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Kevään Koitto 
Saimaan ortodoksisen seurakunnan tiedote. Kevät 2021. 

 
Keväinen tervehdys omasta seura-
kunnastasi! 
  
Suomen ortodoksinen kirkko on saamassa kirkko-
kunnan yhteisen lehden. Uusi lehti ilmestyy tutul-
la Aamun Koitto-nimellä ja ensimmäinen numero 
tulee koteihinne kesäkuussa. Asiasta enemmän 
takasivulla. Ennen uuden lehden ilmestymistä 
meillä on käsillä lyhyt uutiskatkos. Tästä syystä 
lähestymme Sinua käsissäsi olevalla tiedotteella.  
   
Kulunut kevät on ollut seurakuntaelämän kannal-
ta poikkeava koronaepidemian vuoksi. Olemme 
kuitenkin oppineet jo paljon vuoden 2020 sulkuti-
loista. Turvavälit ja maskit ovat mahdollistaneet 
viettää suhteellisen normaalia elämää myös seu-
rakunnassa. Lisäksi striimatut palvelukset ja sosi-
aalinen media rikastuttavat seurakuntaelämää.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Erilaiset koronaohjeistukset saattavat yhä aiheut-
taa monille hämmennystä. Saimaan seurakunta 
sijaitsee usean sairaanhoitopiirin alueella, ja ko-
ronatilanne on kaikissa hieman erilainen. Seura-
kunta tiedottaa uusista ohjeistuksista nettisivuil-
laan, mutta parhaiten pääset selville alueesi toi-
minnasta ottamalla yhteyttä isä Bogdaniin tai isä 
Mikkoon. Papiston ja työntekijöiden yhteystiedot 
voit lukea tiedotteen takasivulta.  
   
Tähän kirjeeseen on liitetty listat tulevista juma-
lanpalveluksista sekä tiedot tulevasta kerhotoi-
minnasta ja tapahtumista. Kaikki tämä tietenkin 
koronavarauksella. Tiedote sisältää myös uutis-
juttuja. 
   

Iloista Pääsiäistä ja kevättä Sinulle! 
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Isä Bogdan Grosu  
kirkkoherra 

 

Kilvoittelun aikoja...  
 
Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toi-
sianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, ra-
kastakaa tekin toinen toistanne. (Joh. 13:34)  
  
Kun Vapahtajamme Jeesus Kristus eli maan pääl-
lä, hän kehotti ihmisiä kääntymään Jumalan puo-
leen ja noudattamaan Vanhan Testamentin aika-
na annettuja hengellisiä määräyksiä. Hän ei anta-
nut uusia käskyjä, lukuun ottamatta rakkauden 
käskyä, jota hän opetti ei pelkästään sanoilla vaan 
myös omalla esimerkillään. Jeesus antoi elämänsä 
määrättömästä rakkaudestaan ihmisiä kohtaan, 
jottei kukaan meistä jäisi tuntematta Jumalan 
rakkautta.  
  
Elämme koettelemuksien aikoja. Suuri paasto 
kutsuu meitä kilvoitteluun, rajojen asettamiseen 
vapaaehtoisesti, itsetutkisteluun, rukoiluun ja lä-
himmäiseen huomioimiseen. Kulkutautiepidemia, 
joka on vaivannut yhteiskuntaamme jo yli vuo-
den, nostaa esiin omia haasteita, jotka yhä 
enemmän kuluttavat meidän voimiamme. Rak-
kauden käskyn noudattaminen tuntuu hyvin ras-
kaalta.  
 
Tämän hetken suurin paradoksi on se, että lä-
himmäisen rakkautta – joka järjen mukaan kehot-
taisi meitä lähestymään toista ihmistä - tulee 
osoittaa pysymällä kauempana toisistamme.  
  
Kaikesta huolimatta meidän tulee muistaa, että 
me emme ole yksin. Rukouksen hetkellä me 
olemme kaikki hengellisesti yhdessä riippumatta 
paikasta, jossa rukoilemme. Älkää unohtako, että 
Vapahtajamme on luvannut meille: ”Ja katso, mi-
nä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman 
loppuun asti” (Matt. 28:20).  
  
Ylösnousemuksen juhlan lähestyessä valon aisti-
minen voimistuu. Kristus nousee kuolleista ja va-
pauttaa meidät kaikista huolista sekä eheyttää 
meidät heikkouksistamme. Paratiisin ovien avaa-

misesta me saamme vielä kerran varmistuksen ja 
hengellisen voimien varastot täyttymään. Juma-
lan rakkaus tulvii meitä kohti ja tätä rakkautta 
meidän tulee toteuttaa omalla toiminnalla.  
  
Koettelemukset, koronarajoitukset ja muut tä-
män maailmaan haasteet ovat vain väliaikaisia. 
Jeesus on sanonut ”Niin pysyvät nyt usko,  toi-
vo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä 
on rakkaus.” (1. Kor. 13:13)  
 
 

 
 
Ote Pyhän Johannes Krysostomoksen  
pääsiäissaarnasta 
 
Älköön kukaan valittako puutetta, sillä yhteinen valta-
kunta on ilmestynyt. 
Älköön kukaan itkekö rikkomuksiaan, sillä anteeksi-
antamus on noussut haudasta. 
Älköön kukaan pelätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan 
kuolema on meidät vapauttanut:  
kuoleman hallussa pitämä kukisti kuoleman. 
Tuonelaan laskeutuessaan hän hävitti tuonelan. 
Hän tuhosi sen, joka oli hänen lihaansa maistanut. 
  
Ja tätä odottaessaan Jesaja huudahti ja sanoi:  
”Tuonela kukistui kohdatessaan sinut alhaalla”.  
Se kukistui ja niin se kohtasi loppunsa.  
Se kukistui ja se saatettiin häpeään.  
Se kukistui ja niin se kuoletettiin.  
Se kukistui ja niin se menetti valtansa.  
Se kukistui ja pantiin kahleisiin.  
Se otti ruumiin, mutta kohtasi Jumalan.  
Se otti maan tomua, mutta kohtasi taivaan.  
Se otti, mitä näki mutta kukistui siihen, mitä ei näh-
nyt.  
  
”Kuolema, missä on sinun otasi?  
Tuonela, missä on sinun voittosi?  
Kristus nousi kuolleista ja hävitti voimasi.  
Kristus nousi kuolleista ja pahuuden henget tuhoutui-
vat. 
Kristus nousi kuolleista ja elämä hallitsee.  
Kristus nousi kuolleista, eikä kukaan kuollut ole hau-
dassa.  
Sillä Kristus nousi kuolleista, esikoisena kuoloon  
nukkuneista.”  
Hänelle olkoon kunnia ja valta iankaikkisesta iankaikki-
seen. Aamen.  
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Jumalanpalvelukset 31.7. asti 

Jumalanpalvelukset toimitetaan seuraavien 
listojen mukaisesti koronaohjeistusten mukaises-
ti, jotka ovat sillä hetkellä voimassa.  

Palvelusten striimaamista = suoralähettämistä (S-
merkintä listassa) jatketaan seurakunnan 
YouTube-kanavalla.  

Palveluksista tiedotetaan seurakunnan netti-
sivulla (ortsaimaa.net), Facebookissa sekä 
kirkollisissa ilmoituksissa (Mikkelin Kaupunkilehti, 
Pieksämäen Lehti, Pieksämäen Seudun Paikalli-
nen, Sinun Savo, Soisalon Seutu ja Warkauden 
Lehti).  
 

 

 

VARKAUS    
KRISTUKSEN TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO    
Relanderinkatu 5  
 
Ke 31.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu  
To 1.4. klo 17 suuren torstain ehtoopalvelus ja li-
turgia (S)  
Pe 2.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus ja 
Kristuksen hautakuvan kantaminen (S)  
Pe 2.4. klo 17 suuren lauantain aamupalvelus.  
Kristuksen hautauspalvelus.  
La 3.4. klo 10 suuren lauantain ehtoopalvelus ja 
liturgia (S)  
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyön palvelukset  
Ke 7.4. klo 9 koululaisliturgia. Lasten pääsiäinen.  
Su 11.4. klo 10 liturgia  
Su 25.4. klo 10 liturgia  
 
La 1.5. klo 17 vigilia  
Su 9.5. klo 10 liturgia  
Ke 12.5. klo 17 juhlavigilia  
To 13.5. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia. Herran tai-
vaaseenastuminen. Pyhäkön praasniekka.  
 

La  22.5. klo 13 yleinen panihida Luttilan hau-
tausmaalla  
Su 23.5. klo 10 liturgia ja helluntain polvirukouk-
set   (radioidaan Yle Radio 1:ssä klo 11)  
 
Ke 9.6. klo 13 rukoushetki  
Su 20.6. klo 10 liturgia  
Ke 23.6. klo 13 rukoushetki  
Ke 7.7. klo 13 rukoushetki  
Su 11.7. klo 10 liturgia  
Ke 21.7. klo 13 rukoushetki  

 

 

 
MIKKELI    
PYHÄN YLIENKELI MIKAELIN KIRKKO    
Paavalinkatu 4. Keskiviikkoisin klo 11-15 kirkko 
avoinna hiljentymistä varten  
 
Ma 30.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia 
(striimataan + suljetut ovet)  
Ke 31.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu, öljyn siu-
naaminen (striimataan + suljetut ovet)  
To 1.4. klo 17 suuren torstain ehtoopalvelus ja li-
turgia  
Pe 2.4. klo 9 suuren perjantain aamupalvelus, 12 
kärsimysevankeliumia (striimataan)  
Pe 2.4. klo 17 suuren lauantain aamupalvelus, 
Kristuksen hautauspalvelus (striimataan)  
La 3.4. klo 10 suuren lauantain ehtoopalvelus ja 
liturgia  
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyön palvelukset  
Ke 7.4. klo 9 koululaisliturgia ja lasten pääsiäinen  
La 10.4. klo 17 vigilia  
Su 11.4. klo 10 liturgia. Tuomaan sunnuntai . 
Ti 13.4. klo 9 liturgia ja litania. Tuomaan tiistai,    
vainajien muistelupäivä  
La 17.4. klo 17 vigilia  
Su 18.4. klo 10 liturgia, ja lasten liturgiakerho  
To 22.4. klo 17 vigilia  
Pe 23.4 klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys 
Linnamäellä. Georgios Voittaja.  
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Su 2.5. klo 10 liturgia, suomi-slaavi  
Ke 12.5. klo 17 juhlavigilia  
To 13.5. klo 9 liturgia, Herran  taivaaseen  
astuminen 
La 15.5. klo 17 vigilia  
Su 16.5. klo 10 liturgia  
La 22.5. klo 17 juhlavigilia  
Su 23.5. klo 10 liturgia, helluntain polvirukoukset  
 
La 12.6. klo 17 vigilia  
Su 13.6. klo 10 liturgia  
Ke 30.6. klo 15 rukouspalvelus  
Su 11.7. klo 10 liturgia  
Su 18.7. klo 10 liturgia  
Ke 28.7. klo 15 rukouspalvelus  
 

 

SAVONLINNA    
PYHÄN SAKARIAAN JA ELISABETIN KIRKKO    
Erkonkatu 11   
  
Ti 30.3. klo 17 katumuspäivystys  
Pe 2.4. klo 9 suuren perjantain aamupalvelus. 
12 kärsimysevankeliumia. 
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyön palvelukset  
Ma 5.4. klo 9 liturgia, lasten pääsiäinen  
La 17.4. klo 17 vigilia  
Su 18.4. klo 10 liturgia ja lasten liturgiakerho  
 

La 1.5. klo 9 liturgia, suomi-slaavi  
La 8.5. klo 17 vigilia  
La 15.5. klo 17 vigilia  
Su 16.5. klo 10 liturgia  
Ma 24.5. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä  
 
La 5.6. klo 9 liturgia, suomi-slaavi, isä Pavel  
Su 27.6. klo 10 liturgia  
La 3.7. klo 9 liturgia  
La 10.7. klo 9 liturgia  
Su 25.7. klo 10 liturgia  
 
 

 
 
PIEKSÄMÄKI    
NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN KIRKKO    
Vanha Mikkelintie 18  
 
Ma 29.3. klo 17 paastoliturgia (striimataan)  
Ke 31.3. klo 17-19 kirkko auki  - hiljentymistä  
Pe 2.4. klo 13 suuren perjantain ehtoopalvelus. 
Kristuksen hautakuvan esiinkantaminen.  
Ma 5.4. klo 9 liturgia ja lasten pääsiäinen  
To 8.4. klo 9 koululaisliturgia  
La 24.4. klo 17 vigilia  
Su 25.4. klo 10 liturgia  
 
La 8.5. klo 17 vigilia  
Su 9.5. klo 10 liturgia  
Ma 24.5. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä  
La 5.6. klo 17 vigilia  
Su 6.6. klo 10 liturgia, suomi-slaavi  
To 24.6. klo 15 akatistos  
Su 4.7. klo 10 liturgia  
 

 

JOROINEN    
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN KIRKKO    
Kaitaistentie 345   
Pe 23.4. klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, 
Georgios Voittaja, praasniekka  
La 8.5. klo 9 liturgia  
Kesän ohjelma katso: stgeorge.fi 
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LEPPÄVIRTA    
PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN TSASOUNA    
Rinnetie 9   
Ma 29.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu  
To 1.4. klo 9 suuren torstain aamupalvelus  
Ti 6.4. klo 9 liturgia  
Su 2.5. klo 10 liturgia  
Su 6.6. klo 10 liturgia  
 
  
JUVA    
Ev.lut. seurakuntasali, Virastotie 2  
Su 2.5. klo 10 liturgia  
 

 

MIKKELI VISULAHTI  
APOSTOLI PIETARIN JA PAAVALIN TSASOUNA  
Visulahdentie   
Ke 9.6. klo 15 akatistos  
Ke 23.6. klo 15 akatistos  
Ma 28.6. klo 17 ehtoopalvelus  
Ti 29.6. klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys  
Ke 7.7. klo 15 akatistos  
Ke 21.7. klo 15 rukoushetki  
  
MIKKELI HAUTAUSMAA  
SUURMARTTYYRI PARASKEVAN TSASOUNA  
Saattotie 7 
La 1.5. klo 17 ehtoopalvelus  
(klo 15-17 siivoustalkoot)   
Ke 2.6. klo 15 yleinen panihida  
Ke 14.7. klo 15 yleinen panihida  
 
 
 

Ryhmätoiminta 

    
KUORO VARKAUS    
Harjoitukset kanttorin sopimina aikoina. Tied. 
kanttori Maria Bondarenko, p. 040 502 1934 
tai maria.bondarenko@ort.fi.  
  
 

KUORO MIKKELI    
Harjoitukset kanttorin sopimina aikoina. Tied. 
kanttori Maria Mentu p. 040 178 4103 
tai maria.mentu@ort.fi (opintovapaalla 2.5. asti) 
  
KUORO SAVONLINNA     
Harjoitukset kanttorin sopimina aikoina. Tied. 
kanttori Maria Bondarenko, p. 040 502 1934 
tai maria.bondarenko@ort.fi.  
  
KUORO PIEKSÄMÄKI    
Harjoitukset kanttorin sopimina aikoina. Tied. 
kanttori Maria Mentu p. 040 178 4103 
tai maria.mentu@ort.fi (opintovapaalla 2.5. asti) 
  
HERRASMIESTEN RUOKAKERHO MIKKELI    
Tied. Ilkka Häyrinen 040 935 7844.   
  
KÄSITYÖKERHO MIKKELI  
Käsityötaitoja asiantuntijoiden opastuksella. Om-
pelua, neulomista, käspaikkojen kirjontaa ym.  
Tied. Valentina Kaijanen p. 045 639 3717 tai 
Pia Suorsa p. 044 2571012, pia.suorsa@surffi.fi 
   
IKONIPIIRI VARKAUS    
Avoin ikonipiiri aloittelijoille. 
Tied. Pirjo Raittila 050 320 2444.  
Ti 6.4. klo 12-17  * Ti 20.4. klo 12-17  
Ti 4.5. klo 12-17  * Ti 18.5. klo 12-17  
  
IKONIPIIRI MIKKELI    
Tied. Päivi Grönlund 040 501 3178.   
La 10.4. klo 10-15  
La 24.4. klo 10-15  
   
IKONIPIIRI SAVONLINNA    
Tied. Tuula Ahonen 050 587 6321 
tai ahonentu@gmail.com  
  
SENIORIKERHO MIKKELI  
Tiedustelut: isä Mikko Mentu 050 593 1383.  
Ke 7.4. klo 13-15 Pääsiäisen riemua  
Ke 5.5. klo 13-15 Kevät keikkuen tulevi  
   
TIISTAISEURA VARKAUS    
Tied. Orvokki Kudjoi 040 061 9677.  
Ke 7.4. klo 13  
Ke 21.4. klo 13 
Ke 5.5. klo 13 
Ke 21.5. klo 13  
  
TIISTAISEURA SAVONLINNA    
Tied. Annukka Mattila 044 255 0454.  
 
 

mailto:maria.bondarenko@ort.fi
mailto:maria.mentu@ort.fi
mailto:maria.bondarenko@ort.fi
mailto:maria.mentu@ort.fi
mailto:ahonentu@gmail.com
mailto:ahonentu@gmail.com


 6 

 
 

Iltamuskari on kokoontunut helmikuusta lähtien Var-
kauden seurakuntasalissa. Muskaria on vetänyt kant-
tori Maria Bondarenko. 

 

 

Lapset ja nuoret 

 
LASTEN LITURGIAKERHOT  
Lasten liturgiakerhot kokoontuvat kerran kuussa 
seurakuntasalille askartelemaan ja leikkimään, 
jolloin vanhemmilla on mahdollisuus osallistua li-
turgiaan. Kerhon päätteeksi lapset pääsevät osal-
listumaan ehtoolliselle. Lisätiedot: Maria Mentu 
p. 040 178 4103 (opintovapaalla 2.5. asti).  
  
Mikkelin liturgiakerho  
Su 18.4. klo 10  
Su 23.5. klo 10 (helluntai)  
  
Savonlinnan liturgiakerho  
Su 18.4. klo 10   
 
  
VARKAUS ILTAMUSKARI  
Lämpimästi tervetuloa laulamaan yhdessä ja leik-
kimään musiikin tahdissa. Mukaan vielä mahtuu. 
Kysy lisää kanttori Maria Bondarenkolta p. 040 
502 1934  
Ma 12.4. klo 17  
Ma 19.4. klo 17  
Ma 26.4. klo 17    
 
 

TEAMS-MUSKARI JOKA TIISTAI KLO 10 
 

Helsingin seurakunnan Teams-muskari tuo muka-
van lisän kaikkien seurakuntien verkkotarjontaan. 
Taaperoille ja leikki-ikäisille sopivassa 45 minuu-
tin muskarissa soittaa ja laulaa kanttori Elia Pieta-
rinen. Rukouksella alkavassa muskarissa on mu-
kana myös isä Sergei Petsalo. Muskari järjeste-
tään tiistaisin kello 10 aina 11.5. saakka. 
 
Muskariin pääsee suoraan Helsingin seurakunnan 
tapahtumakalenterista 
https://www.hos.fi/tapahtumat/kirkon-muskari/.  
Teams-linkin muskariin saa myös tekstiviestillä 
kasvatustyöntekijä Mirjam Wogayehulta (040 725 
5713). 
  
 
LASTEN PÄIVÄLEIRI Visulahdessa ma 28.6.  
  
Tervetuloa koko perheen voimin yhden päivän 
mittaiselle leirille viettämään hauskaa kesäpäivää 
Mikkelin Visulahdessa!  

Luvassa uimista, askartelua, laulua, leikkejä ja hy-
vää ruokaa. Samalla juhlitaan apostolien Pietarin 
ja Paavalin praasniekkaa Visulahden tsasounalla.  

Varaamme aikaa myös omatoimiseen puuhai-
luun, jotta halutessa ehtii käydä vaikkapa huvi-
puistossa huvittelemassa.  

Tapahtuman hinta 10 e henkilöltä, joka sisältää 
ruuat ja päiväohjelman. Ilmoittautuminen ja lisä-
tiedot toukokuusta alkaen nettisivuilla: ort-
saimaa.fi  

 

 

Nuoret aikuiset 

 
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 aikuis-
ten kerhoon, tervetulleita ovat kaikki noin 17–35-
vuotiaat.  

Helpoiten pääset sisään toimintaan liittymällä or-
todoksinuorten WhatsApp-ryhmään, jossa ideoi-
daan ja suunnitellaan kokoontumisia yhdessä.  

Yhteyshenkilönä Jaakko Rautio p. 044 977 5822.  
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Intoa puhkuvia uuden yhdistyksen perustajia ja toimihenkilöitä.  

 
 

Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät ry 
perustettiin helmikuussa 
 

 
Mikkeliin on perustettu uusi yhdistys, Ylienkeli 
Mikaelin kirkon ystävät ry. Taustalla on joukko ak-
tiivisia ortodokseja, jotka toivovat ortodoksisen 
kulttuurin säilymisen alueella. 

- Ortodoksien määrä Suomessa pienenee jatku-
vasti ja toiminta keskittyy vähitellen isoihin kau-
punkeihin, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja 
Hannu Rautio. 

- Toivomme, että yhdistyksen toiminta voisi hou-
kutella ihmisiä mukaan kirkon piiriin ja saisimme 
säilytettyä aktiivisen seurakunnan alueellamme, 
hän jatkaa. 

- On hienoa, että seurakunnan jäsenet näkyvät 
yhteisön toiminnassa. Kirkon piirissä on aina teh-
tävää ja tapoja toteuttaa itseään. Tämä työ on 
kullanarvoista, sanoo isä Mikko Mentu. 

 
Innostetaan mukaan! 

Yhdistyksen on tarkoitus ideoida ja järjestää pien-
tä vapaaehtoistoimintaa. 

- Seurakunnan toimintaan on helpompi tulla mu-
kaan, kun on sopivan kokoinen, mieluinen ja tär-
keä tehtävä. Ja kun on oma paikka, on mahdolli-
suus kokea osallisuutta, Rautio sanoo. 

- Vapaaehtoistehtävä voi olla esimerkiksi tuohus-
ten sammuttaminen palveluksissa, kynttilänjalko-
jen hoito, kirkkokahvien kattaminen, iäkkään ih-
misen saattaminen kirkkoon, kummina toimimi-
nen tai kirkon omaan ystäväkirjaan valokuvien ot-
taminen, hän luettelee. 

Suunnitelmissa on myös seminaareja, retkiä sekä 
erilaisia tilaisuuksia kohdata ja tulla kohdatuksi. 

Rautio havahtui Apu-lehdessä olleeseen mainok-
seen, jossa muistutettiin, ettei yhteisöön tulemi-
nen ole aina helppoa. 

- Mainoksen ajatuksena oli, ettei ole yksinäisen 
vastuulla tulla pois syrjästä, vaan yhteisön tehtä-
vä on ottaa jokainen lähelle ja mukaan. Se vastuu 
on minun ja sinun, meidän kaikkien, Rautio ker-
too. 

- Tämä ajatus soveltuu erinomaisesti myös mei-
dän toimintaamme! Me lupaamme etsiä sopivan 
tehtävän jokaiselle halukkaalle.  

  

Mallia Porista 

Yhdistyksen perustamista on valmisteltu yhdessä 
metropoliitta Arsenin kanssa. Yhdistys järjestää 
pääsiäisen jälkeen keskustelutilaisuuden, jossa 
seurakuntalaiset pääsevät kertomaan toiveitaan 
yhdistykselle. Liturgian yhteydessä järjestettäväs-
sä tilaisuudessa kuullaan myös kokemuksia Porin 
ortodoksisen kirkon tukiseuran toiminnasta. 
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Porissa tukitoiminta on organisoitu Tiistaiseuran 
kautta. Se on onnistunut saamaan toimintaan 
mukaan 80 henkilöä, kun alueella on noin 200 or-
todoksia. 

- Mikkelissä on noin 500 ortodoksia, joten saman-
tasoinen onnistuminen toisi toimintaan mukaan 
200 henkilöä, Rautio laskee. 

- Mikäli Mikkelissä onnistutaan luomaan hyvä 
toimintamalli, se olisi sovellettavissa myös seura-
kunnan muissa kaupungeissa. 

Jokainen vapaaehtoinen koulutetaan tehtäväänsä 
ja tuota tehtävää saa muokata omien vahvuuksi-
ensa mukaan. Yhdistykseen voi liittyä myös tuki-
jäseneksi. 

Kysy lisää ja tule mukaan! 
Hannu Rautio p. 045 602 6110 
Mikko Mentu p. 050 593 1383  
 
 
 

Uutispalat 
 
Heinäkuussa Savonlinnassa vietetään paitsi oop-
perajuhlia, myös järjestetään monenlaista toimin-
taa seurakunnan parissa. Kirkossa toimitetaan ak-
tiivisesti jumalanpalveluksia ja lisäksi on luvassa 
myös muita tapahtumia. Yksi näistä on veneris-
tisaatto, jonka lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
löytyvät ennen juhannusta ilmestyvästä Aamun 
Koitosta. 
 

TT Irina Karvonen on toiminut seurakunnan pää-
toimisena uskonnonopettajana viime syksystä al-
kaen. Hänen pääkoulunsa on Varkauden Waltte-
rin yhtenäiskoulu, mutta hänellä on oppitunteja 
myös muissa Varkauden kouluissa sekä Heinäve-
den, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Ran-
tasalmen kouluissa. 
 
Mikkelin kirkon peruskorjaukset. Kirkollishallitus 
myönsi 16.9.2020 peruskorjausavustukset Sai-
maan seurakunnalle Mikkelin kirkon pihankor-
jaustöihin 20 000 euroa ja kirkon energiatehok-
kuuden parantamiseen 4 000 euroa. 
Peruskorvausavustuksella toteutettavat hankkeet 
sekä niiden suunnitelmat ja urakkatarjoukset to-
teutetaan kiinteistöpäällikkö Matti Rouvisen joh-
dolla. Todettiin, että vesijohdon ja nettikaapelin 
vetäminen kirkon ja seurakuntatalon välillä toteu-
tettaisiin em. hankkeiden yhteydessä. 
Kirkon pihankorjaustöihin vuonna 2021 käytetään 
enintään 40 000 euroa, joka muodostuu entisestä 
jäljellä olevasta avustusmäärärahasta (noin 10 

000 e), 16.9.2020 myönnetystä avustuksesta sekä 
seurakunnan omasta rahoitusosuudesta. 
 
Pieksämäen kirkon piha. Neuvosto päätti 1.10. 
2020 selvitellä mahdollisuutta, että pihan kun-
nostaminen tapahtuisi puutarha-alan opiskelijan 
opinnäytetyönä. 
 
Pieksämäen kirkon lämmönhallinta. Kirkossa il-
meni viime syksynä ongelmia lämmönhallinnassa. 
Kirkkoon vaihdettiin uusi ilmanlämpöpumppu.  
Kirkon lämmitystä ohjataan nyt etäohjauksella. 
 
Valtuuston 12.11.2020 päätöksiä. Valtuusto hy-
väksyi talousarvion ja tuloveroprosentin vuodelle 
2021. Seurakunnan tuloveroprosentti on 1,95 (ei 
muutosta). Talousarvion toimintakatteeksi arvioi-
tiin 415 430 euroa ja kirkollisverotuloiksi 525 000.  
Valtuusto päätti kokopäiväistää II kanttorin toi-
men (työalueena Mikkelin ja Pieksämäen pyhäk-
köpiirit) 1.12.2020 alkaen. Toimeen siirrettiin teo-
logian maisteri Maria Mentu, joka on jo hoitanut 
tehtävää 1.5.2018 alkaen kokopäiväisesti talous-
arviovuosi kerrallaan. 
Valtuusto päätti valita luokanopettaja Tanja 
Kuismala-Kähärin Mikkelistä neuvoston jäseneksi 
seurakunnasta poismuuttaneen Henna Mertasen 
tilalle. 
 
Pieksämäen hautausmaa. Neuvosto päätti 
26.11.2020 siirtää valtuustolle Pieksämäen orto-
doksisen hautausmaan myyntiasian. Kirkkoherra 
valmistelee asiaa. Tarkoitus on myydä nykyinen 
pieni hautausmaa Pieksämäen luterilaiselle seu-
rakunnalle, koska hautausmaatontti sijaitsee kes-
kellä luterilaista hautausmaata. 
 
Avustukset. Neuvosto päätti 26.11.2020 antaa ta-
lousarvioavustusta Lintulan luostarille ja Filantro-
pia ry:lle, molemmille 1000 euroa. 
 
Kanttorit. Neuvosto myönsi 20.12.2020 kanttori 
Maria Mentulle opintovapaan ajalle 1.2.–
2.5.2021 ja kanttori Maria Bondarenkolle työva-
paata (50 prosenttinen työaika) ajalle 1.2.–
31.5.2021. 
 
Savonlinnan Pikkukirkko -yhdistys jätti konkurs-
sihakemuksen tammikuussa Etelä-Savon käräjä-
oikeudelle. Yhdistys hankki Pikkukirkon evankelis-
luterilaiselta seurakunnalta alkuvuodesta 2017. 
Konkurssihakemuksen taustalla on koronavuonna 
syventyneet talousvaikeudet. Velkaa yhdistyksellä 
on noin 218 000 euroa. Yhdistyksen velkojana on 
Suur-Savon Osuuspankki. Pikkukirkko on Museo-
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viraston suojelema rakennus ja sen ympärillä on 
kirkkopuisto. 
 

 
 
Pikkukirkon mahdollinen ostaminen. Savonlinna-
lainen Markus Parkkonen on tehnyt aloitteen val-
tuustolle Savonlinnan Pikkukirkon ostamiseksi 
seurakunnalle. Hän oli 19.2.2021 neuvoston ko-
kouksessa esittelemässä aloitettaan. Neuvosto 
käsitteli seikkaperäisesti aloitetta ja päätti jättää 
sen pöydälle. Neuvosto tutustuu Pikkukirkon ti-
lanteeseen paikan päällä huhtikuun alussa.  
 
Ilmalämpöpumppu Savonlinnaan. Neuvosto 
päätti 19.2.2021 hankkia Savonlinnan kirkkoon 
uuden ilmalämpöpumpun, koska entinen oli rik-
koontunut.  
 
Mikkelin remonttien kiirehtiminen. Neuvosto 
päätti 19.2.2021 tiedottaa metropoliitta Arsenille 
viime vuonna päätetyistä Mikkelin kirkon remon-
teista ja pyytää häntä kiirehtimään niiden toteut-
tamista. 
 
Varapuheenjohtajat. Neuvoston I varapuheen-
johtajaksi on valittu Tuula Jukarainen Mikkelistä 
ja II varapuheenjohtajaksi Pentti Reinikainen Var-
kaudesta. Kirkkojärjestyksen mukaan neuvoston 
puheenjohtajana toimii kirkkoherra. 
________________________________________ 
 

 
 

Mitä on UT2020? 

Suomen Pipliaseura on kääntänyt Uuden testa-
mentin kreikankielisestä alkutekstistä suomeksi. 

Uusi käännös, UT2020, julkaistiin viime lokakuus-
sa Raamattu.fi -sivustolla ja Piplia-sovelluksessa. 
Projekti kesti yhteensä 2,5 vuotta. 

UT2020 on käännetty alkukielestä mobiilikäyttä-
jille. Se välittää alkukielen merkitykset rikkaalla, 
ymmärrettävällä suomen kielellä. UT2020 on tar-
koitettu kaikenikäisille, mutta kääntämistä ohjasi 
15–25-vuotiaiden kielentaju. Ekumeeninen oh-
jausryhmä on antanut palautetta koko käännös-
prosessin ajan.  

Lataa nyt sovellus käyttöösi! 

________________________________________ 

 

Jakelu alkaa huhtikuussa 
 
EU:n ruoka-apua vä-
hävaraisille on jaettu 
Varkauden kirkolta jo 
vuodesta 2013. Avun-
saajia on ollut noin  
2 200 vähävaraista 
viime vuosina.   

Jakelu on noussut 
merkittäväksi Varkau-
dessa vuosien kulues-
sa, koska muita EU:n 
ruoka-avun jakelijata-
hoja ei Varkaudessa ole ja koska työttömien mää-
rä kaupungissa on pysynyt korkeana vuosia. Jake-
lun tarve näkyy siinä, että avunsaajat ja sosiaali-
työn yhteistyötahot kyselevät jo ennakkoon, mil-
loin jakelu alkaa. 

Ruoka-avun jakelu tapahtuu keväisin ja syksyisin. 
Jakelu kestää noin kaksi kuukautta. Tänä keväänä 
jakelu alkaa to 15.4. ja siitä tiedotetaan tarkem-
min mm. Facebookissa ja seurakunnan ilmoituk-
sissa paikallislehdissä.   

Ruoka-avun jakelua on järjestetty muutamana 
vuotena myös Mikkelissä ja Savonlinnassa, joissa 
toimii muitakin EU:n ruoka-avun jakelijoita. 

________________________________________ 

 

Seurakunta on tarkastettu! 
 
Metropoliitta Arseni suoritti piispallisen tarkas-
tuksen seurakunnassamme 5.-7. helmikuuta.  
Seurakunnantarkastus suoritetaan kirkkojärjes-
tyksen mukaan joka viides vuosi. Tarkastuksen 
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tarkoituksena on edistää seurakunnan hengellistä 
elämää, kristillistä kasvatusta sekä hallinnollista ja 
taloudellista kehitystä. 
 
Tarkastuksen aikana metropoliitta keskusteli 
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa 
sekä vieraili pyhäkköpiireissä.  
 

 
 
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja muistioineen, 
jotka neuvosto käsitteli 19.2.2021 kokoukses-
saan. Neuvosto päätti pöytäkirjan toimenpi-
desuosituksista seuraavaa:  
• Luottamushenkilöiden esteellisyyteen kiinnite-
tään huomiota hallintolain 28 § 1-7 kohtien oh-
jaamana.  
• Pöytäkirjojen ja niiden liitteiden julkisuuteen ja 
ei-julkisuuteen kiinnitetään huomiota (mm. mer-
kinnät ei-julkisuudesta pöytäkirjojen liitteistä).  
• Lisätään jumalanpalveluksia heinäkuulle Savon-
linnan pyhäkköön metropoliitta Arsenin avustuk-
sella sekä huomioiden että heinäkuu on työnteki-
jöiden lomakuukausi.  
• Venäjänkielistä viestintää lisätään nettisivuilla ja 
seurakunnan Facebook-profiilissa. 
• Seurakunnan arvoirtaimet inventoidaan ja luet-
telot päivitetään vuonna 2022, mahdollisesti Ete-
lä-Savon kulttuurirahaston tuella opiskelijatyönä. 
Samoin päivitetään seurakunnan käyttöomai-
suusluettelot.  
• Arkistoa päivitetään tiedonhallinnan asiantunti-
ja Sari Hirvosen antamalla ohjeistuksella. Selvite-
tään vapaaehtoisvoimien käyttämistä päivittämi-
sessä. 
• Rakennuksista laaditaan huoltokirjat yhteistyös-
sä kirkkokunnan kiinteistötoimen sovelluksella, 
joka on otettu käyttöön alkuvuodesta 2021. 
• Tilataan valtuutettu sähkötarkastaja suoritta-
maan sähköjärjestelmien lakimääräiset ja määrä-
aikaiset tarkastukset seurakunnan kiinteistöihin. 
• Päivitetään pyhäkköjen pelastussuunnitelmat. 
 

Karjalanpiirakoilla kirkolle tukea 
 
Tiistaiseura Virike ry:lle, Varkauden pyhäkköpiirin 
tukiyhdistykselle, keskeistä on jo vuosia ollut tiis-
taiseuratoiminta. Kerho kokoontui viime ko-
ronakeväänä vain viidesti, mutta viime syksynä jo 
seitsemästi Varkauden lievän koronatilanteen an-
siosta.  

Syksyllä tiistaiseurassa vierailivat alan asiantunti-
jat: kaupungin liikuntaneuvoja, aluesairaalan 
muistihoitaja ja asianajaja (edunvalvontavaltuu-
tus). 

Tänä keväänä tiistaiseura on kokoontunut nor-
maalisti joka toinen keskiviikko. Tapaamisissa on 
mm. katsottu uutta dokumenttia Valamon luosta-
rista, luostareiden toiminnasta ja elokuvaa Mar-
kuksen evankeliumista.  

Tiistaiseura Virike ry:n varainhankinta on ollut 
hyvin merkittävää viimeisen 10 vuoden ajan. Va-
rainhankinnalla on rahoitettu mm. seurakuntasa-
lin wc-remontti, seurakuntasalin ulkomaalaus ja 
kirkon sisämaalaus.  

Varainhankinnassa keskeistä on ollut karjalanpii-
rakoiden leipominen ja myynti sekä pitopalvelu. 
Viime vuonna yhdistys tuotti ylijäämää 2100 eu-
roa.  

Karjalanpiirakkatiimiin kuuluvat tällä hetkellä Or-
vokki ja Antero Kudjoi sekä Marjukka Levy. Kar-
jalanpiirakoiden kysyntä on korona-ajasta huoli-
matta jatkunut suurena.  

Tiistaiseura Virike ry piti vuosikokouksen helmi-
kuussa. Tämän vuoden suunnitelmiin kuuluu em. 
piirakkamyynnin ja seniorikerhon järjestämisen li-
säksi viriketoiminnan järjestäminen (jos korona 
sallii), uusien jäsenien rekrytointi sekä yhdistyk-
sen sääntöjen uusiminen.  

 
Tiedustelut: 
Orvokki Kudjoi 040 061 9677 (piirakkamyynti) 
Jarmo Ihalainen 040 747 5200 (uudet jäsenet) 
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Lähettäjä:    
Saimaan Ortodoksinen Seurakunta 
Relanderinkatu 5 
78200 Varkaus 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Uusi Aamun Koitto on koko Suomen 
ortodoksien oma lehti 
 
Pitkään suunniteltu, valtakunnallinen Aamun 
Koitto -lehti on nyt totta. Sen jatkuvasti päivitty-
vää verkkoversiota on jo mahdollista lukea osoit-
teessa aamunkoitto.fi. Ortodoksinen Aamun Koit-
to julkaistaan myös painetussa muodossa ennen 
juhannusta, ja printtilehti jaetaan kaikkiaan noin 
42 000 ortodoksiseen talouteen. Lehteä voi halu-
tessaan myös tilata. 

Suomen ortodoksisen kirkon julkaisema Aamun 
Koitto tulee pitkälti korvaamaan paikalliset seu-
rakuntalehdet, ja lehti rahoitetaan keskusrahas-
tomaksuin. 

Paikallistason tiedottaminen onnistuu jatkossa 
Aamun Koiton hiippakuntaliitteiden kautta, jotka 
julkaistaan ja jaetaan runkolehden yhteydessä. 
Esimerkiksi seurakuntien jumalanpalvelustiedot, 
tapahtumat sekä muu niiden itse tuottama ai-
neisto julkaistaan hiippakuntaliitteissä. 

Laajuudeltaan 8-sivuisia hiippakuntaliitteitä pai-
netaan kolme erilaista, eli Helsingin, Oulun sekä 
Kuopion ja Karjalan hiippakunnalle omansa. Itse 
runkolehti on tällä hetkellä laajuudeltaan 24-
sivuinen tabloid, mutta sivumäärää on mahdolli-
suus kasvattaa tulevaisuudessa. 

Aamun Koiton kantava ajatus on olla Suomen or-
todokseja yhdistävä julkaisu, joka rakentaa yh-
teistä, ortodoksista identiteettiä. Lehti tarjoaa si-
sältöä uskonelämän vahvistukseksi sekä jäsentää 
modernia yhteiskuntaa ortodoksisesta näkökul-
masta. Aamun Koitossa nähdään myös kansanvä-

lisiä uutisia ja ekumeenista sisältöä. Lisäksi sen si-
sällöntuottajiksi ja avustajiksi halutaan ihmisiä 
valtakunnan eri puolilta, eri ikäryhmistä ja eri 
taustoista. 

Uusi Aamun Koitto kiinnittyy Suomen ortodoksien 
historiaan samannimisen edeltäjänsä kautta, jon-
ka perusti kirkkoherra Sergei Okulov Sortavalassa 
1896. Sittemmin Aamun Koitto on ollut Kuopion 
ja Karjalan hiippakunnan lehti, jonka päätoimitta-
jana toimi metropoliitta Arseni. 

________________________________________ 

Tärkeitä linkkejä 

 
Seurakunnan nettisivu: ortsaimaa.fi  
Youtubessa ja Facebookissa:  
saimaan ortodoksinen seurakunta  
Instagram: saimaanortodoksit  
 

Suomen ortodoksinen kirkko: ort.fi  
Aamun Koiton nettilehti: aamunkoitto.fi  
Ortodoksisten Nuorten Liitto: onl.fi  
Valamon luostari: valamo.fi  
Lintulan luostari: lintulanluostari.fi  
Pyhien Sergein ja Hermannin veljeskunta: pshv.fi  
Kaikkea mahdollista: ortodoksi.net  
________________________________________ 
 

Saimaan Ortodoksinen Seurakunta    
 
saimaa@ort.fi | ortsaimaa.net    
Kirkkoherranvirasto: avoinna ke klo 9–13  
Relanderinkatu 5, Varkaus   
040 502 1838 (vastaa joka päivä) 
Mikkelin toimisto: avoinna ke klo 11–15 
Paavalinkatu 4 

Kirkkoherra Bogdan Grosu: 040 480 3677 
bogdan.grosu@ort.fi 
Pastori Mikko Mentu: p. 050 593 1383  
mikko.mentu@ort.fi    
Kanttori Maria Bondarenko: 040 502 1934  
maria.bondarenko@ort.fi  
Kanttori Maria Mentu: 040 178 4103  
maria.mentu@ort.fi (opintovapaalla 2.5. asti) 
Uskonnonopettaja Irina Karvonen  
irina.karvonen@uef.fi 
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