Januarius, sekä leirinjohtaja Aleksandra, 

ohjaaja Helena, leiripappi isä Martti, 

leirikanttori Kaisa, leiriemäntä Ritva, kuljettaja Panu ja valokuvaaja-

ohjaaja Emilia. Kiitosakatistoksen sanoin: Kunnia olkoon Sinulle Juma-

la, iankaikkisesti!

Kaisa Salo

Kripalla osallistuttiin Herran 
Pyhään Ehtoolliseen. 

↑Jonna, Ella, Emil ja Janne. Kuvas-
ta puuttuu Riku Rahomäki, joka 
ei päässyt leirin päätösliturgiaan 
Kiuruvedelle. Takarivissä oikealla 
leirin johtaja Aleksandra Heikkinen 
ja ohjaaja Helena Agonen.

→ Ei leirejä ilman leikkejä. Tässä 
leikitään evoluutioleikkiä. 

Mika Kääriäinen rakentamansa tsasounan 
kuistilla.

SEURAKUNTAKOULU 

Seurakuntakoulu Pyhän 
Nikolaoksen kirkon 
seurakuntasalissa 
Kiuruvedellä. 

To 28.9. klo 18  
To 12.10. klo 18  
To 30.11. klo 18 
To 14.12. klo 18 
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PROFEETTA ELIAN PRAASNIEKKA IISALMESSA
Pääkirkon 60 -vuotisjuhla, tiistaiseuran 70 -vuotisjuhla ja Olavi Petsalon syntymän 100 
-vuotismuisto kokosivat seurakuntalaiset suurella joukolla yhteisiin juhlatapahtumiin. 

K
aksipäiväinen juhla alkoi Iisalmen ortodoksisella hautaus-

maalla vainajien muistopalveluksella. Panihidan toimit-

ti isä Antero Petsalo yhdessä muun papiston kanssa. KP 

arkkipiispa Leon läsnäolo toi juhlallisuuksiin arvokkaan 

sävyn ja seurakuntalaiset ottivat hänet avosylin vastaan. Panihidan 

jälkeen siirryttiin hotelli Golden Domeen, jossa kuultiin kolme alus-

tusta. Arkkipiispa Leo kertoi 60 vuotiaan kirkon vaiheista ja seurakun-

taelämästä, Iisalmen tiistaiseuran puheenjohtaja Irja Tenhunen loi 

katsauksen 70 vuotta vireänä jatkuneeseen seuran toimintaan nosta-

en esiin hiljaisia ja pyyteettömiä puurtajia, jotka muutoin usein jää-

vät vaille huomiota. Seurakunnan pitkäaikaisen kirkkoherran Olavi 

Petsalon poika, isä Markus Petsalo, jakoi muistojaan ja antoi kuuli-

joiden kurkistaa sodanjälkeiseen jälleenrakennusaikaan ja elämään 

pappilassa. Keskiviikkoillan vigilian jälkeen tiistaiseura tarjosi kirk-

kokansalle vielä iltateetä maistuvien pyörösten kera.

Torstaiaamuna lähti ristisaatto kirkolta Paloisvirran rantaan, jossa 

toimitettiin vedenpyhitys. Kirkolliset juhlallisuudet huipentuivat litur-

giaan, jonka toimitti KP arkkipiispa Leo avustajinaan isät Antero, 

Markus, Orest, Sergius, Iivo, Martti ja Pekka, sekä ylidiakoni Jyrki, 

lukija Jarmo ja runsaslukuinen ponomarijoukko. Myös Metropoliitta 

Panteleimon oli palveluksessa, mutta ei osallistunut sen toimittami-

seen vaan lauloi kuoron ja satapäisen kirkkokansan mukana salin 

puolella. Pienessä saatossa arkkipiispa Leo siunasi isä Martti Hänni-

selle kultaristin kanto-oikeuden. Liturgian jälkeen juhlaväki siirtyi 

kulttuuritalolle syömään, ja lounaan jälkeen kokoonnuttiin Eino Säisä 

-saliin pääjuhlaan. 

Profeetta Elian troparin ja arkkipiispan siunauksen jälkeen seura-

kunnan valtuuston puheenjohtaja Kauko Salonen toivotti väen terve-

tulleeksi. Juhlassa nähtiin taidokas kansantanssiesitys ja kuultiin sekä 

kuorolaulua että yksinlaulua. Hersyvä Karjalane zuakkun Hannu 

Turusen suulla kutitteli yleisön nauruhermoja. Juhlapuheen pitäjäk-

si oli saapunut PSHV:n puheenjohtaja isä Sergius Colliander, joka 

antoi kuulijoille pohdittavaa mm. suhtautumisestamme kristittyinä 

pakolaisuuteen ja toiseuteen tässä ajassa. 

Arkkipiispan myöntämät siunauskirjat (Leena Jaakkola) ja kunnia-

merkki (Väinö Torvinen) annettiin ansioituneille seurakuntalaisille, 

samoin kuin PSHV:n ansiomerkit pitkän linjan tiistaiseuralaisille 

(Kultainen ansiomerkki Irja Tenhunen, Hopeinen ansiomerkki Arja 

Kärnä, Eila Pihavaara ja Kyllikki Akkila). Iisalmen seurakunta kiittää 

kaikkia juhlaan osallistuneita, ja aivan erityisesti ahkerat talkoolaiset 

ansaitsevat suurkiitoksen, he tekivät meille tämän juhlan!

KP arkkipiispa Leo tervehtii isä Antero Petsaloa, joka toimitti 
panihidan Iisalmen ortodoksisella hautausmaalla.

Kirkkokansa vihmottiin pyhitetyllä vedellä.Praasniekka kokosi yhteen suuren joukon kirkkokansaa.Praasniekka kokosi yhteen suuren joukon kirkkokansaa. Kirkkokansa vihmottiin pyhitetyllä vedellä.

KP arkkipiispa Leo tervehtii isä Antero Petsaloa, joka toimitti 
panihidan Iisalmen ortodoksisella hautausmaalla
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JYVÄSKYLÄ

Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä
Virasto avoinna ma–pe 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
 

Seurakuntamestari Erna Suutari
p. 050 539 9417 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Muutokset mahdollisia, niistä 
ilmoitetaan paikallislehdissä.

JYVÄSKYLÄ
KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMISEN 
KIRKKO

Rajakatu 39

Ke 6.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia
Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylen-
täminen
La 16.9. klo 18 vigilia
Su 17.9. klo 10 liturgia
Ke 20.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia
Ke 27.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 30.9. klo 18 vigilia
Su 1.10. klo 10 liturgia, N. Marian 
Suojelus
Ke 4.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 7.10. klo 18 vigilia
Su 8.10. klo 10 liturgia, radiointi
Ke 11.10. klo 18 ehtopalvelus
La 14.10. klo 18 vigilia
Su 15.10. liturgia
Ke 18.10. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 20.10. klo 18 parastaasi
La 21.10. klo 9 liturgia, Dimitrin 
lauantai, vainajien muistelu
La 21.10. klo 18 vigilia
Su 22.10. klo 10 liturgia

Jumalanpalvelukset

Ke 25.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 28.10. klo 18 vigilioa
Su 29.10. klo 10 liturgia
Ke 1.11. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 3.11. klo 18 vigilia
La 4.11. klo 9.30 litania Karjalaan 
jääneiden paadella ja klo 10 litur-
gia, Karjalan valistajat
La 4.11. klo 18 vigilia
Su 5.11. klo 10 liturgia
Ke 8.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.11. klo 18 vigilia
Su 12.11. klo 10 liturgia
Ke 15.11. klo 18 ehtoopalvelus
La 18.11. klo 18 vigilia
Su 19.11. klo 10 liturgia
Ma 20.11. klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Ma-
rian temppeliintuominen
Ke 22.11. klo 18 ehtoopalvelus

SAARIJÄRVI
PT. ARSENI KONEVITSALAISEN 
TSASOUNA

Matosalmentie 1

La 9.9. klo 9 liturgia
La 14.10. klo 9 liturgia
La 11.11. klo 9 liturgia

VIITASAARI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Kirkkotie 12

Su 15.10. klo 10 liturgia
Su 5.11. klo 10 liturgia

ÄÄNEK0SKI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEENNUKKUMISEN 
TSASOUNA

Palokuja 2

La 16.9. klo 9 liturgia
La 28.10. klo 9 liturgia
La 18.11. klo 9 liturgia

KARSTULA
NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN 
TSASOUNA

Tsasounantie 1

To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 9 vedenpyhitys ja litur-
gia, Jumalansynnyttäjän syntymä
Su 8.10. klo 10 liturgia

SUOLAHTI
P.YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA

Harjusenkatu 41

La 7.10. klo 9 liturgia
Ti 7.11. klo 17 ehtoopalvelus

Ke 8.11. klo 9 vedenpyhitys ja li-
turgia

LIEVESTUORE
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Mäkikalliontie 11
La 23.9. klo 9 liturgia

PYHÄKANKAAN KAPPELI
PYHÄKANKAAN LEIRIKESKUS

Pölykankaantie 279, 
Kangashäkki

Su 10.9. klo 10 liturgia, perheiden 
luontopäivä

KEURUU
EVL. SEURAKUNTASALI

Su 24.9. klo 9 liturgia
Su 19.11. klo 9 liturgia

LAUKAA
VIERTOLA

Saravedentie 3

La 30.9. klo 9 liturgia

MUURAME
HAUTAUSMAAN SIUNAUSKAPPELI

Su 22.10. klo 10 liturgia

Muuta toimintaa

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA 
Jyväskylän tiistaiseura aloittaa 
12.9. klo 18 juhlasalissa. Suun-
nittelemme yhdessä syksyn oh-
jelmaa ja muistelemme kesän 
tapahtumia. Syksyn tiistaiseura-
päivät ovat 3.10., 24.10., 14.11. ja 
12.12.

KAHVIKERHO KESKELLÄ 
PÄIVÄÄ
Torstaina 14.9. klo 13 aloitamme 
päiväpiirityyppisen kerhon juhla-
salissa. Piiri on tarkoitettu niille, 
joille iltatapahtumat eivät sovi.  Ai-
heita valitaan toiveiden mukaan. 
Jatkosta sovimme ensimmäisen 
kokoontumisen jälkeen.

ÄÄNESEUDUN TIISTAISEURA 
Ääneseudun Tiistaiseura 
kokoontuu 
Ti 5.9. klo 18 Huuskosilla 
Sumiaisissa 
Ti 3.10. klo 18 Äänekosken 
tsasounalla 
Ti 7.11. – ke 8.11. Suolahden 
tsasounan praasniekka

PIHTIPUTAAN TIISTAISEURA 
Kokoontumiset
Ti 19.9. klo 18 Helena Virvelin 
kotona, Virranpolku 1 
Ti 17.10. klo 18 Sallilassa 
Ti 14.11. klo 18 Sallilassa 

ORTODOKSISUUS TUTUKSI 
Uusi katekumeenikurssi aloittaa 
ke 20.9. klo 18 alkavan ehtoopal-
veluksen jälkeen wanhassa salis-
sa. Syykauden kokoontumispäivät 
ovat ; 11.10., 25.10., 15.11., 29.11. 
ja 20.12. Kurssi on tarkoitettu or-
todoksiseen kirkkoon liittymis-
tä harkitseville ja muille ortodok-
sisuudesta kiinnostuneille. Isä 
Kaarlo ja isä Timo vetävät kurssia. 

LUKUPIIRI
Lukupiirissä keskustellaan or-
todoksisista kirjoista. Aloitamme 
syksyn ensimmäisessä lukupii-
rissä lauantaina 16.9. klo 16 iko-
niluokassa. Keskustellaan Jyväs-

kylän ortodoksisen seurakunnan 
juhlakirjasta Sanoista tekoihin. 
Seuraavat kokoontumiskerrat ovat 
14.10. (vanha Sali), 11.11. ja 9.12. 
seurakuntakeskuksen ikoniluo-
kassa. 
Liity lukupiirin sähköpostilistalle 
ilmoittamalla:  
aila.lavaste@elisanet.fi.

KASVURYHMÄ 
Kasvuryhmässä luemme ja poh-
dimme Raamattua. Piiri aloittaa 
ke 27.9. klo 18 alkavan ehtoo-
palveluksen jälkeen. Syyskauden 
muut kokoontumispäivät ovat; 
18.10., 22.11. ja 13.12. Tervetuloa 
mukaan! Lisätietoja isä Timolta.
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Seurakunnassa toimii kansainvälinen elokuvakerho CineSunday, 
joka kokoontuu juhalasalissa, Rajakatu 39, Jyväskylä, kerran kuus-
sa sunnuntai-iltaisin. Maksuttomissa näytöksissä esitetään eloku-
via eri maista ja maanosista englanniksi tekstitettynä, ja näytös-
ten lopussa on mahdollisuus keskustella elokuvasta. Syyskauden 
teemana ovat ihmisoikeudet. Esityspäivät ilmoitetaan seurakunnan 
kotisivulla sekä CineSundayn Facebook-sivulla. 

Näytösten tarkemmat tiedot ilmoitetaan elokuvakerhon sekä 
seurakunnan Facebook-sivuilla; voit myös liittyä postituslistalle 
laittamalla sähköpostia osoitteeseen jooa.sotejeff-wilson@ort.fi. 

CINESUNDAY

NUORISOTYÖ
Nuorten illat jatkuvat parillis-
ten viikkojen keskiviikkoisin klo 
18 kirkossa alkavan ehtoopal-
veluksen jälkeen nuorisotilassa 
rennon tekemisen ja yhdessä-
olon merkeissä. Ensimmäinen 
kokoontuminen 6.9., jolloin vihi-
tään käyttöön uusi nuorisotila! 
Seuraa tiedottelua Jyväskylän 
ortodoksinen nuoriso -ryhmästä 
Facebookissa. Tervetuloa! 

Nuorisokuoro kokoontuu maa-
nantaisin klo 17 seurakunnan 
juhlasalissa viikosta 36 eli 4.9. 
alkaen. Seuraa tiedottelua Jyväs-
kylän ortodoksinen nuoriso -ryh-
mästä Facebookissa.  

Lapsikuoro / musakerho on 
suunnattu alakouluikäisille lap-
sille. Kerhossa lauletaan, ko-
keillaan erilaisia soittimia ja 
musisoidaan eri tavoin. Kokoon-
tumiset nuorisotilassa (seura-

kuntakeskuksen alakerta) pa-
rillisten viikkojen tiistaisin klo 
17-18. 

Perhekerho on Jyväskylän orto-
doksisen seurakunnan kohtaa-
mispaikka lapsiperheille. Ker-
hoon ovat tervetulleita lasten ja 
vanhempien lisäksi myös iso-
vanhemmat ja kummit, ja ker-
hoon voi tulla mukaan, vaikkei 
olisikaan ortodoksisen kirkon 
jäsen. Kerho kokoontuu keski-
viikkoisin klo 10–11.30 viikosta 
36 eli 6.9. alkaen. Yleensä ko-
koontumispaikkana on seura-
kunnan nuorisotila osoitteessa 
Rajakatu 39. Ohjelmasta ilmoi-
tetaan tarkemmin seurakunnan 
kotisivulla ja Facebookissa. Oh-
jelmaan voi tulla silloin tällöin 
muutoksia, joten kannattaa seu-
rata tiedotusta! 

YLIOPPILAAT JA AMMATTIIN 
VALMISTUVAT
Seurakunta haluaa muistaa 
keväisin ja syksyisin ylioppilaita 
ja ammattiin valmistuvia seu-
rakunnan nuoria. Ilmoita tie-
tosi virastoon (jyvaskyla@ort.fi) 
30.marraskuuta mennessä.

SUOLAHDEN YLIENKELI MIKAELIN PRAASNIEKKA
Suolahden ylienkeli Mikaelin praasniekkaa vietetään perinteisin 
menoin 7.–8.marraskuuta. Ekumeeninen praasniekkajuhla järjeste-
tään jo juhlapäivän aaton iltana.

TIISTAI 7.11.
klo 17 suuri ehtoopalvelus tsasounassa (Harjusenkatu 1)
n. klo 18 litania Karjalaan jääneiden vainajien muistokivellä  
evl. kirkolla (Katvelankatu 1)
n. klo 18.15 praasniekkajuhla ja tsuajuilta seurakuntatalossa  
(Pajakatu 9)

KESKIVIIKKO 8.11.
klo 9 vedenpyhitys ja liturgia tsasounassa

POIKIEN PONOMARIKERHO
Seurakunnassamme aloittaa toimintansa ponomarikerho. Kerho on 
tarkoitettu kaikille kuusi vuotta täyttäneille seurakuntamme pojille 
ja nuorille miehille. Kerho kokoontuu yhdessä sovittavan aikataulun 
mukaan kerran kuussa arki-iltaisin, minkä lisäksi kerholaiset osallis-
tuvat mahdollisuuksien mukaan seurakunnan jumalanpalveluksiin. 
Kerhossa tutustutaan ponomarin eli alttariapulaisen tehtäviin kirk-
komme jumalanpalveluksissa käytännön kautta. Lisäksi puuhaillaan 
kaikkea muuta mukavaa ja tehdään retkiä eri kohteisiin kerholaisten 
kiinnostuksen mukaan. 

Poikien ponomarikerhon ensimmäinen kokoontuminen on Jyväs-
kylän kirkossa (Rajakatu 39) keskiviikkona 20.9. klo 17–18.30. Jos et 
pääse mukaan silloin, ilmoita kiinnostuksestasi kerhon vetäjälle, isä 
Kaarlolle, p. 040 501 0324 / kaarlo.saarento@ort.fi). Tervetuloa roh-
keasti mukaan!

Perheiden syyspäivä ja kalaretki Pyhäkankaan leirikeskuksessa 
10.9. Ohjelmassa on klo 10 alkava liturgia, jonka jälkeen ruokailu, 
ulkoilua, kalastelua, nuotiolla istuskelua ja saunomismahdollisuus. 
Ottakaa omat kalastus- ja saunomisvälineet mukaan. Tapahtuma 
on maksuton ja kaikille avoin. Ruokailun mitoittamiseksi pyydäm-
me osallistujia ilmoittamaan itsensä ja mahdolliset ruoka-ainealler-
giansa osoitteeseen jooa.sotejeff-wilson@ort.fi ma 4.9. mennessä.

NUORTEN AIKUISTEN 
VIIKONLOPPU 29.9.–1.10.
Syksyinen viikonloppu Pyhä-
kankaalla lupaa tuohuksen 
liekkien lepatusta, saunan läm-
pöä, tunnelmallisia hetkiä iha-
nassa leirikirkossa, hyvää ruo-
kaa hyvässä seurassa ja paljon 
muuta! Varaa päivät kalenteris-
tasi ja ilmoittaudu osoitteeseen 
jooa.sotejeff-wilson@ort.fi 15.9. 
mennessä. Osallistumismaksu 
20 € sisältää ruoat, ohjelman ja 
majoituksen.

KÄSPAIKKAKERHO 
Käspaikkakerho kokoontuu syys-
kaudella Ylösnousemuksen kirkon 
ikonimaalausluokassa keskiviik-
kona 6.9., 4.10., 1.11. ja 29.11.2017 
klo 14 – n. 17.30. Voit tulla myös 
osaksi aikaa. Julia Salminen oh-
jaa. Tiedustelut: Katriina Leino, 
p. 050 3649633

IKONIPIIRIT
Aikuisten ikonipiiri kokoontuu 
seurakunnan alakerran ikoniluo-
kassa pe 15.9 klo 17.30 – 20.30, la 
14.10 klo 13 – 17 ja pe 17.11. Klo 
17.30 – 20.30. 
Perheiden ikonipiiri kokoontuu 
seurakunnan alakerran ikoniluo-
kassa su 15.10 klo 12 – 15 ja pe 
3.11 klo 15 – 17.
Tiedustelut: Raija Kanninen,  
raija.kanninen@luukku.com.

Arkkipiispa Leo siunasi kirkkoherrallemme, isä Timolle, koruristin käyt-
töoikeuden Jyväskylässä 18.6. kiitoksena vuosikymmenten mittaisesta 
ansiokkaasta työstä Kirkon palveluksessa. Aksios, aksios, aksios!
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Filantropian myyntinäyttely avattiin sunnuntaina 25.6. Näyttelyssä oli 
teoksia suomalaisen kuvataiteen huippunimiltä, kuten Hugo Simber-
giltä, Juho Rissaselta ja Kain Tapperilta. Puolet myynnissä olleista 
teosten myyntituotoista ohjattiin Syyrian pakolaisten auttamiseen ja 
sen naapurimaissa Filantropia ry:n kautta.
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KESÄN LEIRIEN ILOA 
PYHÄKANKAALLA
Pyhäkankaan leirikeskuksessa järjestettiin kesäkuussa kolme lasten ja 
nuorten leiriä. Kristinoppileirillä perinteisen ohjelman lisäksi tutustut-
tiin Filantropian kautta globaaliin etiikkaan sekä pohdittiin ortodoksis-
ta leirielämää tekemällä leiriläisten omat leirivideot. Lasten ja varhais-
nuorten leirillä käytiin Saarijärven kivikautisessa kylässä ja päästiin 
laukkaamaan itsetehdyillä keppihevosilla. Yhdessä Joensuun, Ilomantsin 
ja Saimaan seurakuntien kanssa järjestettiin nuorten ortodoksinen mu-
siikkileiri, johon kokoontui nuoria muusikoita ammattilaisten ohjaukseen 
eri puolelta Suomea. Leirillä päästiin kokeilemaan niin kirkko- kuin ke-
vyttäkin musiikkia laidasta laitaan laulaen, soittaen ja eläytyen yhdessä 
ja yksilöohjauksessa, ja jopa äänittämään. Leiri huipentui liturgiaan ja 
esiintymiseen Äänekoskella.

NUORISOKUOROJEN MATKA PIETARIIN
Jyväskylän ja Kuopion nuorisokuorojen yhteistyö huipentui yhteiseen laulumatkaan Pie-
tariin toukokuun alussa. Vierailumme isäntänä toimi Kuopion ystävyysseurakunta Feo-
dorovin Jumalanäidin ikonin seurakunta. Molemmat kuorot harjoittelivat ahkerasti ku-
luneen vuoden aikana sekä yksin että yhdessä ja menomatka bussissa taittui viimeisten 
lauluharjoitusten raikuessa. 

Näimme ja koimme matkamme aikana paljon: vierailimme muun muassa tsaariper-
heen talvipalatsissa Eremitaašissa, Pyhän Nikolaoksen merikatedraalissa ja Pietari-Paa-
valin linnoituksessa. Lisäksi kiertelimme Pietarin keskustan nähtävyyksiä ja kävimme 
paikallisten nuorten kanssa jokilaivaristeilyllä. Lauantaina pidimme myös kenraaliharjoi-
tukset loppuunmyydyssä paikallisbussissa, josta poistuimme aplodien saattelemana. 

Matkan kohokohta oli sunnuntaiaamun liturgia Feodorovin Jumalanäidin ikonin 
kirkossa, jossa yhdessä paikallisen kuoron kanssa lauloimme sekä suomen kielellä että 
kirkkoslaaviksi. Liturgian päätteeksi esitimme kirkkokansalle vielä muutaman yhdessä 
harjoittelemamme laulun. Matkastamme teki upean ystäväseurakunnan vieraanvarai-

suus sekä ratkiriemukas kuoroporukka!

Maisa Kolehmainen ja Siiri Juvonen
Feodorovin Jumalanäidin ikonin kirkko oli aivan majapaik-
kamme vieressä.

E
V

E
L

IN
A

 B
R

A
A

M

Opastetulla kierroksella Feodorovin Jumalanäidin ikonin kirkossa
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Kuoroporukka tutustumassa Pietarin keskustaan
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Yksi kriparin 
kohokohdista 
on hääjuhla 
ohjelmineen.

 

 

Lasten leirin olympialaisissa nähtiin akrobatian taidonnäytöksiä.

Ryhmätuuletus. Kivaa on!
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KUOPIO

Jumalanpalvelukset

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

KESKINEN ALUE
PYHÄN NIKOLAOKSEN KATEDRAALI

Sepänkatu 7

Säännölliset palvelukset katedraa-
lissa ovat lauantaisin klo 18 vigilia ja 
sunnuntaisin klo 10 liturgia.

Ke 6.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 10 liturgia
Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 10 liturgia
Ke 20.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 4.10. klo 17 akatistos
Ke 11.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.10. klo 17 panihida 
Ma 23.10. klo 10 liturgia
Ke 25.10. klo 17 akatistos
Ke 1.11. klo 17 ehtoopalvelus

KUOPIO
Snellmanninkatu 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. 0206 100 203, ma–to 9–15, pe 9–14

YHTEYSTIEDOT PAPISTO JA KANTTORIT:

KESKINEN alue
Kirkkoherra Timo Honkaselkä p. 050 057 4443
Kanttori Anita Lintu p. 050 349 4379

ITÄINEN alue
Sijaisena rovasti Arto Leskinen  p. 040 548 6545
Kanttori Sofia Laukkanen  p. 040 195 0044

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

MUU HENKILÖKUNTA
Seurakuntasihteeri Juha Sissonen,  
p. 040 139 4966

Lasten- ja nuortenohjaaja Svetlana Laamanen,
p. 040 358 6576 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Päivi Kupiainen,  
p. 050 439 4556
 
Vahtimestari Heikki Peiponen, p.  0206 100 311
Sähköposti etunimi.sukunimi@ort.fi

Ke 8.11. klo 17 panihida
Ke 15.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 20.11. klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 10 liturgia

KESKUSTALO
PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA 
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Karjalankatu 1

Ke 13.9. klo 8  hetket ja liturgia  
Ke 27.9. klo 8  hetket ja liturgia  
Ke 11.10. klo 8  hetket ja liturgia 
Ke 25.10. klo 8  hetket ja liturgia 
Ke 8.11. klo 8  hetket ja liturgia 
Ke 22.11. klo 8  hetket ja liturgia 
Ke 13.12. klo 8  hetket ja liturgia

LÄNTINEN ALUE
SIILINJÄRVI
SUURMARTTYYRI GEORGIOS 
VOITTAJAN KIRKKO

Harjamäentie 2

Ke 6.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 10 liturgia

Ke 27.9. klo 17 akatistos
Su 8.10. klo 10 liturgia
Ke 11.10. klo 17 panihida
Ke 25.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 5.11. klo 10 liturgia
Ke 8.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 20.11 klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 10 liturgia

MAANINKA
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Pihtisalmentie 120

Su 24.9. klo 10 liturgia
Pe 3.11. klo 18 vigilia
La 4.11. klo 10 vedenpyhitys ja li-
turgia

SYVÄNNIEMI
YLIENKELI MIKAELIN TSASOUNA 

Mihailantie 8

Su 10.9. klo 10 liturgia
Su 22.10. klo 10 liturgia
La 11.11. klo 18 vigilia
Su 12.11. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia

PIELAVESI
APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN SEKÄ PAPPISMARTTYYRI 
BLASIOKSEN KIRKKO

Puistotie 2

Su 17.9. klo 10 hetkipalvelus
Ke 20.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 23.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 24.9. klo 10 hetkipalvelus
La 30.9. klo 18 akatistos
Su 1.10. klo 10 hetkipalvelus
Ke 4.10. klo 17 akatistos
La 14.10. klo 18 akatistos
Su 15.10. klo 10 liturgia
Ke 18.10. klo 17 panihida
La 21.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 28.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su 29.10. klo 10 hetkipalvelus
Ke 1.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 4.11. klo 18 ehtoopalvelus
Su 5.11. klo 10 hetkipalvelus
La 11.11. klo 18 ehtoopalvelus
Su 12.11. klo 10 hetkipalvelus
Ke 15.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 18.11. klo 18 akatistos
Su 19.11. klo 10 liturgia
La 25.11. klo 18 akatistos
Su 26.11. klo 10 hetkipalvelus

SEURAKUNTA-MESTARI VAIHTUU
Jyväskylän ortodoksisen seura-
kunnan neuvosto valitsi koko-
uksessaan 20.7. uudeksi seura-
kuntamestariksi Erna Suutarin. 
Paikkaan oli yhteensä neljä haki-
jaa. Toimi tuli avoimeksi Petri Ilto-
lan jäädessä keväällä eläkkeelle. 
Uusi seurakuntamestari aloittaa 
toimessaan syyskuun aikana. 

Petri Iltolan eläkkeellelähtö- ja 
Ernan töihintulojuhlaa vietetään 
Jyväskylässä sunnuntaina 17.9. 
Klo 10 alkavaan liturgiaan ja sitä 
seuraaville kirkkokahveille ovat 
kaikki tervetulleita.

Monia armorikkaita eläkevuosia 
Petrille ja työvuosia Ernalle!

ANASTASIS-KUORO

Syyskauden kuoroharjoitukset alkavat 6.9. juhlasalissa ehtoopal-
veluksen jälkeen. Pyydän uusia kuorolaisia olemaan yhteydessä 
kanttori Marja-Leenaan p. 050 541 7352. Tervetuloa kaikki entiset 
ja uudet laulutaitoiset! Terveisin Marja-Leena.

ISÄ TIMO 60 VUOTTA

Kirkkoherra Timo Mäkirinnan 60-vuotispäivää juhlistetaan seurakunnassa 
sunnuntaina 12. marraskuuta. Juhlapäivä alkaa kirkossa toimitettavalla 
liturgialla klo 10 ja jatkuu juhlasalissa tarjoilun, musiikin ja muistamis-
ten merkeissä. Juhla on kaikille avoin. Jos haluatte muistaa isä Timoa 
merkkipäivän johdosta, saatte tietoa yhteiseen lahjaan osallistumisesta 
viraston kautta. Sankarin toiveesta voitte myös osoittaa muistamisenne 
suoraan seurakunnan diakoniatyölle. Tervetuloa!

Isä Timon työtoverit
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Muuta toimintaa 

KEITELE
PYHITTÄJÄ ARSENI 
KONEVITSALAISEN KIRKKO

Arsenintie 1

Su 17.9. klo 10 liturgia
Su 29.10. klo 10 liturgia

KÄÄRMELAHTI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Hyttiläntie 27

Su 1.10. klo 10 liturgia

HAATALA
PYHÄN RISTIN YLENTÄMISEN 
TSASOUNA

Hyttiläntie 27

Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 10 vedenpyhitys ja li-
turgia  

ITÄINEN ALUE
JUANKOSKI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO

Patruunantie 59

Su 10.9. klo 10 liturgia 
La 30.9. klo 18 vigilia
Su 1.10. klo 10 vedenpyhitys ja li-
turgia

Su 12.11. klo 10 liturgia

NILSIÄ
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Laitisenmäentie 1

Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 10 liturgia
Su 8.10. klo 10 liturgia
Ti 24.10. klo 18 ehtoopalvelus 
Su 19.11. klo 10 liturgia

MUURUVESI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Muuruvedentie 41

Su 17.9. klo 10 liturgia
Su 29.10. klo 10 liturgia

LUIKONLAHTI
PYHITTÄJÄ ALEKSANTERI 
SYVÄRILÄISEN TSASOUNA

Ruhtinaantie

Su 24.9. klo 10 liturgia
Su 5.11. klo 10 liturgia

TUUSNIEMI
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Keskitie 54
To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 10 liturgia
Su 15.10. klo 10 liturgia
Ma 20.11. klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 10 liturgia

SIILINJÄRVEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset syksyn aikana
Ke 13.9. klo 13 rukoushetki kirkossa
Ke 27.9. klo 13 seurakuntasali
Ke 11.10. klo 13 seurakuntasali
Ke 25.10. klo 13 seurakuntasali
Ke 2.11. klo 13 seurakuntasali
Ke 22.11. klo 13 seurakuntasali
Ke 6.12.
Su 17.12. puurojuhla liturgian jäl-
keen seurakuntasalilla
Muutoksista ilmoitetaan Savon Sa-
nomat seurakuntauutisissa.

KUOPION TIISTAISEURA
Aloitamme tiistaiseuran syyskauden 
sen Simanan päivänä 12 syyskuuta 
kello 14 rukoushetkellä kirkossa. 
Mukana on isä Arto Leskinen.

Syksyn aikana kuulemme mm. 
ortoksisen kirkon toiminnasta Eng-
lannissa, katsomme tähtitaivasta 
ja käymme teatterissa katsomassa 
musikaalin Viulunsoittaja katolla. 
Ohjelmassa on myös piirakkatal-
koot, kirkkokahvien järjestäminen, 
myyjäiset ja joulujuhla.

Ohjelma tarkentuu vielä syksyn 
kuluessa. Tulgua!

VUORELAN TIISTAISEURA
Vuorelan tiistaiseuran kokoontu-
miset Vuorelan POP Pankin ker-
hohuoneella klo 17.30

Syyskaudella 2017 kokoonnumme 
5.9., 19.9., 3.10., 7.10., 31.10.,14.11., 
28.11., 12.12.
Puheenjohtaja Viljo Hannonen,  
p. 040 733 3952. Lisätietoja isä 
Leo Tuutti, p. 050 343 7249

VÄLÄHDYKSIÄ 
ORTODOKSISUUTEEN
Seurakunta järjestää ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille luentosarjan, 
joissa käydään läpi ortodoksisen us-
kon, kirkon, perinteen ja kulttuu-
rin eri osa-alueita. Tämä kurssi ku-
ten kirkon jumalanpalvelukset ovat 
avoimia kaikille. 

Luennot pidetään keskiviikkoisin 
klo 17 alkavan jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntasalissa, Snell-
maninkatu 8.
Syksyn ohjelma
Ke 6.9. kirkkomusiikki, toimittaja 
Risto Nordell
Ke 11.10. reliikit, isä Marko Mäkinen
Ke 22.11. Jumalanäiti, nunna Ksenia

ORTODOKSISUUS TUTUKSI 
- KATEKUMEENIKURSSI 
SYKSYLLÄ 2017 
Katekumeenikurssi kaikille orto-
doksisuudesta kiinnostuneille tai 
kirkkoon liittymistä harkitseville al-
kaa keskiviikkona 20.9. ja kokoon-
tuu ehtoopalveluksen jälkeen joka 
toinen keskiviikko kello 17 Pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa Kuopios-
sa. Mukaan voi liittyä myös kurssin 
alkamisen jälkeen, tai halutessaan 
voi osallistua vain tiettyihin iltoihin. 
Kokonaisuudessaan katekumeeni-
kurssi tarjoaa monipuolisen perus-
tietopaketin ortodoksisesta uskosta, 
elämästä ja kulttuurista.
Katekumeenikurssin syksyn 2017 
ohjelma Kuopiossa:
Ke 20.9. aloitus: jumalanpalvelukset 
ja kirkkotila, jumalanpalvelustavat
Ke 20.9. ortodoksisen uskon pää-
piirteitä ja ihmiskuva
Ke 4.10. yleisesitys ortodoksisesta 
kirkosta Suomessa ja maailmalla
Ke 18.10. ikonit ortodoksisessa 
kirkossa
Ke 1.11. raamattu ja traditio
Ke 15.11. ortodoksinen kirkkomusiikki

Pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen praasniekkaa 
vietettiin Keiteleellä 11.–12. kesäkuuta. Kuvassa 
vedenpyhityksessä Nilakan rannalla vasemmal-
ta rovasti Arto Leskinen, diakoni Heikki Suomala, 
Konevitsan luostarin igumeni Aleksander ja isän-
nöitsijä Raimo Issakainen.

Tuusniemen pyhäkössä vietettiin temppelijuhlaa  
29. kesäkuuta.

Juhlaväkeä Johannes Kastajan 
praasniekassa Nilsiässä 24. kesä-
kuuta.

PAVEL PUGOVKIN 
VENÄJÄNKIELISEN 
PAPIN TOIMEEN

Kuopion seurakunnan valtuus-
to valitsi kokouksessaan 29. 
kesäkuuta yksimielisesti kol-
men vuoden määräaikaiseen 
venäjänkielisen papin toimeen 
pastori Pavel Pugovkin. Toi-
mialueena ovat Iisalmen, Jy-
väskylän, Kuopion ja Saimaan 
seurakunnat. Valittu aloittaa 
työssään 1.1.2018

KESÄN PRAASNIEKKAJUHLIA

Ke 29.11. pyhät ihmiset ja pyhyys
Lisätietoja: isä Arto Leskinen,  
arto.leskinen@ort.fi.
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KUOPIO

Leirinuotio, makkaranpaisto ja iltaohjelma. 

Ne kuuluvat leirille!

Leiri alkoi leiripaikan pyhityksellä. 

Kripari on monen nuoren kesän kohokohta. Alla nuorten mietteitä yhtei-
sestä leiristä. 

- Kriparilla on ollut hauskaa. Olemme tutustuneet uusiin ihmisiin ja 
saaneet kavereita. Ruoka on ollut hyvää. Olemme pelanneet paljon eri-
laisia pelejä ja viettäneet yhdessä aikaa.

- On ollut mukavia leikkejä ja aktiviteetteja, kaikenlaista tyynyrallin 
ja ponipelin väliltä.

- Jo ensimmäisen päivän ai-
kana tutustuimme toisimme ja 
saimme uusia kavereita.

- Olemme opetelleet paljon 
uusia asioita, esimerkiksi re-
sitointia.

- Täällä ei pääse nälkä yllät-
tämään, sillä syömme viisi her-
kullista ateriaa päivässä.

- Ohjaajat ovat rentoja ja huo-
lehtivat siitä, että kaikilla on mu-
kavaa.

- Leirillä pääsee nauttimaan 
saunan lämmöstä ja virkistävästä 
järvivedestä.

- Täällä Puroniemessä on haus-
kaa ja viihtyisää.

- Täällä on paljon hyvää ruokaa 
ja sitä saa monta kertaa päivässä. 
Täällä tutustuu uusiin ihmisiin.

- Leiri alkoi leirialueen pyhityksel-
lä, jossa kaikki olivat mukana.

- Olemme nostaneet ja laskeneet lipun joka päivä ja siten kunnioitta-
neet isänmaata.

- Täällä pidetään huolta siitä, että me leiriläiset saamme riittävästi unta.
- Odotamme innolla kotiinlähtöä, vaikka täälläkin on kivaa.
- On ollut hauskaa pelata ja leikkiä, koska se on ollut erilaista. Pelit 

ovat olleet monipuolisia.

ANSSI SAVOLAISEN MUISTOLLE
Anssi Savolainen nukkui kuolonuneen Kuopiossa 26.3. vastaisena yönä. 
Viimeisen puolivuotta Anssi kilvoitteli mysteerinä pysyneen sairauden 
kanssa. Läheisten ihmisten kuvausten perusteella Anssi kohtasi sairau-
den miehekkään rauhallisesti. Viimeisinä päivinä hän kävi tervehtimässä 
muita pyhän Nikolaoksen miesten toiminnassa olleita.
Monet tuntevat Anssin paremmin, mutta kirjoitan muutaman huomion hy-
vän miehen muistoksi. Maanläheisenä vaikkakin myös runollisena ihmi-
senä Anssi oli monella tapaa esimerkillinen ortodoksi. Hänelle oli tyypil-
listä miehekäs selkärankaisuus ja rehellisyys. Asiat kohdattiin eikä niiden 
kanssa pujoteltu. Kuvaavaa on, että Anssi piti ilmauksesta oikeamieli-
nen, ja käytti sitä viitatessaan tervehenkiseen ortodoksiseen opetukseen.

Kerran opiskeluaikoina Joensuussa, kun olin pitänyt homiletiikan har-
joituksiin kuuluneen saarnan Ortodoksisen seminaarin kirkossa, kuljimme 
Anssin kanssa kirkosta ruokasalia kohden. Epävarmana saarnani tasosta 
– ja halukkaana kuulemaan kehuja – sanoin tekonöyrän kommentin tyyliin 
”ei se nyt oikein tainnut olla hyvä”. Anssi vastasi: ”Ei niin.” Minä kuohah-
din, ainakin siinä määrin, että se kasvoissa ja eleissä näkyi. Anssi hymyili. 
Tulin ammutuksi kerralla alas. Sain opetuksen, joka aina tulee mieleen, 
jos kiusaus kehujen kalasteluun nostaa päätään.

Anssilla oli laaja yleissivistys ja kaksi maisterin tutkintoa, mutta hän 
ei ollut suuna päänä tuomassa esiin tietämistään, vaan osasi kuunnella 
toisen näkökulmaa. Teologian maisterin gradututkielmansa hän teki arkki-
mandriitta Sofroni Saharovin opetuksesta, ja koki käsittääkseni muutenkin 
isä Sofronin läheiseksi. Anssi ammensi ortodoksisuutensa sävyt aikam-
me pyhien ihmisten elämästä ja opetuksesta. Athosvuori vanhuksineen 
oli Anssille läheinen aihe.

Anssi oli perustamassa ja johtamassa Kuopiossa pyhän Nikolaoksen 
miesten toimintaa. Se on antanut seurakunnan miehille luontevan väy-
län käyttää aikaansa kirkon hyväksi, ja samalla astua peremmälle kirkon 
perinteen tuntemiseen. Toiminnassa on ollut keskeisenä piirteenä sekä 

seurakuntaa tukeva käytännön työ että perehtyminen kirkon perinteeseen 
pyhien ihmisten hengessä ja ilmapiirissä.

Kirkon opetuksen esiintuomisen saralla  Anssilla olisi ollut enemmänkin 
annettavaa. Arkkipiispan sihteerin sijaisena hän tätä osaamistaan joutui 
käyttämään, mutta muuten häntä oli vaikea saada mitään puhumaan tai 
kirjoittamaan julkisesti. Sain kuvan, että varovaisuus juontui isä Sofronin 
opetuksesta ja persoonasta. Anssi ei halunnut julistaa omia ideoitaan ei-
kä mitata teologiaa oman älynsä mittatikulla. Hän piti kiinni ajatuksesta, 
ettei ole arvollinen puhumaan hengellisestä elämästä. Viimeisinä vuosina 
pyhän Nikolaoksen miesten toiminnassa hän onneksi löysäsi tästä peri-
aatteesta monen ihmisen hyödyksi.

Anssilla oli päättäväisyyttä laittaa toimeen seurakunnan ydintoimintaa 
vapaaehtoisesti. Hän organisoi Kuopiossa viikoittaisen Jeesuksen rukous-
palveluksen, ja järjesti ehtoo- ja aamupalveluksia arkisin maallikkovoimin 
sekä kokoöisiä jumalanpalveluksia. Myös Kuopion suuren hautausmaan 
ortodoksikappeliin kiinnitettiin huomiota ja siellä toimitettiin joitain pal-
veluksia Anssin aloitteesta.

Athos-Säätiön keskukseen Lammille, Jumalanäidin ilosanoman eli Neit-
syt Marian ilmestyksen kirkkotilaan on Anssin rukoukselliseksi muistoksi 
tulossa seinämaalaus vanhus Sofroni Saharovista, jonka virallinen luke-
minen pyhien joukkoon on tiettävästi lähellä. Maalauksen kautta Anssin 
muistoon yhdistyvät sekä hänelle läheinen vanhus Sofroni että Juma-
lanäidin ilosanoman juhla, jonka jälkeisenä yönä Anssi lähti tuonilmai-
siin. Seinämaalaus tehdään Kuopion seurakuntalaisten ja pyhän Kosmas 
Aitolialaisen Veljestön jäsenten lahjoitusten avulla.

Toivoen ja luottaen, että Kristus rakkaudessaan ja laupeudessaan, puh-
taimman Äitinsä esirukouksien tähden, saattaa nöyryyteen ja oikeamieli-
syyteen pyrkineen palvelijansa elävien maahan, vanhus Sofronin seuraan

Heikki Alex Saulam

Leiri alkoi leiripaikan pyhityksellä.

Kriparilla opittiin myös resitoimaan.

Leirinuotio, makkaranpaisto ja iltaohjelma. 
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KESÄN KRIPARI KUTSUI NUORET KOOLLE
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RAUTALAMPI 

Jumalanpalvelukset
Mahdollisista muutoksista 
ilmoitetaan Sisä-Savo lehdessä.

RAUTALAMPI
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Nikolaoksentie 1

La 9.9. klo 18 vigilia
Ke 13.9. klo 18 vigilia
To 14.9. klo 9 liturgia, Ristin ylen-
täminen. Huomaa aika!
La 16.9. klo 18 vigilia
La 30.9. klo 18 vigilia
Su 1.10. klo 10 liturgia. Pokrova, 
Koipiniemi
La 7.10. klo 18 vigilia
La 14.10. klo 18 vigilia
Pe 20.10. klo 18 parastaasi
La 21.10. klo 10 liturgia, vainajien 
muistelupäivä, Dimitrin lauantai
La 4.11. klo 18 vigilia

RAUTALAMPI 
Nikolaoksentie 1, 77700 Rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen, p. 0500 371057
jussi.parviainen@ort.fi
Kanttori Oili Mäkirinta, p.  0500 909 198
oili.makirinta@ort.fi

La 18.11. klo 18 vigilia
La 25.11. klo 18 vigilia
Ti 5.12. klo 18 vigilia
Ke 6.12. klo 10 liturgia, Itsenäi-
syyspäivä, Pyhä Nikolaos
La 9.12. klo 18 vigilia
Su 24.12. klo 15 ehtoopalvelus
Su 24.12. klo 22 jouluyön liturgia

SUONENJOKI
KRISTUKSEN  
KIRKASTUMISEN KIRKKO
Herralantie 120

La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia
La 28.10. klo 18 vigilia
Su 29.10. klo 10 liturgia
Ma 20.11. klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 9 liturgia, Jumalan- 
synnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen. Huomaa 
aika!

La 16.12. klo 18 vigilia
Su 17.12. klo 10 liturgia
Su 24.12. klo 13 ehtoopalvelus
Ti 26.12. klo 10 liturgia

VESANTO
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
RUKOUSHUONE 
Koulutie 4

Su 17.9. klo 10 liturgia
Su 22.10. klo 10 liturgia
Su 19.11. klo 10 liturgia
Su 10.12. klo 10 liturgia

TERVO
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
RUKOUSHUONE 
Kirkkotie 9

To 7.9. klo 18 vigilia
Pe 8.9. klo 9 liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Marian syntymä. 
Huomaa aika!

Su 15.10. klo 10 liturgia
Pe 3.11. klo 18 vigilia
La 4.11. klo 10 liturgia, Karjalan 
valistajien juhla
Su 26.11. klo 10 liturgia
Su 24.12. klo 10 liturgia

KONNEVESI
HYVÄN SANOMAN KESKUS
Oikotie 4

Su 10.9. klo 10 liturgia
Su 5.11. klo 10 liturgia

HANKASALMI 
ASEMAN SEURAKUNTAKOTI
Ratakatu 16

Su 8.10. klo 10 liturgia
Su 3.12. klo 10 liturgia

Mahdollisista muutoksista ilmoi-
tetaan Sisä-Savo lehdessä.

Muuta toimintaa 

Nikolaos-kuoro harjoittelee tiis-
taisin klo 17.30 Suonenjoen kirkon 
alakerrassa. Työskentely aloitetaan 
12.9. rukoushetkellä. Illan aikana 
myös suunnittelemme kahvikup-
posten äärellä, tulevaa toimintaa. 
Uusia laulajia toivotaan mukaan ai-
na. Lisätietoja Oililta p. 0500 909198.
 
Rautalammin Tiistaiseura aloittaa 
toimikauden Ristin ylentämisen juh-
lan liturgialla, to 14.9. klo 9. Kirk-
kokahveilla suunnittelemme tulevaa 
toimintaa ja retkiä. Ke 27.9. klo 18 
osallistumme KOTIKIRKKO TUTUK-
SI -iltaan. Tiistaiseura tulee mielel-
lään myös koteihin ja hoitolaitoksiin. 
Rukoushetkessä on mahdollisuus 
ehtoolliseen. Tuomme mukanam-
me tarjottavaa, pientä ohjelmaa ja 
yhdessäoloa, muistoja ja ajankoh-
taisia kuulumisia vaihtaen. Yhteys- 
henkilöinä toimivat pj. Marjatta  
Bordi p. 040 560 5447, siht. Seija 
Karhu p. 040 734 1436 ja kanttori Oili  
Mäkirinta p. 0500 909 198.

Naispiiri Nasti kokoontuu erilais-
ten teemojen ympärille. Pe 1.9. vie-
tämme ”päivää luonnon puolesta”. 

Klo 18 laulamme kiitosakatistok-
sen Rautalammin koulun kauniilla 
rannalla. Sään salliessa on picnic-
tarjoilu. Ke 27.9. klo 18 osallistum-
me KOTIKIRKKO TUTUKSI -iltaan. 
Lisätietoja Oililta p. 0500 909198.

KOTIKIRKKO TUTUKSI
Rautalammilla ke 27.9. klo 18. Kat-
selemme, kyselemme, kuuntelem-
me ja keskustelemme. Aiheena ovat 
mm. ikonit, esineet, toimitukset, 
musiikki. Tilaisuus on avoin kaikil-
le. Erityisen tervetulleita ovat hen-
kilöt, jotka eivät ole vielä kirkkoon 
tutustuneet. Illan päätteeksi nau-
timme teet seurakuntasalilla. Lisä- 
tietoja antaa Oili p. 0500 909198. 

KIRJALLISUUSPIIRI
Suonenjoen kirjallisuuspiiri kokoon-
tuu joka kuukauden 3. torstai kel-
lo 18 kirkon alakerrassa. Kerhos-
sa esitellään kerholaisten lukemia 
ja tärkeäksi kokemia kirjoja. Illan 
aikana keskustelemme aiheesta 
laajasti. Tiedustelut isä Johannes  
p. 0500 371 057.

RAUTALAMMIN LASTEN JA NUORTEN KERHO
Kerho kokoontuu Rautalammin kerhohuoneella joka kuukauden toinen 
torstai klo 18 Kerhoa vetää Janne Mensonen p. 040 828 48341. Tiedossa 
on kaikkea kivaa uskonnosta urheiluun. 

TERVETULOA SUONENJOEN 
TIISTAISEURAAN
Suonenjoen tiistaiseura kokoontuu talvikaudella kaksi kertaa kuukau-
dessa. Toisella kertaa kokoonnutaan kirkkokahveilla ja toisella pide-
tään kerhokokous jonkin hengellisen aiheen äärellä. Pienellä, mutta 
sitäkin sitoutuneemmalla joukolla olemme aktiivisesti osallistuneet 
paastokeräyksiin. 

Lasten ja lapsiperheiden asia on meille tärkeä ja teemme voitavam-
me sen kaltaisten toimintojen tukemisessa. Viime kaudella hankimme 
kirkkoomme lasten analogin, järjestimme ekumeenisten perheiden 
kirkkopäivän, lasten pääsiäisen ja aloitimme ”kastekassin” antamisen 
seurakunnassa kastetuille lapsille. 

Retket 2 – 3 kertaa vuodessa ovat perusohjelmaa. Niiden järjes-
tämisessä tehdään yhteistyötä Rautalammin tiistaiseuran kanssa. 
Retket ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille ja niihin onkin ollut 
osallistujia runsaasti. Bussimatkalla on ollut tilaisuus antaa ”tietoisku 
tiistaiseuratoiminnasta.

Tiistaiseuran perustamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta tammi-
kuussa 2018 ja sitä aiomme juhlia. Muutoin toiminta jatkuu tuttuun 
tapaan ydinjoukon toiveiden mukaisesti. Toisena painopisteenä ovat 
kaikille avoimet, ekumeeniset tilaisuudet. Niistä tiedotetaan Sisä-Sa-
volehdessä ja ositteessa www.facebook.com/SuonenjoenTiistaiseura. 
Ideoita toiminnan kehittämiseksi otetaan ilolla vastaan.

Hyvää ja siunattua alkavaa toimintavuotta ja kiitos tähänastisesta 
mukanaolosta kaikille!

Hilkka Koponen, puheenjohtaja
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LEIRIN ILOA PURONIEMESSÄ

OIVA ÄITI JA MUMMO
Filosofi Georg Henrik von Wrightiltä kysyttiin, 
mitä hänen elämästään ja työstään jää jäljelle 
hänen kuoltuaan. Hän vastasi: ”Vain rakkaus 
jää.” Se on hieno syvällinen oivallus meille kai-
kille. Erityisesti se tulee mieleen tässä hetkessä, 
kun ajattelemme, rukoilemme tai vain katsom-
me tuossa kunniapaikalla olevaa Salme-äitiä 
ja mummoa. Hänen elämäänsä ja tätä hetkeä 
kuvaavat hyvin Jeesuksen vuorisaarnan sanat 
autuuden lauseista: ”Autuaita ovat puhdassy-
dämiset: he saavat nähdä Jumalan” (Matt 5:8). 

Pitkä lähes 84 vuotta kestänyt elämä katkesi 
yli kahdeksan vuoden hoitolaitoksessa olon jäl-
keen oikealla hetkellä. Viimeiset vuodet tuntuivat 
turhilta. Myös meitä rinnalla kulkijoita opastettiin 
ymmärtämään elämää ja sen ihmeellisyyksiä. 
Oliko kysymyksessä myyräkuumeen jälkiseura-
uksena saatu muistisairaus vai väsyikö elimistö 
haasteelliseen parisuhteeseen, minuuden su-
pistumiseen tai omien siipien leikkaamiseen? 
Lopullinen vastaus jää ikuiseksi arvoitukseksi.

Elämä on ollut pitkä taival Kutumäen Jouslah-
desta Suonenjoen keskustassa asuttujen vuosi-
en jälkeen Kuurtilaan ja sieltä hoitolaitokseen. 
Elämä on kuitenkin kantanut. Miksi? Koska äitini 
elämän pohjavireenä on aina ollut rakkaus, hy-

vyys, inhimillisyys sekä halu auttaa ja palvella. 
Välillä on jouduttu rakkauden hauta avaamaan ja 
täyttämään uudestaan hyvyydellä. Äitini on aina 
pystynyt rakastamaan aidosti ja välittämään si-
tä muille. Viimeiset hymyt, kasvojen levollisuus 
ja sydämen sivistys näkyivät aina viime hetkiin 
saakka äitini kasvoista ja olemuksesta.

Jokainen ihminen tarvitsee unelmia. Elämän 
onnellisuuden hetket ovat pieninä pisaroina ri-
poteltu ympärillemme. Tästä sinä Salme-äiti olit 
meille hyvä esimerkki. Rakastit elämää, luontoa 
ja läheisiäsi nöyrästi ja pyyteettömästi. Se on ai-
noa oikea tapa elää elämänsä täydellisesti ilman 
pöyhkeilyä ja oman arvon nostamista.

Rakastava ilmapiiri kodissa on elämän perusta. 
Tämän ovat erityisesti saaneet tuntea sinun viisi 
lastenlastasi. Heidän on ollut helppo lähestyä si-
nua. Olette olleet onnellisia yhdessä. Uskon, että 
tällaiseen yhdessäoloon liittyvä aika kannattelee 
elämää tästä eteenpäin. Tämän saman ajatuksen 
on pukenut kauniiksi runoksi Eeva Kilpi: ”Kun äidit 
ja mummot kuolevat, heistä tulee kukkaniittyjä ja 
heinää ja joistakin äideistä ja mummoista tulee 
puita ja ne humisevat lastensa ja lastenlastensa 
yllä, suojaavat heitä sateelta ja tuulelta ja levittä-
vät talvella oksansa lumimajaksi heidän ylleen.”

Lopuksi on kiitoksen hetki. Kiitos kuuluu kai-
kille, niin Luojalle kuin myös kaikille rakkaille. 
Sana äiti valittiin Suomen kauneimmaksi sanak-
si. Ei mummossakaan mitään valittamista ole. 
Sydämessäni toivon, että Salme-äiti ja Salme-
mummo syöpyisi ikuisesti meidän ajatuksiimme, 
tunteisiimme ja rukouksiimme. Akun oivallusta 
käyttäen, hän oli oiva mummo. 

Trappistimunkki John Merton on pukenut ehkä 
parhaiten sanoiksi ajatuksen kristillisestä elä-
mästä ja kuolemasta: ”Elämme, siis kuolemme. 
Kuolemme ja kuitenkin elämme.” Syntymän ja 
kuoleman kokemukset ovat kauneimpia koke-
muksia. Jokainen ihminen on ihmeellisintä maa-
ilmassa, jonka rinnalla kaikki tieteen ja teknolo-
gian saavutukset kalpenevat. Siksi myös lempeä 
kuolema on meidän kaikkien oikeus.

Siunatuksi lopuksi helatorstain, Kristuksen 
taivaaseen astumisen jälkeisenä päivänä rohke-
nen toivoa ja uskoa, että äitini taivasosuus tuli 
täytetyksi, monin kerroin. Tästä on hyvä jatkaa. 
Äitini rakkaus yhdistää meidät ja kantaa yli su-
kupolvien. 

Pastori Pekka Jyrkinen

Puroniemen leirikeskuksessa järjestettiin heinäkuussa perheleiri, 
jossa oli runsaasti osanottajia. Kiitos kaikille osallistuneille mukavas-
ta yhdessäolosta kesäisen luonnon keskellä. TIISTAISEURAT KEITELEJÄRVEN 

KIERROKSELLA
Kevätretki “Keitelejärven kierros”, innosti matkalle suuren joukon. 
Aluksi tutustuimme Vesannon tsasounaan Brita Pystysen opastuk-
sella. Sieltä siirryimme Viitasaarelle farkkukaupoille ja edelleen 
tsasounalle, jota esitteli isä Timo. Matka jatkui Äänekoskelle. Lou-
nas Thai-ravintolassa oli monelle uusi kokemus. Seuraavaksi tu-
tustuimme Äänekosken tsasounaan Kalevi Plattosen opastuksella. 
Seija Salminen oli loihtinut suurelle joukollemme kääretorttukahvit. 
Pienen matkan päässä sijaitseva Suolahden tsasouna oli viimeinen 
käyntikohde. Joka tsasouna oli kaunis ja hyvin hoidettu. Ikoneita 
olisi moni halunut tutkia pitenpäänkin. Lauloimme temppelin tropa-
rin joka tsasounassa. Näin tuli tutuksi mitä muistoa kukin pyhäkkö 
kantaa. Kotimatka kulki Konneveden, Vesannon ja Rautalammin 
kautta Suonenjoelle. Kiitos mukana olleille. Ensi keväänä taas 
retkelle sinne, missä ei ole moni käynyt. 

Nasti-kerholaisia patikoimassa Kalajalla.

P
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Puroniemen leirikeskuksen Pietarin ja Paavalin rukoushuoneen 
vuosijuhlan liturgian toimittivat isät Timo Mäkirinta ja Johannes Parvi-
ainen. Ehtoollinen on iloinen asia vauvasta vaariin!

MUISTOKIRJOITUS
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PALVELEVA PUHELIN

Palveleva puhelin tarjoaa mah-

dollisuuden keskustella mieltä 

painavista asioista anonyymisti. 

Soita kun haluat jutella esimer-

kiksi ihmissuhteisiin, yksinäi-

syyteen, terveyden ja sairauden 

kysymyksiin sekä elämän mie-

lekkyyteen liittyvistä aiheista. 

Mieshenkilö vastaa nume-

rossa 044 294 1836 ja naishen-

kilö vastaa numerossa 045 119 

0293. Soitto maksaa vain taval-

lisen puhelun verran.

KIRKOLLISET ILMOITUKSET

Saimaan ortodoksinen seurakunta viestii toiminnastaan 

kirkollisilla ilmoituksilla, kun ilmoitettavaa on, seuraavasti: 

Warkauden Lehti: torstaisin (ilmestyy Varkauden talousalueella) 

Itä-Savo: perjantaisin (ilmestyy Savonlinnan talousalueella) 

Mikkelin kaupunkilehti: torstaisin (ilmestyy Mikkelin 

talousalueella) 

Sinun Savo -kaupunkilehti: keskiviikkoisin (ilmestyy Pieksämäen 

ja Varkauden talousalueella) 

Pieksämäen Lehti: torstaisin (ilmestyy Pieksämäen 

talousalueella) 

Soisalon Seutu: torstaisin (ilmestyy Leppävirralla) 

Mahdolliset huomautukset ilmoituksista virastoon:  

saimaa@ort.fi tai p. 040 502 1838. 

VIRKATODISTUKSET

Virkatodistukset ja sukuselvi-

tykset tulee tarvittaessa tilata 

kirkon keskusrekisteristä, joka 

sijaitsee Kuopiossa (Karjalan-

katu 1, 70110 Kuopio). Keskus-

rekisteri on avoinna: ma–to klo 

9–15 ja pe klo 9–14. Asioida voi 

puhelimitse p. 0206 100 203, 

sähköpostilla (keskusrekiste-

ri@ort.fi) tai tilata todistukset 

suoraan netistä: www.ort.fi/

content/virkatodistus-ja-suku-

selvitystilauslomake

Jumalanpalvelukset

VARKAUS
KRISTUKSEN TAIVAASEEN- 
ASTUMISEN KIRKKO

Relanderinkatu 5

La 9.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su 10.9. klo 10 liturgia
To 14.9. klo 9 liturgia. Ristin ylen-
täminen.
La 30.9. klo 17 vigilia
La 7.10. klo 17 vigilia
Su 8.10. klo 10 liturgia
La 21.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 22.10. klo 10 liturgia
Su 5.11. klo 10 liturgia
La 25.11. klo 17 vigilia
Su 26.11. klo 10 liturgia

MIKKELI
PYHÄN YLIENKELI MIKAELIN 
KIRKKO

Paavalinkatu 4

Ma 4.9. klo 18 ehtoopalvelus, lita-
nia ja venäjänkielinen seurakun-
takoulu
La 9.9. klo 17 vigilia 
Su 10.9. klo 10 liturgia. Radiopal-
velus.
Ke 13.9. klo 17 juhlavigilia 
To 14.9. klo 9 liturgia. Ristin ylen-
täminen. 
La 23.9. klo 17 vigilia 
Su 24.9. klo 10 liturgia, lasten li-
turgiakerho, kirkkokahvit lapsi- ja 
nuorisotyön hyväksi

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 Bondarenko, p. 040 502 1934, maria.bondarenko@ort.fi 
Kanttori Maria Mentu, p. 040 178 4103, maria.mentu@ort.fi 
Uskonnonopettaja Annika Jonninen, p. 050 380 0996, annika.jonninen@varkaus.fi 
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen, p. 050 300 6963, jarko.hakkinen@hakkinen.com 
Vahtimestari Esko Kaikkonen, p. 040 036 4137, kaikkonen.esko@gmail.com 

La 7.10. klo 17 vigilia 
Su 8.10. klo 10 liturgia 
La 14.10. klo 17 vigilia 
La 21.10. klo 17 yleinen panihida 
Su 22.10. klo 10 liturgia, lasten li-
turgiakerho, kirkkokahvit lapsi- ja 
nuorisotyön hyväksi
Su 5.11. klo 10 liturgia, ikonipiirin 
15-vuotisjuhlat jonka jälkeen iko-
ninäyttelyn avajaiset kahvila tuki-
pilarissa
Ti 7.11. klo 17 juhlavigilia 
Ke 8.11. klo 9 liturgia, ristisaatto 
rantaan ja vedenpyhitys, praas-
niekka, ylienkeli Mikaelin päivä
La 11.11. klo 17 vigilia 
Su 12.11. klo 10 liturgia, isänpäivä, 
lasten liturgiakerho, kirkkokahvit 
lapsi- ja nuorisotyön hyväksi
La 18.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 19.11. klo 10 liturgia
La 25.11. klo 17 vigilia 
Su 26.11. klo 10 liturgia 

SAVONLINNA
PYHIEN SAKARIAAN JA  
ELISABETIN KIRKKO

Erkonkatu 11

Ma 4.9. klo 17 vigilia. Pyhäkön 
praasniekka.
Ti 5.9. klo 9 liturgia. Pyhäkön 
praasniekka.
Su 17.9. klo 10 liturgia
Su 24.9. klo 10 liturgia Itä-Karja-
lan kansanopistolla Punkaharjulla
La 14.10. klo 17 vigilia
Su 15.10. klo 10 liturgia
La 11.11. klo 17 vigilia

Su 12.11. klo 10 liturgia
La 18.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 19.11. klo 10 liturgia

PIEKSÄMÄKI
NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN 
KIRKKO

Vanha Mikkelintie 18

To 7.9. klo 17 juhlavigilia
Pe 8.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhi-
tys. Pyhäkön praasniekka.
Remontoitu kirkko otetaan käyt-
töön Jumalansynnyttäjän synty-
män juhlapäivänä, jonka muistolle 
kirkko on pyhitetty. Samalla kirkko 
viettää 60-vuotisjuhliaan.
La 30.9. klo 17 juhlavigilia. Juma-
lanäidin suojelus.
Su 1.10. klo 10 liturgia. Jumalanäi-
din suojelus.
La 28.10. klo 17 vigilia 
Su 29.10. klo 10 liturgia 
Ma 20.11. klo 17 juhlavigilia
Ti 21.11. klo 9 liturgia. Neitseen 
Marian temppeliintuominen

LEPPÄVIRTA
PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN 
TSASOUNA

Rinnetie 9

Su 1.10. klo 10 liturgia. Jumalanäi-
din suojelus.
Pe 3.11. klo 17 vigilia
La 4.11. klo 9 liturgia ja vedenpyhi-
tys. Pyhäkön praasniekka.
Ti 21.11. klo 9 liturgia. Jumalan-
synnyttäjän temppeliintuominen.

JOROINEN
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN 
KIRKKO

Pe 8.9. klo 9 liturgia. Jumalansyn-
nyttäjän syntymä.
La 7.10. klo 9 liturgia
La 25.11. klo 9 liturgia

JUVA
PYHÄN RISTIN SALI

Virastotie 2

Su 17.9. klo 10 liturgia 
Su 15.10. klo 10 liturgia 

MÄNTYHARJU
EVL. SEURAKUNTAKESKUS

Kompantie 6

La 4.11. klo 9 liturgia. Karjalan va-
listajien juhla. 
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USKALTAISINKO MUKAAN 
LAULAMAAN?

Syksyllä käynnistyvät 
kuoroharjoitukset ovat 
hyvä tilaisuus hypätä 
mukaan seurakunnan 
kirkkolaulutoimintaan. 
Kirkkolaulajana toimi-
minen antaa uutta si-
sältöä jumalanpalve-
luksiin ja on musiikista 
kiinnostuneelle miele-
käs tapa palvella omaa 
kirkkoa. Kuoroharras-
tuksen kautta voi kehit-
tää itseään laulajana.

Kirkkokuoron tärkein 
tehtävä on laulaa juma-
lanpalveluksissa. Har-
joituksissa keskitytään 
jumalanpalvelusohjel-
miston opetteluun etsi-
en puhdasta ja yhte-
näistä kuorosointia. 
Kuorolaisilla on myös 
mahdollisuus yksilölli-
seen laulunohjaukseen 
yhdessä kanttorin 
kanssa. Mukaan liitty-
äksesi tarvitset vain sä-
velkorvaa ja lauluiloa!

Uusi laulaja, ota yhteyttä: Maria Mentu, maria.mentu@ort.fi,  
p. 040 178 4103 (Mikkelin ja Pieksämäen kuorot) tai Maria Bondarenko, 
maria.bondarenko@ort.fi, p. 040 502 1934 (Varkauden ja Savonlinnan 
kuorot). 

LAPSET JA NUORET
KERHOT
LASTEN JA NUORTEN KERHO VARKAUS
To 7.9. klo 15 kirkkoseikkailua
To 21.9. klo 15 kirkkoseikkailua
To 5.10. klo 15 leipomista
To 26.10. klo 15 leipomista
To 9.11. klo 15 leffailta
To 23.11. klo 15 leffailta
To 7.12. klo 15 jouluaskartelua.
Kerho kokoontuu Varkauden seurakuntasalissa (noin 1,5 tuntia 
kerrallaan). Kerho on suunnattu kaikille kouluikäisille, joilla on 
intoa viettää aikaa hyvässä seurassa ja oppia uusia asioita. Kerhossa 
leivotaan, askarellaan, lauletaan, leikitään ja ollaan vain.  
Tervetuloa mukaan! Ohjaajana toimii kanttori Maria Bondarenko  
p. 040 502 1934.

LASTEN LITURGIAKERHO MIKKELI
Su 24.9. klo 10
Su 22.10. klo 10
Su 12.11. klo 10
Ke 6.12. klo 9 (Nikolaos-juhla)
Kerho kokoontuu liturgian aikana Mikkelin seurakuntatalossa. 
Kerhossa askarrellaan, leikitään ja tutustutaan uusiin kavereihin 
samalla, kun vanhemmat saavat mahdollisuuden käydä kirkossa. 
Kerhonvetäjä tuo lopuksi lapset kirkkoon, jotta lapset pääsevät 
osallistumaan ehtoolliseen. Kerhopäivinä salissa on kirkon  
jälkeen tarjolla pientä aamupalaa. Yhteyshenkilö Maria Mentu  
p. 040 178 4103.

PERHEKERHO JA MUSKARI MIKKELI
To 21.9. klo 15 
To 19.10. klo 15 
To 16.11. klo 15
To 14.12. klo 15
Erityisesti pienten lasten perheille suunnattu matalan kynnyksen 
kerho, jonne voi tulla lasten kanssa juomaan kupin kahvia ja 
saamaan vertaistukea arjen aherrukseen. Kerhon päätteeksi 
yhteinen musiikkituokio (30 min) lapsille ja aikuisille klo 16. Kerhoa 
vetää kanttori Maria Mentu, p. 040 178 4103.

TAPAHTUMAT 
Pe 29.9. klo 18 nuorten ilta Mikkelin srk-talossa
Ke 6.12. klo 9 liturgia ja Nikolaos-juhla Mikkelin kirkolla

Mikkelin ja Pieksämäen kuorot harjoittelevat 
nyt kanttori Maria Mentun johdolla.

Seurakunnan lapsi- ja nuorisotoiminta on piristymässä. Uskonnon-
opetuksessa on enemmän oppilaita kuin moneen vuoteen. Kuvassa 
Mikkelin koululaisia kevätkirkossaan. 

KUOROT 
VARKAUDEN KUORO
To 14.9. klo 17.30 
Harjoitukset pääsääntöisesti joka toinen torstai 
klo 17.30. Lisätiedot: Maria Bondarenko  
p. 040 502 1934. Kanttori ilmoittaa tekstiviestillä 
kuoroajoista kuorolaisille.

La-su 23.-24.9. Varkauden ja Savonlinnan kuoro-
jen yhteinen laululeiri Itä-Karjalan kansanopistolla 
Punkaharjulla (su 24.9. klo 10 liturgia opistolla).

MIKKELIN KUORO
To 14.9. klo 17.30
Harjoitukset torstaisin klo 17.30–19.00 kanttorin erikseen ilmoittaman 
aikataulun mukaisesti. Lisätiedot kanttori Maria Mentu,  
p. 040 178 4103.

SAVONLINNAN KUORO
Ke 13.9. klo 17.30
La-su 23.-24.9. Varkauden ja Savonlinnan kuorojen yhteinen laululei-
ri Itä-Karjalan kansalaisopistolla Punkaharjulla (su 24.9. klo 10 liturgia 
opistolla). 
Harjoitukset pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko klo 17.30.  
Lisätiedot: kanttori Maria Bondarenko p. 040 502 1934. Kanttori ilmoit-
taa tekstiviesteillä kuoroajoista kuorolaisille.

PIEKSÄMÄEN KUORO
To 31.8. klo 18
Harjoitukset torstaisin klo 18 –19.30 kanttorin erikseen ilmoittaman ai-
kataulun mukaisesti. Lisätiedot kanttori Maria Mentu, p. 040 178 4103.

Muuta toimintaa 
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Mikkelin seniorikerhossa vieraili toukokuussa Varkauden tiistaiseuralaiset.

Varkauden ikonipiiri aloitti viime keväänä seurakuntasalilla ja jatkaa 
kokoontumisiaan joka toinen keskiviikko. Ryhmässä on vielä paikkoja 
maalaamisesta kiinnostuneille.

ORTODOKSIAKERHO VARKAUS
To 21.9. klo 17.30
To 5.10. klo 17.30
To 19.10. klo 17.30
To 2.11. klo 17.30
To 16.11. klo 17.30
To 30.11. klo 17.30
Kaikille avoin kerho oppia uutta or-
todoksisuudesta Varkauden seura-
kuntasalissa. Alustus, keskustelua 
ja iltakahvit.

ORTODOKSIAKERHO 
SAVONLINNA
To 14.9. klo 17.30
To 28.9. klo 17.30
To 12.10. klo 17.30
To 26.10. klo 17.30
To 9.11. klo 17.30
To 23.11. klo 17.30
Kaikille avoin kerho oppia uutta or-
todoksisuudesta Savonlinnan seura-
kuntasalissa. Alustus, keskustelua 
ja iltakahvit.

ORTODOKSIAKERHO MIKKELI
Ke 6.9. klo 17.30
Ke 4.10. klo 17.30
Ke 1.11. klo 17.30
Ryhmä kokoontuu Mikkelin kirkos-
sa. Toimitamme Jeesuksen rukous 
-palveluksen, jonka jälkeen alustus, 
keskustelua ja iltakahvit seurakun-
tasalissa.

ORTODOKSIAKERHO PIEKSÄMÄKI
Ke 20.9. klo 17.30
Ke 25.10. klo 17.30
Ke 22.11. klo 17.30
Ryhmä kokoontuu Pieksämäen kir-
kossa. Toimitamme Jeesuksen ruko-
us –palveluksen, jonka jälkeen alus-
tus, keskustelua ja iltakahvit.

IRINAN RAAMATTUPIIRI 
SAVONLINNA
Ma 11.9. klo 17.30
Ma 2.10. klo 17.30
Ma 30.10. klo 17.30
Ma 27.11. klo 17.30
Piiri kokoontuu Savonlinnan seu-
rakuntasalissa ja on avoin kaikille 
Raamatun tutkiskelusta kiinnos-
tuneille. Lisätiedot Irina Karvonen  
p. 044 593 4063.

TIISTAISEURA VARKAUS
Ke 13.9. klo 13
Ke 27.9. klo 13
Ke 11.10. klo 13 
Ke 25.10. klo 13
Ke 8.11. klo 13
Ke 22.11. klo 13
Keskustelu- ja opintokerho, joka 
kokoontuu Varkauden seurakun-
tasalissa ja jossa syvennetään tie-
tämystä ortodoksisesta uskosta ja 
elämäntavasta. Olitpa eläkkeellä 
tai muutoin vapaa, olet tervetullut 
(kahvit tietenkin).

TIISTAISEURA MIKKELI
To 28.9. klo 17
Ryhmä kokoontuu Mikkelin seura-

Kirkkokahvien jälkeen ikoninäyt-
telyn avajaiset seurakuntakahvila 
Tukipilarissa, Savilahdenkatu 18.
La 18.11. klo 10
La 2.12. klo 10
Ikonipiiri kokoontuu Mikkelin seu-
rakuntasalissa. Tiedustelut: Päivi 
Grönlund p. 040 501 3178. 

HERRASMIESTEN RUOKAKERHO 
MIKKELI
To 14.9. klo 17
To 12.10. klo 17
To 16.11. klo 17
Ryhmä kokoontuu Mikkelin seura-
kuntatalossa. Lisätiedot Ilkka Lap-
pi p. 050 375 2272.

VIHREÄ LAMPPU
Su 8.10. klo 16 kirjana Elina Kahla 
& Irina Zatulovskaja: Tuli ja valo. 
Kertomuksia pyhistä naisista.
Su 12.11. klo 16 kirjana Arkki-
mandriitta Tiihon Shevkunov: Arki-
elämän pyhät ynnä muita kerto-
muksia.
Syksyn pimetessä ruvetaan taas lu-
kemaan ja pohtimaan yhdessä tär-
keitä kysymyksiä kirjojen avulla. 
Kirjallisuusiltoja järjestetään Var-
kaudessa seurakuntasalissa. Jos 
et jaksa lukea tule kuuntelemaan! 
Lisätiedot: Maria Bondarenko
p. 040 502 1934.

VAPAAEHTOISTOIMIJAKSI?
Vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakuntatyön keskeinen voimavara. 
Heidän avullaan seurakunta voi järjestää monenlaista toimintaa. 

Tehtävät voivat olla kirkkokahvien järjestämistä, jumalanpalve-
luksissa avustajana toimimista, ponomarina toimimista, kirkkokyy-
din antamista, kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapitoa, toimin-
taryhmien (apu)vetämistä tai lähimmäispalvelua (ystävä ikäihmisel-
le tai yksinäiselle). Tässä muutamia vapaaehtoistoiminnan muotoja, 
sillä ideat ovat monet auttamiselle.

Tänä syksynä vapaaehtoistoimijaksi on mahdollista ilmoittautua 
seurakunnan kotisivujen kautta. Voit myös soittaa. Jos olet Mikkelin 
tai Pieksämäen pyhäkköpiiristä, soita isä Mikko Mentulle p. 050 593 
1383. Jos asut Varkauden tai Savonlinnan pyhäkköpiirien alueella, 
soita Jarmo Ihalaiselle p. 040 747 5200.

kuntasalissa. Ensimmäisessä ko-
koontumisessa päätetään jatkoko-
koontumisista.

TIISTAISEURA SAVONLINNA
Ti 19.9. klo 17
Ti 17.10. klo 17
Ti 14.11. klo 17
Keskustelu- ja opintokerho, joka ko-
koontuu Savonlinnan srk-salissa ja 
jossa syvennetään tietämystä orto-
doksisesta uskosta ja elämäntavas-
ta. Kaikki ovat tervetulleita kahvi-
pöydän ääreen.

SENIORIKERHO MIKKELI 
Ke 13.9. klo 10.30
Ke 11.10. klo 10.30
ke 15.11. klo 10.30
Kerho kokoontuu Mikkelin seura-
kuntatalossa. Kerho on tarkoitettu 
yli 65-vuotiaille. Ohjelma sisältää 
keittolounaan, päiväkahvin, yhdes-
säoloa sekä tietysti hartaushetken 
sekä lisäksi ryhmäläisten omista 
toiveista tulevaa ohjelmaa. Lisätie-
dot Ilkka Lappi p. 050 375 2272.

KÄSPAIKKAKERHO MIKKELI
Ke 27.9. klo 18
Ke 18.10. klo 18
Ke 8.11. klo 18
Ke 29.11. klo 18
Käspaikkakerho kokoontuu Mikke-
lin seurakuntasalissa. Tule mukaan 
tutustumaan malleihin ja työtapoi-
hin. Erityistä osaamista ei tarvita, 
innostus asiaan riittää. Lisätiedot: 
Pia Suorsa p. 044 257 1012.

TORSTAIKERHO LEPPÄVIRTA
To 21.9. klo 13
To 19.10. klo 13
To 16.11. klo 13
Keskustelu- ja opintokerho, jossa 
syvennetään tietämystä ortodok-
sisesta uskosta ja elämäntavasta.

IKONIPIIRI VARKAUS
Ke 6.9. klo 12
Ke 20.9. klo 13
Ke 4.10. klo 13
Ke 18.10. klo 13
Ke 1.11. klo 13
Ke 15.11. klo 13
Ke 29.11. klo 13
Avoin ikonipiiri aloittelijoille Varka-
uden ort. seurakuntasalissa. Lisä-
tiedot Pirjo Raittila p. 050 320 2444.

IKONIPIIRI SAVONLINNA
Ti 5.9. klo 17
Ryhmä kokoontuu kuukausittain. 
Lisätiedot: Tuula Ahonen  
p. 050 587 6321.

IKONIPIIRI MIKKELI
La 16.9. klo 10 
La 30.9. klo 10
La 14.10. klo 10
La 28.10. klo 10
La 4.11. klo 10
Su 5.11. klo 10 liturgia ja kirkko-
kahvit
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SAIMAA 

UUTISPALAT

UUDET TUULET

K
esä Saimaan seurakunnassa on kulunut aktiivisissa 

merkeissä. Vietimme praasniekkajuhlaa Visulahden, 

Haukiniemen ja Harjuvaaran tsasounilla. Kesän juhli-

en jälkeen Mikkelin ja Pieksämäen alueella aloitamme 

kirkkovuoden uudella henkilöstöllä. Tavoitteena on, että voim-

me tarjota seurakuntaelämään jotain uutta mutta samalla pitää 

kiinni vanhasta ja hyväksi todetusta. Lisäksi toivon, että kaikki 

seurakuntalaiset saisivat mahdollisuuden tuoda omat taitonsa 

ja kykynsä kirkon pariin. 

Papin tärkeä tehtävä on toimittaa liturgia, mutta kirkon teem-

me me kaikki seurakuntalaiset yhdessä. Seurakunta ei ole yhtä 

kuin rakennus tai hallintomalli, vaan ennen kaikkea yhteisö. Eikä 

se ole vain mikä tahansa yhteisö, vaan yhteisö, joka kokoontuu 

toimittamaan yhdessä liturgiaa. Liturgian ja pyhien lahjojen kaut-

ta meistä tulee kirkon päämäärä: Kristuksen ruumis. Sunnuntai-

liturgian tuleekin olla yhteisömme sykkivä sydän. Se on ilon ja 

ylösnousemuksen juhla, johon kaikki seurakuntalaiset on kutsut-

tu koolle vauvasta vaariin. 

Mikkelin alueen syksyssä tutut kerhot, ikonipiiri, käspaikka-

kerho, seniorikerho ja herrasmiesten ruokakerho jatkavat syksyl-

lä toimintaansa entiseen malliin. 

Uutta kerhotarjonnassa on ortodoksiakerho. Kerhon alussa 

toimitamme Jeesuksen rukous -palveluksen kirkossa, minkä 

jälkeen kokoonnumme seurakuntasalille kuuntelemaan luentoa, 

keskustelemaan ja nauttimaan kahveista. Kerhoon ovat tervetul-

leita sekä vanhat että uudet seurakuntalaiset kuin myös kaikki 

ortodoksisuudesta kiinnostuneet. 

Lisäksi Mikkelissä aloitetaan jälleen tiistaiseura, jonka ensim-

mäinen kokoontuminen on 28.9. klo 17 Mikkelin seurakuntasa-

lissa. 

Myös lasten ja nuorten kerhoja herätellään syksyn tullen uudel-

leen. Erityisesti odotan nuorten iltaa, joka järjestetään perjantai-

na 29.9. klo 18. Ohjelmassa on pitsaa, rentoa yhdessäoloa sekä 

elokuvan katsomista.

Tervetuloa siis kaikki mukaan seurakunnan toimintaan ja ennen 

kaikkea liturgiaan!  

Pastori Mikko Mentu

Mikkelin ylienkeli Mikaelin kirkosta lähetetään radiojumalanpal-

velus sunnuntaina 10. syyskuuta. Liturgia toimitetaan klo 10 ja 

sen radiointi alkaa nauhoitettuna klo 11 Yle Radio 1:n kanavalla. 

Palveluksen toimittaa pastori Mikko Mentu ja kanttori Maria Mentu 

kuoron kera. 

EU-ruoka-apua. Varkauden ja Mikkelin seurakuntasaleista jaetaan 

syys-lokakuussa EU-ruoka-apua vähävaraisille. Ruokakassit sisäl-

tävät mm. sikanautasäilykkeitä, hapankorppuja, maitojauhetta ja 

puurohiutaleita. Hakijoiden kanssa käydään lyhyt keskustelu hakijan 

elämäntilanteesta. Jakopäivistä ilmoitetaan paikallislehdissä ja 

seurakunnan nettisivuilla.

Varkauden kirkon sisäseinät maalataan valkoisten osuuksien 

osalta 23.10. alkavalla viikolla. Kirkon remontin jälkeen (vuonna 

2000) seinät ovat ehtineet jo jonkin verran tummua. Maalauksen 

kustannuksista vastaa Tiistaiseura Virike ry. 

Kehitysseminaari. Neuvosto järjestää lauantaina 16.9. seurakunnan 

kehitysseminaarin Mikkelissä. Seminaariin on kutsuttu kaikki luotta-

mushenkilöt. Seminaari todettiin ajankohtaiseksi, kun vuoden alusta 

tapahtui Varkauden ja Mikkelin seurakuntien liitos ja kun seurakunta 

sai kesällä kaksi uutta työntekijää Mikkeliin. Seminaarissa pyritään 

kehittämään mm. yhteistyötä, työskentelytapoja ja taloutta.  

Palveleva puhelin. Mikkelin seurakunnassa toimi palveleva puhelin, 

joka on jatkanut toimintaansa. Diakoniatoimikunta linjasi heinä-

kuussa, että puhelimeen voi soittaa koko Saimaan seurakunnan 

alueelta elämäntilanteissa, jossa ihminen kaipaa keskusteluapua. 

Puhelimen toiminta on esitelty toisaalla tässä lehdessä.

Iloista väkeä Savonlinnan Haukiniemen praasniekassa heinäkuussa. 
Praasniekkoja vietetään syksyn aikana Savonlinnan kirkossa, Pieksämäen 
kirkossa ja Leppävirran tsasounassa. 

Tämä vihreä kirkkotie vie Aleksanteri Syväriläisen tsasounalle, joka sijait-
see Mikkelin Ihastjärvellä.

KESÄN PRAASNIEKKAJUHLAA


