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Päätoimittajan
kynästä

Joensuun ortodoksinen seurakunta

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 9-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh. 020 610 0590, fax. 013 266 0044
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra:  Iivo Suvanto, p.(013) 266 0011, 0500 671 874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Pastori:  Mikko Sidoroff, nuorisotyö, puh. 050 521 0920 
Email: mikko.sidoroff@ort.fi
Pastori: Tuomas Järvelin, diakoniatyö, 050-3475 605 
Email: tuomas.jarvelin@ort.fi
Päivystävä pappi: puh. 040 015 9300
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen, p. 050-5394932 
Email: eeva.timonen@ort.fi
Nuorisotyöntekijä: Pasi Onatsu, 050 558 2528 
Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttori: Marita Penttinen, puh. 050 439 1883 
Email: marita.penttinen@ort.fi, 
Kanttori: Aleksi Suikkanen, puh. 050 324 9797
Taloudenhoitaja: Sirpa Timonen, puh. 050 411 5990
Seurakuntamestari: Timo Riikonen, puh. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: puh. (013) 220 460 
Email: paivakoti.paasky@ort.fi

Virasto avoinna ke klo 10 - 14 
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: 0206 100 465, Fax: 0206 100 466
Email: lieksa@ort.fi 
Internet: www.lieksanortodoksit.palvelee.fi
Kirkkoherra: Lars Ahlbäck, puh. 0206 100 467

Virasto avoinna: ti klo 9-12 ja to 10-13
Osoite: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes 
Puh: (013) 480 293 
Fax: (013) 480 581 
Email: nurmes@ort.fi 
Kirkkoherra: Andrei Verikov, p. 040-7458258 
Email: andrei.verikov@ort.fi 
Kanttori: Mauri Mahlavuori, p. 0400-273931 
Email: mauri.mahlavuori@ort.fi 

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

Email: lars.ahlback@ort.fi
Kanttori: Paula Löfgren, puh. 0206 100 468
Email: paula.lofgren@ort.fi
Virkatodistukset: Kirkon keskusrekisteri, 
puh. 0206 100 203, keskusrekisteri@ort.fi

Virasto avoinna: ma-ke klo 9-12
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: (013) 881 084  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, puh. 050 357 367 5
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi
Kanttori: Riikka Patrikainen, puh. 050 46 45 281
Email: riikka.patrikainen@ort.fi 
sijaisena Darja Potkonen, puh. 050 347 3493
Internet: http://www.ort.fi/fi/ilomantsi/ilomantsin-ortodok-
sinen-seurakunta
 

Äärimmäisyyksiä

Heinäkuun lopulla meitä järkytti tieto Norjassa tapahtuneesta jul-
masta terroriteosta, jossa suuri osa uhreista oli nuoria – oikeastaan 
vielä lapsia. Aluksi tekoa pidettiin ääri-islamistien tekemänä. Pian 
kuitenkin selvisi, että tekijä oli syntyperäinen norjalainen. 

Mediassa tekijää luonnehdittiin äärioikeistolaiseksi  ”äärikristi-
tyksi”.  Heräsi kysymys, millaista on äärikristillisyys ja millainen 
ihminen äärikristitty on. Etuliitteen ”ääri” jonkin ideologian yhtey-
dessä ymmärrämme viittaavan äärimmäisiinkin keinoihin turvau-
tuvaan kiihkomielisyyteen.  Näissä tapauksissa äärimmäisyys on 
luonteeltaan enemmän politiikkaa  kuin uskoa. Norjan tapauksessa 
tekijä näki itsensä länsimaisen kulttuurin ja elämäntavan puolusta-
jana vieraiden kulttuurien muodostamaa uhkaa vastaan. Kristinus-
ko merkitsi hänelle vastakohtaa islamille, viholliskuvien luomista 
ja ylläpitämistä. Hän sivuutti kokonaan Vapahtajan julistamat kris-
tinuskon peruselementit – rakkauden ja armon. Tekijä ei ole juuri-
kaan tainnut tuntea evankeliumia, Vuorisaarna lienee jäänyt täysin 
lukematta.

Onko sitten olemassa ääriortodoksisuutta? Kyllä on, oikeaa ja 
väärää. Yksi esimerkki väärästä   ääriortodoksisuudesta on fyletis-
mi, kansallisuusaatteen ja uskonnon sekoittaminen. Tämä on jossain 
määrin ymmärrettävää  maissa, jotka ovat äskettäin vapautuneet dik-
tatuurista. Useasta kansallisuudesta ja kulttuurista väkisin kootuissa 
valtioissa sekä uskonnon harjoittaminen että kansallistunteiden il-
maiseminen oli tarkasti valtion kontrollissa tai peräti kiellettyä. Nyt  
tällaisia valtioita on hajonnut ja vapaammissa oloissa kansalliskiih-
koa ruokitaan herkästi uskonnolla, aina väkivaltaan saakka. Kyse on 
siis tässäkin tapauksessa enemmän politiikasta kuin uskosta. Luoja 
auttakoon ortodokseja näkemään näiden eron!

Toinen laji väärää ääriortodoksisuutta on elitismi. Siinä jokin 
ryhmä katsoo oman oppineisuutensa ja kilvoituselämänsä perusteel-
la olevansa ortodoksisuuden valiojoukko ja pyrkii tekemään eroa 
riviortodokseihin. He tuntevat hyvin ortodoksista teologiaa, isien 
kirjoituksia ja kirkon kanonisia säädöksiä, ja varmaankin aivan vil-
pittömästi pyrkivät elämään niiden mukaan. Tämä sinänsä myön-
teinen asia saattaa kuitenkin johtaa siihen, että muodostuu eräänlai-
sia kirkollisia eliittiklubeja, jotka tarkoin valikoivat jäsenensä. On 
tapauksia, että tällainen valiokaarti on toiminut vain omassa piiris-
sään hyläten seurakuntayhteyden. Elitismi, ihmisten jakaminen ”oi-
keisiin” ortodokseihin ja muihin, ei kuulu kirkkoon. Kirkon kanonit 
ja isien opetukset on annettu meille hyvän elämän  ja hengellisen 
kasvun eväiksi, niitä ei pidä käyttää lähimmäisen luokitteluun eikä 
oman erinomaisuuden korostamiseen. Viime talvena papiston päi-
villä vieraillut Voloksen metropoliitta Ignatios suhtautui näihin ”su-
perortodokseihin” varsin  kriittisesti.

Millainen sitten on oikea äärikristitty? Sellainen, joka Kristuk-
sen opetuksen mukaisesti  kääntää vasemmankin posken jos häntä 
lyödään oikealle. Sellainen, joka antaa viittansakin jos häneltä yri-
tetään ottaa paita.  Sellainen, joka  rakastaa vihamiehiään ja rukoilee  
vainoojiensa puolesta. Sellainen on äärikristitty, toivottavasti heitä 
on myös meidän ortodoksien joukossa.

isä Iivo Suvanto
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Isä Heikki Honkamäki 
valittiin ortodoksisen 
seminaarin teologisten 
aineiden opettajaksi ensi 
lukuvuodeksi. Isä Rauno 
Pietarinen siirtyi matka-
papiksi Lappiin.

Isä Heikki on 41-vuotias. Hän tuli teh-
tävään Tampereen ortodoksisen seura-
kunnan toisen papin toimesta. Hän on ol-
lut pappina Tampereella 10 vuotta ja sitä 
ennen kanttorin tehtävien hoitajana Hä-
meenlinnassa 4 vuotta. Isä Heikillä on 
kaksi lasta, Klaudia ja Lidia. 

- Olen innostunein mielin tulossa 
seminaarille töihin, isä Heikki kertoo. 
Omista aktiivisista opinnoistani Joen-
suussa on kulunut jo 17 vuotta. Silloin 
seminaari oli vasta rakenteilla eikä omaa 
kirkkoa vielä ollut. Kaikki toiminta ta-
pahtui Joensuun seurakunnan tiloissa. 

- Haluan pitää yllä aktiivisia suhtei-
ta Joensuun seurakuntaan ja toivon, että 
seminaarilaiset osallistuvat myös seura-
kunnan kirkon palveluksiin. 

- Olen ollut ortodoksi 10-vuotiaas-
ta saakka ja aloittanut kirkollisen urani 
pikkupoikana Tampereen kirkon alttaris-
sa. Jumalanpalvelukset ovat olleet aina 
tärkeä asia elämässäni. On hienoa, että 
voin siirtää eteenpäin sitä, minkä olen 
edeltäjiltäni oppinut, isä Heikki toteaa. 
Isä Heikki toivoo, että Joensuun seura-
kuntalaiset löytävät edelleen myös semi-
naarin kirkon: 

- Joensuulaisilla on etuoikeutettu 
mahdollisuus saada kaupungissa kirkol-
lisia palveluita päivittäin: Arkipäivien 
aamu- ja ehtoopalvelukset seminaarilla 
sekä viikonlopun palvelukset seurakun-
nan pyhäkössä. Tervetuloa kirkkoon!

Ortodoksisen seminaarin johtaja 
vaihtui lukuvuoden ajaksi 

Isä Heikki toivoo, että seurakuntalaiset löytävät myös seminaarin 
palvelukset. Kuva: Jouni Postari.

Aamupalvelus (ma-pe) alkaa klo 7.20 ja 
ehtoopalvelus (ma-to) klo 17.00. Keski-
viikkoaamuisin on liturgia klo 7.20.

Joensuun ortodoksisen Seminaarin säännölliset 
jumalanpalvelukset alkavat 8. syyskuuta.

Herran Äidin syntymäjuhlan aamu-
palvelus ja liturgia alkaa seminaarin 
kirkossa 8. syyskuuta klo 7.20.

Seminaarin varsinaiset avajaiset pide-
tään Herran Ristin ylentämisen juhla-
na 13.-14. syyskuuta. Liturgian 14.9. klo 
9.00 toimittaa arkkipiispa Leo papiston 
kanssa (piispan vastaanotto klo 8.45). 
Lisätietoja seminaarin internetsivuilta 
www.ortseminaari.net 
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Tämä vuosi on ollut rovasti 
Pekka ja maatuska Eila Ti-
moselle juhlavuosi. Touko-
kuussa he viettivät kulta-
hääpäiväänsä, kesäkuussa 
tuli kuluneeksi viisikym-
mentä vuotta isä Pekan pa-
piksi vihkimisestä ja samas-
sa kuussa hän täytti myös 
seitsemänkymmentäviisi 
vuotta.

Kevät 1961 oli nuorelle parille vauh-
dikas. Helatorstaina, yhdestoista touko-
kuuta, heidät vihittiin avioliittoon Ou-
tokummun Pyhän Hengen tsasounassa, 
nykyisessä kirkossa. Ensimmäiseksi yh-
teiseksi kodiksi tuli Polvijärven pappila, 
joka vieläkin nököttää kirkon kupeella.

 Polvijärven Johannes Kastajan kir-
kon praasniekassa 24.6. isä Pekka vihit-
tiin diakoniksi ja jo seuraavana päivä-
nä Viinijärven kirkossa papiksi. Päivä 
oli tuolloin toinen juhannuspäivä. Sil-
loin vielä juhannuskin oli kaksipäiväi-
nen pyhä, jota vietettiin aina 24.-25.6. 
Jo samaisena päivänä isä Pekka toimitti 
Liperissä ensimmäisen kasteensa ja sitä 
seurasivatkin Viinijärven kirkon praas-
niekkaan kuuluvat jumalanpalveluk-
set. Praasniekka päivästä alkoi Verkko-
lammen ( nykyisin Säynelampi ) viikon 
kestänyt leiri, jonka johtajana tuore pap-
pismies toimi. Ei  siinä juuri ennättänyt 
vetää henkeä,  juhlistaa läheisten kanssa 
papiksi vihkimistä tai edes rauhassa sula-
tella suurta elämänmuutostaan.

Seuraavan vuoden isä Pekka toimi 
Polvijärveltä käsin Taipaleen seurakun-
nan kiertävänä uskonnonopettajana ja 
toisena pappina. Alkuun nuori mies tait-
toi matkaa mopolla, kunnes siirtyi au-
tokantaan ja Eilakin pääsi näin tutustu-
maan miehensä työkenttään.

Isäksi ja 
kirkkoherraksi

Vuosi 1962 toi taas muutoksia Timos-
ten elämään: perheeseen syntyi Irene-ty-
tär ja syksyllä isä Pekka valittiin Taipa-
leen seurakunnan kirkkoherraksi. Se tiesi 
muuttoa Viinijärvelle ja vanhasta pappi-
lasta tulikin perheen koti seuraavaksi 
kahdeksikymmeneksiyhdeksi vuodeksi.

Silloin seurakunnan väkiluku oli yli 
4000 henkeä. Kinkereitä pidettiin vuo-

sittain yli kolmekymmentä, kasteita oli 
nelisenkymmentä ja avioliittoon vih-
kimisiäkin taatusti enemmän kuin tänä 
päivänä. Tiistaiseuroja toimi lähes joka 
kylällä ja jumalanpalveluksiin kokoon-
nuttiin suurin joukoin. Varsinkin Outo-
kumpuun muuttaneet karjalaiset olivat 
hyvin harrasta seurakuntaväkeä.

Isä Pekka on tallettanut vanhat kalen-
terinsa ja pitää edelleenkin päiväkirjaa. 
Sieltäpä on hyvä varmistaa, että litur-
gioissa saattoi olla satakin henkeä, eikä 
siihen aikaan tultu ehtoolliselle ilman 
synnintunnustuksella käyntiä. Isä Pekka 

Isä Pekan 
viisi vuosikymmentä 
pappina
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tietää kokemuksesta, että Jumala auttaa 
rippisalaisuuksien kantamisessa. Tun-
nustetut asiat eivät jääneet painamaan 
mieltä. ”Suurella viikolla tuli Joensuusta 
usein pappi avukseni. Ainakin isät Viktor 
Railas ja Olavi Jokio” - isä Pekka ker-
toilee.

Seurakunnan kanslia sijaitsi, niin 
kuin vieläkin, vanhassa pappilassa kes-
kellä kylää ja niinpä vierailijoita riittikin 
kellon ympäri. Keskellä yötäkin saattoi 
oven takana olla kyydin tarvitsijoita, pa-
pilla kun oli auto. ”Syy, miten oikein jak-
soin, on se, että ihmiset kannattivat meitä 
rukouksillaan”, tuumii isä Pekka vakava-
na.

Vuonna 1967 syntyi Irenelle pikku-
veli Mikael. Vanhassa pappilassa kuului 
varmaan siihen aikaan monenlaisia ää-
niä: lasten iloisia huutoja toisessa päässä 
taloa samanaikaisesti, kun toisessa pääs-
sä  tehtiin suuria päätöksiä kokouksissa 
tai käytiin vakavia sielunhoidollisia kes-
kusteluja.

”Luojan suunnitelmien mukaan elä-
mässä kaikki toteutuu…”- uskoo isä 
Pekka menneitä vuosikymmeniä muis-
tellessaan.

Maaseudun murrosta 
ja toiveikasta rakentamista

1970- luvulla touhuttiin Liperissä omaa 
rukoushuonetta ja uusi kanttori Onni Vei-
nola oli aloittanut työt Viktor Hentusen 
jäätyä eläkkeelle 1969. Samaan aikaan 
alkoi ilmassa olla jo maaltamuuttoa, joka 
tuntui syrjäkylien autioitumisena. Seura-
kunnassa toimi papiksi vihittyjä uskon-
nonopettajia, jotka kantoivat osan kirk-
koherran työtaakasta.

   1983 valmistui vanhan pappilan lä-
heisyyteen paritalo, jonka toiseen päähän 
Timoset muuttivat. 

Se rauhoitti vähän perhe-elämää. Ta-
lon toiseen päähän muutti uusi ”tyttö-
kanttori” perheineen 1986. Näinä vuo-
sina alkoi ortodoksiseen kirkkoon liittyä 
jäseniä myös muista kirkkokunnista. 
”Kautta vuosien meillä on ollut kyllä hy-
vää ekumeniaa”  - tietää isä Pekka.

Hyvin ekumeenista olikin uusi harras-
tus, joka vei isä Pekan usein kesäaikaan 
Viinijärven pesäpallokentälle. Satapäi-
sen yleisön joukossa isä Pekka kannusti 
Viinijärven Urheilijoiden naispesäpalloi-
lijoita jopa Suomen mestaruuteen saak-
ka. Edelleenkin hän seuraa innokkaasti 
otteluita. 1994 Timoset hankkivat Vii-

nijärven Simolasta omakotitalon, jonka 
puutarhasta Eila on tehnyt vuosien myö-
tä Eedenin.

Jumalan johdatukseen 
luottaen

1997 isä Pekka jäi hyvin ansaitulle eläk-
keelle palveltuaan Taipaleen seurakun-
taa kolmekymmentäkuusi vuotta. ”Hal-
lintopuolen hommista en oikein pitänyt. 
Ihmisten kanssa toimiminen oli paljon 
mieluisampaa” –hän tunnustaa.

 Isä Pekka myöntää, että eläkeläisen-
kin aika kuluu nopeasti.

Lapset Mikael ja Irene perheineen 
asuvat Joensuussa ja Honkalammella ja 
ovat isän sanoin ”verraton apu” vanhem-
milleen .Hän iloitsee myös siitä, että tun-
tee aina olevansa tervetullut seurakunnan 
jumalanpalveluksiin ja muihin tapahtu-
miin.

Jumalan johdatuksen hän myöntää 
kokeneensa alusta saakka. Kun nuoren 

Eräänä tiistaipäivänä elo-
kuun alkupuolella kult-
tuurikeskukseen soitti 
mieshenkilö, jolla oli poik-
keuksellisen tärkeää asiaa. 
Hän kertoi, että suvun hal-
lussa on ollut yli kuusikym-
mentä vuotta ikoni, joka oli 
joutunut hänen isänsä hal-
tuun jostain Venäjän Karja-
lasta viime sotien aikaan.

Hän kertoi, että suvun jäsenet olivat 
päättäneet, että teos palautetaan pitkän 
ja perusteellisen harkinnan jälkeen or-
todoksien huomaan. Tämä realisoitui si-
ten, että mieshenkilö toimitti Ortodoksi-
sen kulttuurin säätiön edustajalle Kristus 
Pantokrator -ikonin, josta on kuva ohes-
sa. Ortodoksisen kulttuurin säätiö kiitti 
mieshenkilöä suuresti ja säätiö vastaan-
otti ikonin.

Tämän kaltaisia isän haltuun sotaret-
kellä joutuneita ikoneita on tarjottu sää-

miehen toiveammatti, veturinkuljettajan 
ura, ei auennutkaan hän koki ihmeelli-
sen näyn: hänen eteensä piirtyi Taipaleen 
kirkon alttari ja risti äänen kehottaessa: 
”Tätä sinun on seurattava!” Sitä tietä Ti-
mosen Pekka lähti seuraamaan luottaen 
rukouksen voimaan. Nyt hän tietää, että 
elämässä kaiken oppii vähitellen, ei heti, 
kunhan vain ”huumoria ei hävitetä”.

                                                            
                                Kaisu Potkonen

LÄMPIMÄT 
KIITOKSET

KP. Arkkipiispa Leo, papisto, 
luostariväki, Taipaleen seurakun-
ta, ystävät ja kaikki te, jotka olet-
te muistaneet meitä monin tavoin 

yhteisenä juhlavuotenamme! 
Monia armorikkaita vuosia! 

Isä Pekka ja Eila

Arvokas ikonilahjoitus 
Ortodoksiselle 
Kulttuurikeskukselle

tiölle tätä ennen jo kolme kertaa, mutta 
vasta tällä kerralla aikeet ovat muuttu-
neet todeksi.

Ortodoksisen kulttuurin säätiö kiittää 
kyseistä sukua valveutuneisuudesta ja 
toivomme säätiön puolesta suvulle kaik-
kea hyvää ja Jumalan siunausta.

Kuva: Petter Martiskainen
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Seurakuntavaalit syksyllä -  on aika asettaa ehdokkaat
LIEKSAN ORTODOKSINEN 

SEURAKUNTA

KUULUTUS 
SEURAKUNNANVALTUUSTON 

VAALISTA 2011

Vaalin toimittamisen aika
Lieksan ortodoksisen seurakunnan seurakun-
nanvaltuuston vaali toimitetaan 6.11.2011. 
Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon 
yhdeksän (9) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on päättänyt, että 
seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Äänioikeutettujen luettelo
Lieksan ortodoksisen seurakunnan äänioike-
utettujen luettelo on nähtävillä 19.-26.9.2011 
virastossa (avoinna ke klo 10-14), osoite Il-
jankatu 14, 81700 Lieksa. Vaatimus äänioike-
utettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä 
kirkkoherranvirastoon viimeistään keskiviik-
koon 28.92011 klo 14.00 mennessä. Vaalilau-
takunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon 
kokouksessaan 29.9.2011.

Lars Ahlbäck, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA

KUULUTUS 
SEURAKUNNANVALTUUSTON 

VAALISTA 2011

Vaalin toimittamisen aika
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seura-
kunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2012- 
2015 pidetään 6.11.11-13.11.11 välisenä 
aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanval-
tuuston 9 jäsentä.  Seurakunnanvaltuusto on 
päättänyt 4.4.2011 4§, että seurakunta muo-
dostaa yhden vaalialueen.

Äänioikeutettujen luettelo
Ehdotus Ilomantsin ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutettujen luettelo valtuuston jä-
senten vaalia varten on seurakunnan jäsenten 
nähtävissä kirkkoherranvirastossa, Mantsin-
tie 7, Ilomantsi, viraston aukioloaikoina (ma, 
ke ja pe klo 9-13) 15.-21.09.2011 välisenä ai-
kana.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen 
luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää 
asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai 
velvollisuutta asia koskee. Korjausvaatimus-
ta ei voi perustaa seurakunnan jäsenyydessä 
31.8.2011 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin. 
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaa-
misesta on jätettävä kirjallisesti kirkkoher-
ranvirastoon viimeistään äänioikeutettujen 
luettelon nähtävilläpitoajan päättymisen jäl-
keisenä toisena arkipäivänä (23.9.2011).

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan 
äänioikeutettujen luettelon ti 27.9.2011.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön 
voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishalli-
tukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain 
(985/2006) mukaisesti. Kirkkojärjestys 73 §.

Ilomantsissa huhtikuun 12 pnä 2011.
Ioannis Lampropoulos, khra.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja

NURMEKSEN ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA

KUULUTUS 
SEURAKUNNANVALTUUSTON 

VAALISTA 2011

Vaalialueet ja vaaliaikataulu:
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan seura-
kunnanvaltuuston vaali toimitetaan 6.11.2011. 
Vaalissa valitaan valtuustoon yhdeksän(9)  
jäsentä. Seurakunta muodostaa kolme(3) 
vaalialuetta: Nurmeksen vaalialueelta, johon 
kuuluvat Nurmeksen ja Rautavaaran kunnat, 
valitaan neljä(4) jäsentä, Juuan vaalialueelta, 
johon kuuluu Juuan kunta kolme(3) jäsentä 
ja Valtimon vaalialueelta, johon kuuluu Val-
timon kunta kaksi(2) jäsentä. 

Vaalit pidetään vaalilautakunnan päätök-
sellä sunnuntaina 6.11.2011 seuraavasti:

klo 11.30 - 12.30 Nurmeksen pyhien Pie-
tarin ja Paavalin kirkossa

klo 13.00 - 13.45 Valtimon Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.

klo 15.00 - 16.00 Juuan pyhän profeetta 
Eliaan tsasounassa.

klo 18.00  vaali päätetään Nurmeksen py-
hien Pietarin ja Paavalin kirkossa ja vaalien 
tulos julkaistaan sekä samalla luetaan valitus-
osoitus.

Ehdokkaiden kirjallinen nimeäminen 
vaalia varten on tehtävä viimeistään torstaina 
22.9.2011 klo 13.00 mennessä.

Ehdokaslistat, joissa saa olla enintään yh-

deksän (9) Nurmeksen ortodoksisen seura-
kunnan äänivaltaisen henkilön nimeä ja jois-
ta on ilmettävä ehdokkaiden täydellinen nimi 
ja kotipaikkakunta, on vähintään kahden (2) 
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan ää-
nivaltaisen jäsenen allekirjoituksella varus-
tettuna jätettävä tai lähetettävä osoitteeseen 
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan kirk-
koherranvirasto, kirkkoherra Andrei Verikov, 
Salmenkatu 5, 75 500 NURMES.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirk-
koherranvirastossa (avoinna ti 9-12 ja to 10-
13), osoite Salmenkatu 5, 19.-26.9.2011 vä-
lisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkko-
herranvirastoon viimeistään keskiviikkona 
28.9.2011 klo 15.00 mennessä. Vaalilauta-
kunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon 
kokouksessaan 29.9.2011. 

Nurmeksessa 5.8.2011
Andrei Verikov, kirkkoherra,
 vaalilautakunnan puheenjohtaja

TAIPALEEN ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA

KUULUTUS 
SEURAKUNNANVALTUUSTON 

VAALISTA 2011

Vaalin toimittamisen aika
Taipaleen  ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 6.-
13.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa valitaan 
valtuustoon kaksitoista (12)  jäsentä. Seura-
kunta muodostaa yhden vaalialueen.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirk-
koherranvirastossa, osoite Viinijärventie 7, 
Viinijärvi, 19.-26.9.2011 välisenä aikana. 
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaa-
misesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon 
viimeistään keskiviikkona 28.9.2011 klo 
15.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa 
äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 
29.9.2011. 

11.5.2011 Viinijärvi
Paavo Ratilainen, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja
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Seurakuntavaalit syksyllä -  on aika asettaa ehdokkaat
EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN 
SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALIIN 2011

Me allekirjoittaneet ………........……................ ortodoksisen seurakunnan 
jäsenet ehdotamme vuoden 2011 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia 
varten ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:

Ehdokkaan nimi                     Syntymäaika                            Kotikunta

Päivämäärä: _______/_______2011 

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

___________________________________________________________     

___________________________________________________________

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina
22.9.2011 klo 12.00 mennessä. 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys  (174/2007) 82 §.

Ehdokkaiden suostumus:
Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi ……............................. ortodoksisen 
seurakunnanvaltuuston vaalissa valittaessa seurakunnan valtuuston jäseniä 
toimikaudelle 2012-2015.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus

Vaalit Joensuun 
ortodoksisessa 
seurakunnassa

Vaalin toimittamisen aika
Joensuun ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 6.–
10.11.2011. Vaalissa valitaan seurakunnan-
valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsen-
tä. Seurakunnanvaltuusto on 4.5.2011 päät-
tänyt, että seurakunta muodostaa kaksi (2) 
vaalialuetta. Vaalialueeseen 1 kuuluvat Joen-
suun kaupunki ja Kontiolahden kunta. Alu-
eelta valitaan kahdeksantoista (18) valtuus-
ton jäsentä. Vaalialueeseen 2 kuuluvat Rääk-
kylän, Tohmajärven, Kiteen ja Kesälahden 
kunnat. Alueelta valitaan kolme (3) valtuus-
ton jäsentä.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Joensuun ortodoksisen seura-
kunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oike-
us asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seura-
kunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjal-
lisesti ja kussakin esityksessä voidaan esit-
tää enintään niin monta ehdokasta kuin ky-
seiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon 
jäseniä eli vaalialueella 1 kahdeksantoista 
(18) ja vaalialueella 2 kolme(3) ehdokasta. 
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydelli-
nen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on 
vähintään kahden (2) Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. Ehdo-
tuslomakkeita saa seurakunnan virastosta tai 
sen voi tulostaa seurakunnan Internet-sivuil-
ta. Ehdotuksen voi tehdä myös vapaamuo-
toisella lomakkeella. Ehdokasasettelua kos-
kevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherran-
virastoon, osoite Kirkkokatu 32, 80100 Joen-
suu, viimeistään keskiviikkona 22.9.2011 klo 
15.00 mennessä.

Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutettujen 

luettelo
on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, 
osoite Kirkkokatu 32 Joensuu, 19.9. -
26.9.2011. Vaatimus äänioikeutettujen lu-
ettelon korjaamisesta on jätettävä kirkko-
herranvirastoon viimeistään keskiviikko-
na 28.9.2011 klo 15.00 mennessä. Vaali-
lautakunta vahvistaa äänioikeutettujen lu-
ettelon kokouksessaan 29.9.2011. 
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Vaikka seurakunnan vi-
rastossa on kesäaikaan 
melko rauhallista, ei 
kaikkialla seurakunnas-
sa suinkaan ole hiljaista. 
Sikrevaaran leirikeskuk-
sessa Enossa on nimit-
täin kesällä sesonkiaika 
ja silloin Valkealammen 
rannoilla raikuu lasten 
ja nuorten iloinen re-
makka. Kriparit ja las-
tenleirit kokoavat joka 
vuosi kymmeniä nuoria 
seurakuntalaisia viettä-
mään aikaa yhdessä ja 
elämään ortodoksisuutta 
todeksi. 

Onnistuneen leirin edellytyksenä on 
osaava ja innostunut leirinohjaajaporuk-
ka. Lisäksi tarvitaan joku joka on valmis 
kantamaan vastuuta ja toimimaan johta-
jana. Heinäkuun ajan Sikrevaaraan lei-
rielämän johdossa oli Reijolasta kotoi-
sin oleva Anni Röppänen, joka aloittaa 
syksyllä luokanopettajaopinnot. Leiriko-
kemusta Annilla on rutkasti, mutta tänä 

kesänä hän hyppäsi ensi kertaa leirinjoh-
tajan saappaisiin. 

Usein kipinä leirityöhön syttyy omas-
ta leirikokemuksesta. Myös Anni kertoo 
saaneensa leirikärpäsen pureman alun 
perin omalta kriparilta. 

– Lapsena olin paljon lasten leireillä 
ja perheleireillä, mutta kipinä ohjaajak-
si hakemiseen tuli kuitenkin omalla kri-
parilla. Ihastuin jollakin tavalla ohjaajien 
työhön ja hakeuduin leirinohjaajakoulu-
tukseen ja pääsin ryhmyriksi. Siitä läh-
tien olen joka kesä ollut töissä leireillä. 

Tuntuu luontevalta olla kesäisin Sikressä 
ainakin osa ajasta, Anni kertoo.

Leirinjohtajan haasteisiin 
kannatti heittäytyä

Vaikka Annilla on useiden vuosien ko-
kemus leirielämästä, tuntui hyppäys oh-
jaajasta johtajaksi vielä keväällä hänen 
omasta mielestään turhan suurelta. 

– Olen ollut aikaisemmin leireillä 
kaikenlaisissa tehtävissä: ryhmyrinä ja 

Koukussa leirielämään

Leirin johta-
minen ei pelk-
kää siistiä sisä-
työtä. Johtaja 
Anni Röppänen 
valmistautuu 
merirosvoseik-
kailuun asian-
mukaisin ehos-
tusvälinein.

Myös piispa Arseni vieraili leirillä. Esipaimen seuraa miten merirosvot 
onnistuvat ylittämään lahden lautalla...
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asiaohjaajana. Lisäksi olen ollut mukana 
kouluttamassa leirin ohjaajia, mutta mi-
nulla ei ollut keväällä varsinaisesti aiko-
musta hakea johtajaksi, koska se tuntui 
liian isolta hommalta. Mutta kun kesän 
korvalla seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Pasi Onatsu ehdotteli johtajan pestin 
hakemista ja leirinohjaajakaveritkin tu-
kivat, niin päätin tarttua haasteeseen. 
Ajattelin että joskus pitää mennä oman 
mukavuusalueen ulkopuolelle. Toisaalta 
tiesin myös, että haluan viettää taas Sik-
revaarassa leirielämää, Anni mietiske-
lee. 

Leirikesää muisteltaessa Anni kertoo 
olevansa tyytyväinen siihen, että uskalsi 
ottaa leirinjohtajan tehtävät vastaan. 

– Olen kiitollinen, että uskalsin ottaa 
haasteen vastaan. Nuorten antama palau-
te on ollut rohkaisevaa. On ollut myös 
hienoa nähdä oman työn tulokset ja pys-
tyä murtamaan nuorten ennakkoluuloja 
ja tarjoamaan toivottavasti uusia näkö-
kulmia omaa kirkkoa kohtaan, Anni ker-
too. 

Ongelmia tuli vastaan, 
mutta ne ratkaistiin 

Leirinjohtaminen ei ole pelkkää ruusuilla 
tanssimista. Työssä on omat haasteensa 
ja joskus tarvitaan luovaa ongelmanrat-
kaisukykyä. 

– Leirillä tuli toki suoranaisia epätoi-
vonkin hetkiä. Esimerkiksi kakkoskripa-
rin alussa papista ei sairaustapauksen ta-
kia ollut tietoakaan, ja joitakin muitakin 

pieniä vastoinkäymisiä toki oli, mutta ne 
toisaalta kasvattivat, Anni muistelee ke-
sän vaikeuksia.

– Toisaalta alussa tunsin olevani per-
fektionisti, mutta opin kyllä sen, että vas-
toinkäymisistä huolimatta asiat järjestyy, 
Anni miettii ja uskoo oppineensa kesän 
aikana paljon. 

Leirinjohtajan työhön kuuluu paljon 
suunnittelua ja valmistelua, mutta pa-
rasta Annin mukaan leirikesässä oli tie-

tysti itse leirillä oleminen ja se, että näki 
oman työnsä tulokset jo suhteellisen ly-
hyen leirin aikana. 

– Leirillä tuli selkeäksi tavoitteek-
si, se että nuoret huomaavat, että heistä 
välitetään ja he saisivat kokea ortodok-
sisuutta turvallisessa ja välittävässä ym-
päristössä. Leiri on kuin pieni seurakun-
ta. Nuorista näki, että heistä oli mukavaa 
olla leirillä, se oli paras palkinto, toteaa 
Anni.

– Halusin leirillä tuoda turvaa ja lä-
heisyyttä ihmisille ja sitä pystyin myös 
toteuttamaan. Leiri kesän aikana vahvis-
tui myös oma opettajuus ja tiedän, että 
olen suuntautumassa oikealle alalle.

Opettajaksi

Leirinkesän päätteeksi Annia odottava-
kin uudet opettajuuteen liittyvät haas-
teen. Syksyllä hän aloittaa luokanopetta-
janopinnot Itä-Suomen yliopistossa. Hän 
tosin paljastaa, ettei alun perin ajatellut 
suuntautuvansa opettajan uralle.

– Luokanopettajaksi opiskellessa seu-
raan vanhempieni jalanjälkiä. Isäni ja äi-
tini ovat molemmat opettajia. Itse asiassa 
myös isovanhempani ovat olleet opetta-
jia, joten on kai todettava opettajuuden 
kulkevan suvussa, Anni nauraa. 

– Itse kuitenkin ajattelin, ettei minus-
ta koskaan tule opettajaa ja viime vuonna 
opiskelin ruotsin kieltä, mutta tässä sitä 
nyt kuitenkin ollaan. Luokanopettajuus 
tuntuu omalle jutulle, ehkä siksi, että 
olen kasvanut opettajien arjessa, pohdis-
kelee kohta opiskelunsa aloittava Anni. 

Kirkon jäsenyys on tulevalle opetta-
jalle merkityksellinen asia. 

– Minulle ortodoksisuus on arkea ja 
olen kasvanut siihen. Se on osa elämää. 
Osittain se on tullut tutuksi myös nuo-
risotyön kautta. Minulle ortodoksisuus 
näyttäytyy iloisuutena. Se ei ole vakava-
mielistä, se on uskoa tulevaan, turvaan 
ja rakkauteen. Se on myös sitä, että kos-
kaan ei tarvitse olla yksin, Anni päättää.

Koukussa leirielämään
 ...Ja onnistuuhan se lahden lauttaylitys. Tosin ei ihan kuivin jaloin. 

          Lapsena olin paljon las-
ten leireillä ja perheleireillä, 
mutta kipinä ohjaajaksi ha-
kemiseen tuli kuitenkin omal-
la kriparilla. Ihastuin jollakin 
tavalla ohjaajien työhön ja ha-
keuduin leirinohjaajakoulutuk-
seen ja pääsin ryhmyriksi. Sii-
tä lähtien olen joka kesä ollut 
töissä leireillä. Tuntuu luonte-
valta olla kesäisin Sikressä ai-
nakin osa ajasta, Anni kertoo.

”
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Enon tsasounan historia ulottuu 24 vuo-
den päähän. ”Tapani Kuusela ehdotti mi-
nua staarostaksi, minkä tehtävän otin 
hieman vastustellen vastaan”, kertoilee 
Mauri kotonaan kahvipöydän ääressä. 
Alun empimisen jälkeen Mauri on op-
pinut isännöitsijän tehtävät käytännön 
kautta. Oppimisessa tärkeää on ollut oma 
motivaatio ja seurakunnan isien ohjeis-

tus. Hyvin hän on tehtävässä viihtynyt, 
vaikka kerran on kirkon kellokin tippu-
essaan ohimoa raapaissut.

Isännöitsijän tehtävän myötä Mauril-
le on muotoutunut aktiivisten tiistaiseu-
ralaisten ja yhteistyötahojen verkosto. 
Nämä kontaktit ovat tuoneet iloa koko 
kylälle. Yhteistyössä luterilaisen seura-
kunnan kanssa on järjestetty useita kon-

sertteja. Ekumeeninen toiminta on muu-
tenkin staarostalle läheistä, sillä siihen 
häntä ovat kasvattaneet sekä oma perhe 
että lapsuuden koti. 

Ortodoksisuus välittyy 
elämän kautta

Mauri teki leipätyönsä kaupan alalla 
oman isänsä jälkiä seuraten. Isännöit-
sijän tehtävää hän ei työelämässä olles-
saankaan kokenut rasitteeksi. ”Seura-
kunta on ollut aina läheinen” ja samaa 
läheisyyden ja turvan kokemusta hän ha-
luaisi välittää muillekin.

Staarostan tehtäviin kuuluvan juma-
lanpalveluksissa avustamisen lisäksi tär-
keää on ollut ”ortodoksisen elämäntavan 
välittäminen ihmisille”. Tsasounassa vie-
railee vuosittain useita ryhmiä. ”Näissä 
tilanteissa kysellään arkisista asioista ja 
minä olen niihin vastaillut oman elämäni 
kautta. Nämä kysymykset ovat tärkeitä 

Kirkko on 
mahdollisuus
Seurakunnan toimintaan 
osallistuminen luo turvaa 
ja yhteisön tukea
Enon Kristuksen kirkastumisen praasniekkaan oli kokoon-
tuneena liki 50 ihmistä. Väenpaljous ja erityisesti paikal-
la olleet nuoret perheet ilahduttivat tsasounan isännöitsijä 
Mauri Pottosta. Praasniekan ohessa toimitettiin kiitosru-
koushetki Maurin merkkipäivän johdosta.

Kirkossa on 
tilaa kaikille ja 
kaiken ikäisille. 

Ortodoksina
ajassa
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ihmisille”, Mauri pohtii kokemuksiaan.
Mauria askarruttaa ihmisten vieraan-

tuminen kirkosta. ”Kristinoppileirillä 
nuoret selvästi kasvavat ihmisinä. Mutta 
myöhemmin nuori usein vieraantuu kir-
kosta. Kun omat lapset alkavat lentää pe-
sästä, ihmiset heräävät hengellisyyteen. 
Siinä vaiheessa maailma on jo nähty ja 
ihmiset ehkä etsivät mitä muuta elämäs-
sä on tarjolla.” Mauri toivoisi, että näille 
ihmisille luotaisiin matala kynnys kirkon 
yhteyteen erilaisten talkoiden ja tapahtu-
mien kautta.

Yhteisöllisyys on kaiken A ja O

Monet ovat sanoneet tuntemalleen staa-
rostalle, että tulisivat kirkkoon, mutta 
jonkinlainen osaamattomuus pelottaa. 
Näin ihmiset luovat itselleen kynnyksen, 
joka on vaikea ylittää. ”Kirkossa on kui-
tenkin vapaus olla miten on. Ei kukaan 
seuraa mitä muut tekevät tai osaavat. 
Kirkkoon pitää tulla, kutsu lähtee itsestä. 
Yksin palloilu ei elämässä oikein toimi.” 
Moni tuon sisäisen kutsunsa on kuullut-
kin ja se on tuonut tsasounan isännöitsi-
jälle mm. useita ”kummilapsia” kirkkoon 
liittyneiden kautta.

Seurakunnan toiminnasta Mauri ei 
ole koskaan toivonut aineellista palkkio-
ta. ”Rahaa ei pidä näihin asioihin sotkea. 
Silloin aletaan laskea tunteja ja miettiä 
ylitöitä. Kuka haluaa tulla mukaan seu-

rakunnan vapaaehtoiseen toimintaan tai 
luottamustehtäviin, voi sen tehdä”, sanoo 
Mauri 24 neljän vuoden isännöitsijän ja 
16 vuoden valtuustokokemuksen pohjal-
ta. ”Yhteinen toiminta on kaikkein pal-
kitsevinta.” Mukavana kiitoksena Mau-
ri mainitsee vapaaehtoisille järjestetyn 
matkan Valamoon. Maurin puoliso tuo 
esiin ajatuksen siitä, että seurakunta voisi 
muistaa vapaaehtoisiaan esimerkiksi yh-
teisellä jouluaterialla, ”mutta ei paastoai-
kaan vaan juhlakauden aikana”.

Ehtoollinen tärkeintä

Kerran kuussa toimitettava liturgia on 
Maurin mielestä riittävä pienelle paikka-
kunnalle. ”Liturgia on tuttu ja turvallinen 
ihmisille ja ehtoollisyhteys on kaikkein 
tärkeintä Ortodokseja on alueella sen 
verran vähän, että tuohon rytmiin pysty-
tään sitoutumaan.”

Huolena Maurilla on lapsi- ja nuori-
sotoiminnan vähyys. Enossakin sellaisen 
perään on silloin tällöin kyselty. ”Eri ikä-
ryhmiä voisi lähestyä seurakunnassa kir-
jeitse ja kutsua seurakunnan toimintaan 
mukaan.” Mm. Ilomantsin seurakunnan 
perhekirkko viime kesänä ilahdutti suu-
resti Pottosia. Iloiten he kertovat kuinka 
isä Ioannis otti lapset mukaan saattoihin. 
”Lasten liike ja äänet eivät häiritse. Lap-
sia pitää suvaita, vaikka on heidän pe-
räänkin kirkossa myös katsottava.”

Maurin luona piipahti isä Tuomas.

SUISTAMOLAISIA 
KANSANLAULUJA

Konsertti 
Joensuun ortodoksisella 

seurakuntasalilla tiistaina 
4.10.2011 klo 18.00

Emilia Kallonen: laulu, Laura Vartio: 
haitari, Jukka Kyllönen: kitara

Konserttiin vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelma- ja kahvimaksu.

Kahvituksen järjestää Joensuun ort.seu-
rakunnan diakoniatoimikunta.

Konsertin tuotto käytetään vähävarais-
ten lapsiperheiden joulukeräykseen.

Joensuun seurakunnan 
Vanhusten piirissä poikkeuksellisesti 
tiistaina 4.10.2011 klo 13.00 konsert-
ti osana valtakunnallisen Vanhusten 

Viikon ohjelmaa. Tervetuloa!
Muutokset mahdollisia, 

seuraa ilmoittelua lähempänä.

Suistamolaisia kansanlauluja -konser-
tissa Joensuun seurakuntasalilla kuul-
laan Suistamolla 1900-luvun alkuvuo-
sikymmeninä laulettuja suomenkielisiä 
kansanlauluja. Laulaja Emilia Kallonen 
on Pohjois-Karjalan Ammattikorke-
koulun kansanmusiikin ja musiikkipe-
dagogian opiskelija. Opinnäytetyönään 
hän on tutustunut suistamolaisilta San-
ni Pyörnilältä ja Martta Kähmiltä tal-
lennettuun kansanlauluperinteeseen. 
Konserttiin Kallonen on koonnut Pyör-
nilän ja Kähmin laulamia vanhoja ru-
nolauluja sekä uudempia tanssilaulu-
ja ja laulelmia. Hän esittää ohjelmistoa 
sekä perinteiseen tyyliin säestyksettö-
mänä että yhtyeelle sovitettuna nyky-
kansanmusiikkina. Konsertissa Kallo-
nen esiintyy Karahka-yhtyeen kanssa, 
jossa Laura Vartio soittaa haitaria ja 
Jukka Kyllönen kitaraa.

Rajakarjalainen ja ortodoksiuskoi-
nen Suistamon pitäjä tuli kansanru-
nouden keruun myötä jo 1800-luvulla 
kansallisesti tunnetuksi etevistä runon-
laulajista, kanteleen soittajista, itkuvir-
sien taitajista ja kansantietäjistä. Vielä 
viime vuosisadan alkupuolella, sotiin 
asti, Suistamolla eli vahvasti rinnakkain 
vanha ja uusi lauluperinne. Runolaulu 
ja itkuvirret olivat arkipäivää siinä mis-
sä nuoremman väen tanssilaulutkin.

Isä Mikko ja 
Marita kanttori 
onnittelevat 
Mauria. 
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Lieksa

Lieksan ortodoksisinen seurakunta teki pyhiinvaelluksen 17.-19.6.2011 Laatokan Valamon luostariin. 
Matkanjohtajana toimi rovasti Kosti Heikkinen ja hänen apunaan Ritva-Sigrid Haataja.

Lieksan tiistaisseura
Lieksassa toimii aktiivinen tiistaiseu-
ra. Puheenjohtaja on Sirkka Mitrunen 
(puh. 040 595 6119). Kaikki ovat terve-
tulleita osallistumaan toimintaan. Tiis-
taiseura kokoontuu ortodoksisella seu-
rakuntasalilla (Korpi-Jaakonkatu 15). 
Syys- ja lokakuussa tiistaiseura kokoon-
tuu seuraavin aihein:
Ti 13.9. klo 12 Rovasti Leevi Saatsi ker-
too hautauspalvelusta ja vainajien muis-
telusta.
Ke 28.9. klo 12 Kirkkoherra Andrei Ve-
rikov alustaa Kristus ja naiset –aiheesta.
Ke 12.10. klo 12 Kirkkoherra Lars Ahl-
bäck kertoo vigilia-jumalanpalvelukses-
ta.
Ke 26.10. klo 12 Kirkkoherra Lars Ahl-
bäck alustaa Kirkko ja perhe –aiheesta.

Ikonimaalausta 5.9. alkaen
Ikonimaalausryhmä kokoontuu maa-
nantaisin 5.9. alkaen klo 17 ortodoksi-

sella seurakuntasalilla (Korpi-Jaakon-
katu 15). Ryhmä kokoontuu joka toi-
nen maanantai. Sopii aloittelijoille sekä 
myös aikaisemmin maalanneille. Syys-
lukukauden maksu on 30 euroa. Lisätie-
toja Tuula Koponen (puh. 044 503 0980 
tai tuula.k.koponen@gmail.com).

Ehtoopalveluksia 
keskiviikkoisin

Profeetta Elian kirkossa Lieksassa (Il-
jankatu 14) on syksystä alkaen ehtoopal-
veluksia keskiviikkoisin klo 17, kirkko 
auki jo klo 16.30. Ehtoopalvelus kestää 
noin puolisen tuntia. Tarkemmat päivä-
määrät löytyvät jumalanpalvelusohjel-
masta tässä lehdessä.

Akatistos kuukausittain
Akatistos Jumalansynnyttäjälle Neit-
seelle Marialle, kuukausittain keskiviik-
ko-aamuisin klo 9 profeetta Elian kir-
kossa Lieksassa (Iljankatu 14). Akatis-

tos toimitetaan Tihvinän Jumalanäidin 
ikonin edessä. Akatistoksen jälkeen aa-
mukahvit virastossa. Tarkemmat päivä-
määrät löytyvät jumalanpalvelusohjel-
masta tässä lehdessä.

Ajankohtaista nettisivuilla
Lieksan ortodoksisen seurakunnan net-
tisivuilla on paljon ajankohtaista, uuti-
sia, tietoa ja kuvia seurakunnan elämäs-
tä. Nettisivut löytyvät osoitteesta: 
www.lieksanortodoksit.palvelee.fi

Kirkkokuoro
Uusia laulajia kaivataan. Lisätietoa kant-
tori Paula Löfgreniltä (puh. 0206 100 
468).

Pyhiinvaelluksella Valamossa



13
O

rt
od

ok
sin

en
 S

eu
ra

ku
nt

av
ie

st
i 4

/2
01

1

Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

Sunnuntaisin liturgiaa edeltää pääsääntöisesti aamupalvelus (ap), joka al-
kaa klo 9.00. Mikäli haluaa tulla pelkästään liturgiaan, niin silloin kirkkoon 
kannattaa saapua noin 9.45.
Jumalanpalvelukset pyritään järjestämään seuraavasti:
Kuukauden 1.sunn. Nurmes, 2.sunn. Juuka, 3.sunn. Valtimo. Näiden pal-
velusten jälkeen on pääsääntöisesti kirkkokahvit ja opetus/keskusteluhetki. 
Tarkemmat tiedot ja muut ilmoitetaan seurakunnan kotisivuilla ja paikallis-
lehdissä.

Naistenpiiri 
Nurmeksesa 

Ehtoopalvelus aina klo 17.30 ja 
Naistenpiiri klo 18, ellei toisin 
mainita.

Pe 9.9. Kesän kuulumisia ja tule-
van suunnittelua. 
  
Pe 23.9. Tyhmät kysymykset: 
Kaikki mitä olet halunnut koskaan 
kysyä papilta mutta et ole saanut 
tilaisuutta/ iljennyt/ uskaltanut.
Mukana kirkkoherra, i. Andrei.
  
Su 2.10. Aamupalvelus klo 9.
Liturgia klo 10.
Naistenpiirin järjestämät kirkko-
kahvit n. klo 11.30

Su 16.10. Lähetyslounas klo 16. 
Liput 17 euroa, myynnissä etukä-
teen kirkossa, virastossa ja nais-
tenpiiriläisillä. Ep klo 17.30.

Ma 31.10. Kirkkolippujen tekemi-
sen alulle laitto. Opettajat Juuas-
ta, Maritta Sutinen ja Lahja Kirja-
vainen.
  
Pe 25.11. Anneli Pietarinen kertoo 
lähetystiimin matkasta Tansaniaan. 

La 10.12. Joulumyyjäiset ja kahvi-
la klo 14-16.30 Kauneimmat orto-
doksiset kirkkolaulut klo 16.30-18. 
Mukana myös Nurmeksen seka-
kuoro. 
Ehtoopalvelus klo 18.

Nurmes
Ehtoopalvelukset Pietarin ja Paavalin 
kirkossa joka lauantai klo 18.
su 4.9. klo 9 ap ja liturgia
su 25.9. klo 9 ap ja liturgia
pe 30.9. klo 18 ehtoopalvelus
su 2.10. klo 9 ap ja liturgia

Juuka
ti 13.9. klo 17 juhlavigilia, Pyötikön 
 tsasounassa
su 11.9. klo 9 ap ja liturgia
ke 14.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia, praasniekka, Pyötikön 
 tsasounassa
to 22.9. klo 17 akatistos
su 9.10 ap ja liturgia

Valtimo
ke 7.9. klo 18 juhlavigilia
to 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
 syntymä
su 18.9. HUOM! Srk:n luostariretki, ei 
 jumalanpalvelusta!
la 1.10. klo 9 liturgia, Pokrova
su 16.10. klo 9 ap ja liturgia
su 23.10. klo 10 Jaakobin liturgia, 
 Rasimäen tsasounassa

Rautavaara
su 30.10. klo 10 liturgia

Lisätietoja 
jumalanpalveluksista 
ja tapahtumista 
seurakunnan kotisivuilta:
http://sites.google.com/site/
ortnurmes/
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

Pe 30.9. klo 18 vigilia, Jumalansyn-
 nyttäjän suojeluksen aatto
La 1.10. klo 9 liturgia, Jumalansyn-
 nyttäjän suojelus
Su 2.10.klo 10 liturgia, arkkipiispa Leo, 
 liturgiassa käytetään myös Karjalan 
 kieltä, Palveluksen jälkeen Salmi-seuran 
 juhla seurakuntasalissa.
La 8.10. klo 9 liturgia (slaavinkielinen)
Pe 28.10. klo 9 liturgia, arkkipiispa Leo, 
 (hiippakuntapäivät) 
Su 30.10. klo 10 liturgia(suomi-slaavi)

Kiteen kirkko
Su 9.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Kontiolahden kirkko
Su 18.9 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 16.10 klo 9 aamupalvelus ja liturgia 

Honkavaaran tsasouna
La 1.10. klo 9 liturgia, Herran Äidin 
  suojeluksen juhla, Pokrova

Hautausmaan tsasouna
Ti 13.9. klo 18 vigilia, arkkipiispa Leo  
 (Ristin ylentämisen juhla) 18 - 20
Ke 14.9 klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Ristin ylentämisen juhla, pyhäkön 
 25-vuotisjuhla. Palveluksen jälkeen 
 ateria seurakuntasalissa
Pe 21.10. klo 18 parastasis (Dimitrioksen 
 lauantain aatto)
La 22.10. klo 9 liturgia ja litania, Dimit-
 rioksen lauantai, vainajien muistopäivä.

Tohmajärven kappeli
Su 25.9 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 30.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 

Enon tsasouna
Su 2.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Sonkajanrannan kirkko
Su 2.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Lauantaisin klo 18 vigilia, sunnuntaisin 
klo 10 liturgia.
28.9. alkaen keskiviikkoisin aamupalvelus 
 klo 8 ja ehtoopalvelus kello 17.30
Ke 7.9. klo 18 Herran Äidin syntymä-
 juhlan vigilia
To 8.9. klo 9 Herran Äidin syntymäjuhlan 
 liturgia
La 24.9 klo 18 Vigilia (suomi-slaavi) 
Su 25.9. klo 10 liturgia (suomi-slaavi + 
 kirkkokahvit) 

Tuupovaaran kappeli
Ke 21.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 22.9. klo 9 liturgia
Ke 28.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 29.9. klo 9 liturgia
Ke 5.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 6.10. klo 9 liturgia
Ke 12.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 13.10. klo 9 liturgia
Ke 19.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 20.10. klo 9 liturgia
Ke 26.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.10. klo 9 liturgia

Petravaaran tsasouna
Su 11.9 klo 10 liturgia

Kiihtelysvaara
Su 23.10.klo 10 liturgia ev. lut. 
 seurakuntasalissa

Hoilolan kirkko
Su 25.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Näihin tietoihin voi tulla vielä muut-
tuvan tilanteen aiheuttamia muutok-
sia, niistä ilmoitetaan seurakunnan 
ilmoituslehdissä.
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Pe 30.9. klo 18 vigilia, Jumalansyn-
 nyttäjän suojeluksen aatto
La 1.10. klo 9 liturgia, Jumalansyn-
 nyttäjän suojelus
Su 2.10.klo 10 liturgia, arkkipiispa Leo, 
 liturgiassa käytetään myös Karjalan 
 kieltä, Palveluksen jälkeen Salmi-seuran 
 juhla seurakuntasalissa.
La 8.10. klo 9 liturgia (slaavinkielinen)
Pe 28.10. klo 9 liturgia, arkkipiispa Leo, 
 (hiippakuntapäivät) 
Su 30.10. klo 10 liturgia(suomi-slaavi)

Kiteen kirkko
Su 9.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Tuupovaaran kappeli
Ke 21.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 22.9. klo 9 liturgia
Ke 28.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 29.9. klo 9 liturgia
Ke 5.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 6.10. klo 9 liturgia
Ke 12.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 13.10. klo 9 liturgia
Ke 19.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 20.10. klo 9 liturgia
Ke 26.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.10. klo 9 liturgia

Petravaaran tsasouna
Su 11.9 klo 10 liturgia

Kiihtelysvaara
Su 23.10.klo 10 liturgia ev. lut. 
 seurakuntasalissa

Hoilolan kirkko
Su 25.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Näihin tietoihin voi tulla vielä muut-
tuvan tilanteen aiheuttamia muutok-
sia, niistä ilmoitetaan seurakunnan 
ilmoituslehdissä.

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Viinijärvi
La 3.9. klo 18 Vigilia
To 8.9. klo 9 Liturgia. Neitsyt Marian 
 syntymä
Su 11.9. klo 10 Liturgia
Pe 30.9. klo 18 Vigilia. Neitsyt Marian 
 suojelusjuhla, pokrova
Su 16.10. klo 10 Liturgia

Liperi
Su 4.9. klo 10 Liturgia
La 24.9. klo 18 Vigilia
Su 2.10. klo 10 Liturgia

Säynelampi
Ke 31.8. klo 18 Vedenpyhitys. 
 Kirkkovuoden avaus

Outokumpu
Ti 13.9. klo 18 Vigilia. Ristin löytäminen 
 ja ylentäminen

Profeetta Elian kirkko
La 3.9. klo 17 Vigilia
Su 4.9. klo 10 Liturgia
Ke 7.9. klo 9 Akatistos
Ke 7.9. klo 17 Vigilia
To 8.9. klo 9 Liturgia (Neitseen Marian 
 syntymä)
Su 11.9. klo 9 Liturgia
Ti 13.9. klo 17 Vigilia
Ke 14.9. klo 9 Liturgia (Ristin 
 ylentäminen)
Ke 14.9. klo 17 Ehtoopalvelus
La 17.9. klo 17 Vigilia
Su 18.9. klo 9 Liturgia
Ke 21.9. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 28.9. klo 17 Ehtoopalvelus
Pe 30.9. klo 17 Akatistos
La 1.10. klo 9 Liturgia (Jumalansyn-
 nyttäjän suojelus, pokrova)
Ke 5.10. klo 9 Akatistos
Ke 5.10. klo 17 Suuri ehtoopalvelus 
 (Apostoli Tuomas)
La 8.10. klo 17 Vigilia
Su 9.10. klo 9 Liturgia
Ke 12.10. klo 17 Ehtoopalvelus
La 15.10. klo 17 Vigilia
Su 16.10. klo 9 Liturgia
Ke 19.10. klo 17 Ehtoopalvelus
La 22.10. klo 9 Panihida (Dimitrin 
 lauantai, vainajien muistelupäivä)

La 22.10. klo 17 Vigilia
Su 23.10. klo 9 Liturgia
Ke 26.10. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 2.11. klo 9 Akatistos
Ke 2.11. klo 17 Ehtoopalvelus
To 3.11. klo 17 Ehtoopalvelus
Pe 4.11. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
La 5.11. klo 9 Liturgia (Karjalan 
 valistajat)
Su 6.11. klo 9 Liturgia (Valtuustovaalit)
Ke 9.11. klo 17 Ehtoopalvelus
La 12.11. klo 17 Vigilia
Su 13.11. klo 9 Liturgia

Viekijärven tšasouna
La 17.9. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 18.9. klo 9 Liturgia

Vuonisjärven tšasouna
La 12.11. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 13.11. klo 9 Liturgia

Kolin ev.lut. kirkko
Su 6.11. klo 9 Liturgia

Ajankohtaista tietoa Lieksan lehdestä 
torstaisin ja seurakunnan kotisivuilta: 
www.lieksanortodoksit.palvelee.fi 

SEURAKUNNAN VIRASTO 
AUKI KESKIVIIKKOISIN KLO 10-14

Ke 14.9. klo 9 Liturgia. Ristin löytäminen 
 ja ylentäminen
La 1.10. klo 9 Liturgia. Neitsyt Marian 
 suojelusjuhla, pokrova
Su 9.10. klo 10 Liturgia. Outokummun 
 Tiistaiseura 60 vuotta.  
La 29.10. klo 18 Vigilia

Polvijärvi
Ke 7.9. klo 18 Vigilia. Neitsyt Marian 
 syntymä
Su 25.9. klo 10 Liturgia
La 8.10. klo 18 Vigilia
La 22.10. klo 9 Liturgia. Vainajien 
 muistelu
Su 30.10. klo 10 Liturgia. Arkkipiispa 
 Leo toimittaa

Sotkuma
La 10.9. klo 18 Vigilia
Su 18.9. klo 10 Liturgia
La 15.10. klo 18 Vigilia
Su 23.10. klo 10 Liturgia
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

 aikana osallistua synninkatumus-
 sakramenttiin venäjäksi ja suo-
 meksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 

воскресенье  4.12. литургия 
на церковно-славянском и 
финском языках. 
9.00  утреня (на  финском),  
возможность исповедаться 
на финском и   на русском 
языках.
10.00  литургия 

Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 Itsenäisyyspäivä
ma 5.12. klo 18.00 ehtoopalvelus
ti 6.12. klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia

Seurakuntatalo
Joka keskiviikko klo 8.30 aamupalve-
lus paitsi 19.10, 2.11, 30.11. ja 7.12.

ke 26.10. klo 8.30 liturgia Pyhän 
 Suurmarttyri Dimitrioksen juhla

Hattuvaaran tsasouna
ke 9.11. klo 18.00 ehtoopalvelus

Sonkajan tsasouna
Praasniekka 
ti 13.9. 18.00 suuri ehtoopalvelus
ke 14.9. klo 8.30 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys ja liturgia 

la 22.10. Vainajien muistelupäivä 
 klo 9.00 liturgia
 klo 10.30 yleinen litania

su 23.10. klo 9.00 Apostoli Jaakobin 
 liturgia

pe 4.11. Karjalan pyhittäjäisien ja 
 valistajien yhteinen juhla
 osallistumme kokoöiseen jumalan
 palvelukseen Sonkajanrannassa (ks. 
 Joensuun seurakunnan palvelukset)

su 6.11. klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 Valtuustovaalit alkavat
 (kirkkokahvit) 

su 13.11. Pyhän Johannes Krysos-
 tomoksen juhla, Isänpäivä 
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 valtuuston vaalien tuloksen julkai-
 seminen (kirkkokahvit) 

ma 21.11. Jumalansynnyttäjän 
 Neitseen Marian temppelijuhla
su 20.11. klo 18.00 vigilia
ma 21.11. klo 9.00 liturgia

su 4.12. Kaksikielinen Liturgia (slaavi-
 suomi) 
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi)  
 (mahdollisuus aamupalveluksen 

Pyhän Elian kirkko
Lauantaisin klo 18.00 suuri 
    ehtoopalvelus
Sunnuntaisin     klo 9.00 aamupalvelus
                 klo 10.00 liturgia

Ehtoopalvelus Elian kirkossa 
keskiviikkoisin klo 18.00 :
14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 7.12, 21.12.
la 3.9 ei ehtoopalvelusta
su 4.9 klo 10.00 liturgia (ei aamupalve-
lusta)

Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin joulupaaston aikana py-
hän Elian kirkossa: pe 2.12. klo 15.00-
16.00, 9.12. ja 16.12. klo 16.00–18.00

su 18.9. Kaksikielinen Liturgia (slaavi-
 suomi) (syyskauden avajaiset, kerhot)
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) (mah-
 dollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakramenttiin 
 venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 

воскресенье  18.9. литургия 
на церковно-славянском и 
финском языках. 
9.00  утреня (на  финском),  
возможность исповедаться на 
финском и   на русском языках.
10.00  литургия 

Mutalahden tsasouna
Praasniekka, 50-vuotisjuhla 
 Arkkipiispa Leo toimittaa 
 jumalanpalveluksia
ke 7.9. 18.00 ehtoopalvelus 
to 8.9. klo 8.30 aamupalvelus, ve-
 denpyhitys ja liturgia . Palveluksien 
 jälkeen juhla-ateria Mutalahden kyläta-
 lolla ja päiväjuhla

la 1.10. Jumalansynnyttäjän suojelus, 
 Pokrovan juhla (tiistaiseurojen 
 yhteinen aloitus)
 klo 9.00 liturgia 
 klo 10.30 ruoka kylätalolla (vapaa-
 ehtoinen maksu)

Seurakunnan jumalanpalvelusilmoi-
tukset ja mahdolliset muutokset nor-
maalisti maanantain Pogostan Sano-
missa.

Mitä on olla
 ortodoksi? 

Oletko ajatellut, mitä ortodok-
sinen kirkko on? Haluaisitko 
keskustella ortodoksisesta kir-
kosta? Tule mukaan keskus-
telutilaisuuteen La 3.12. klo 
16.00 Pyhän Elian kirkkoon. 
Tilaisuuden jälkeen toimite-
taan ehtoopalvelus.

Tilaisuudessa esitettäviä kysymyksiä voi 
toimittaa seurakuntaan jo etukäteen joko 
kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse: 
ioannis.lampropoulos@ort.fi 
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Ilomantsi

Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2011

Työttömien ja vähävaraisten ruokailut 
syksyllä Ilomantsissa
ke 7.9 klo 13 ort. seurakuntatalo
ti 4.10 klo 13 ev. lut. seurakuntatalo
ke 9.11 klo 13 ort. seurakuntatalo
ti 23.12 jouluateria ev. lut. seurakuntatalo
Järj. Ilomantsin ev. lut. ja  ort. seurakunnat sekä Iljala ry

Syksyn luennot                               

Miksi juhlimme eli Kristillisten juhlien 
perusta Ke 21.9.2011 klo 18.00 
ort. seurakuntasalilla
Joka päivä on jonkun nimipäivä. Mitä ka-
lenterinimipäivien takana on?
Mikä yhteys kirkkokalenterilla on meidän 
elämäämme? 

Kristuksen ja Vapahtajan juhlat 
Ke 5.10.2011 klo 18.00 
ort. seurakuntasalilla
Käydään läpi Kristukseen liittyvät kirk-
kovuoden suuret juhlat: Kristuksen synty-
mä ”joulu”, Kristuksen kastejuhla ”loppi-
ainen”, Kristuksen temppeliin tuominen, 
Palmusunnuntai, Pääsiäinen ja Kristuksen 
kirkastumisen juhla.

Jumalansynnyttäjän Neitsyt Marian 
juhlat Ke 16.11.2011 klo 18.00 
ort. seurakuntasalilla
Käydään läpi kirkkovuoteen kuuluvat 
Neitsyt Marian suuret juhlat: Neitsyt Ma-
rian syntymä, Temppeliin tuominen, Ilosa-
noman juhla, Neitsyt Marian sikiäminen 
ja Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumi-
sen juhla.

Sävelhartaus isä Veikko Linnun muis-
tolle Pe 2.12. klo 18.00. Edesmenneen 
seurakuntamme kanttorin sekä rovas-
tin Veikko Linnun kunniaksi seurakun-
ta järjestää sävelhartauden ort. seura-
kuntasalilla.  

Paasto ortodoksisessa kirkossa, paas-
toateria, Ortaid:in varapuheenjohtaja 
Nina Loimi kertoo Ortaidin toiminnas-
ta La 26.11 klo 17.00 ort. seurakunta-
salilla. Vapaaehtoinen maksu diakonia-
työn hyväksi

Joulupaasto on aikaa, jolloin voi osallis-
tua katumuksen sakramenttiin.
Isä Ioannis päivystää kirkossa pe 2.12. 
klo 15.00-16.00, 9.12. ja 16.12. klo 16.00–
18.00.
Tule keskustelemaan asiasta ja varaa aika! 

Syystoimintaa Ilomantsin 
ortodoksisessa seurakunnassa

Kirkkolaulu
Pyhän Elian Kirkon kuoro harjoittelee 
seurakuntasalilla sunnuntaisin klo 17.00 
– 19.00 Ensimmäiset harjoitukset pidetään 
18.9. Mahdolliset muutokset harjoitus-
ajoissa ilmoitetaan maanantain Pogostan 
Sanomissa. Jos olet kiinnostunut kuorossa 
laulamisesta, ota yhteys kanttoriin. 

Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviik-
koisin klo 16.45 pyhän Elian kirkossa. 
Kokoontumiskerrat ovat 14.9, 28.9, 12.10, 
26.10, 9.11, 7.12. Piiri tekee syksyn aika-
na lauluretken yhdessä päätettyyn kohtee-
seen. Tervetuloa mukaan oppimaan kirk-
kolaulun ja -lukemisen perusteita vanhat 
ja uudet! Piiriä ohjaa Darja Potkonen (p. 
050 347 3493)

Lapset ja nuoret
Sinapinsiemenkerho jatkuu! 
Tule kirkkoon ja tuo lapsesi kerhoon sun-
nuntaisin aamupalveluksen ja liturgian ai-
kana Iljalassa (vanha kanttorila) klo 9.00 
alkaen. Kerhon alkamisajankohta ei ole si-
tova, vaan voit tuoda lapsesi esim. liturgi-
an alkaessa. Kerho kokoontuu parittomien 
viikkojen sunnuntaiaamuina, ensimmäi-
nen kerta on 18.9.
Pienet eväät voi ottaa mukaan.
Iloisiin näkymisiin kerhossa toivottavat 
Maire (p. 040 511 5948), Maria ja Jonna.

Perhekerho alkaa!
Lapset, äidit, isit, mummot, kummit ym. 
tervetuloa perhekerhoon. Kerho kokoon-
tuu parillisten viikkojen keskiviikkoaa-
muisin klo 10.00 – 12.00 Ilomantsin Or-
todoksisella seurakuntatalolla. Ensimmäi-
nen kerta 21.9. 
Sanna kera Elian 5v ja Miihkalin 1v toi-
vottavat teidät tervetulleiksi.

Nuortenpiiri
Hei sinä yläaste/lukioikäinen! Tarvitset-
ko piristystä keskiviikko iltoihisi? Ha-
luaisitko viettää aikaasi mukavien ih-
misten kanssa syöden, pelaten, eloku-
via katsellen tai muuten vaan hengail-
len? Jos kiinnostuit, niin tule keskiviik-
koisin kello 18.00 nuortenpiiriin. Nuor-
tenpiiri on varannut myös salivuoron Ilo-

mantsin liikuntahallille, missä pelaamme 
noin joka toinen keskiviikko. Nähdään! :)  
Ohjaajat Eija Immonen & Jutta Maksimai-
nen

Kirkkotaide
Käspaikkojen teko ja ort. kirkkotekstii-
lien ompelu perjantaisin klo 17.00 - 20.15 
ort. srk-talolla 30.9 alkaen. Järjestetään 
yhteistyössä Ilomantsin kansalaisopiston 
kanssa. Ohjaajana Marjaana Laatikainen 
(p. 040 531 0956). 

Aikuisten toimintapiirit
Naistenpiiri kokoontuu kerran kuussa, 
seuraa ilmoittelua Pogostan Sanomissa. 
Lisätietoa piiristä saa Tuuli Santakarilta 
(p. 040 861 0251) tai Saimi Talvivaaralta 
(p. 040 595 7606). 

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasalilla 
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 18. Lisätietoja piiristä saa Pekka Jes-
kaselta (p. 040 729 0437).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu seura-
kuntasalilla parillisten viikkojen tiistai-
päivinä klo 13.00. Ensimmäinen kokoon-
tuminen ti 20.9. Mutalahden ja Hattuvaa-
ran tiistaiseurojen kokoontumisista ilmoi-
tetaan erikseen Pogostan Sanomissa. Ilo-
mantsin tiistaiseurojen yhteiset aloittajai-
set perinteisesti Mutalahdessa Pokrovan 
juhlana lauantaina 1.10. Liturgia klo 9.00 
ja sen jälkeen ruoka kylätalolla.

Kankaanpainanta senioreille (Ilona-
kerho) ort. seurakuntatalo 26.10.2011 - 
16.11.2011 keskiviikkoisin klo 10 - 13. . 
Kurssimaksu 10 euroa. 
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Heinäkuisena lauan-
taina Sonkajan tsa-
sounalle kokoontui 
joukko isoja ja pieniä 
seurakuntalaisia; äitejä, 
isiä, mummeja, ukke-
ja, kummeja, tyttäriä ja 
poikia. Perhepäivä alkoi 
liturgialla, johon lap-
set osallistuivat kukin 
oman tasonsa mukaan, 
isommilla pysyi tuohus 
kädessä, pienemmät 
ihmettelivät ikoneita 
ja kuuntelivat laulua. 
Pääsipä jokainen käve-
lytaitoinen lapsi osal-
listumaan saattoonkin 
kantamalla tuohusta.

Liturgian jälkeen alkoi vieraampi, tai 
ei ainakaan jokakertainen, kirkollinen 
osuus. Lapset pääsivät soittamaan itse 
tsasounan kelloa. Kun kellot oli kilistel-

ty, siirtyi kirkkokansa Tuomisten pihaan, 
jonne oli katettu pöydät. Lapset tosin ei-
vät huomanneet pöytiä, vaan suuntasi-
vat maistelemaan kypsyviä viinimarjoja. 
Viinimarjojen maukkauden todettuaan 
lapset malttoivat syödä oikeaa ruokaa-
kin, joka olikin erittäin maittavaa ja täyt-
tävää.

Ruokailuun ei päivä päättynyt, vaan 
pikemminkin alkoi siitä. Lapsille oli 

sujui iloisin ilmein

mietitty ohjelmaa, jotta kaikenikäisil-
le olisi sopivaa tekemistä. Hyvin olivat 
järjestäjät onnistuneetkin, sillä jokaisel-
le todellakin oli jotain. Kasvomaalauk-
sessa lapsista loihdittiin perhostyttösiä 
ja intiaanipoikia ja taisipa tulla tiikerei-
täkin. Isommat lapset pääsivät ottamaan 
mittaa toisistaan kroketissa ja mölkyssä. 
Pienimmille ihmeteltäväksi riittivät lelut 
ja isompien vauhdikas juoksu sekä iso 

Perhepäivä     Sonkajassa

Kasvomaalaus 
osoittautui
suosituksi
puuhaksi ja 
toi lisä-ilmeitä 
tapahtumaan.
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piha, jossa omaa kävelytaitoa sai kokeil-
la riittämiin. Päivän aikana pääsi myös 
askartelemaan mosaiikkiristin ja piirtä-
mään. Olivatpa järjestäjät varautuneet 
muistipeleinkin, ettei aika varmasti kä-
visi pitkäksi. Ja sokerina pohjalla, lapset 
pääsivät laulamaan. 

Neljävuotiaan Matjan mielestä päi-
vässä parasta oli leikkikaverit ja kasvo-
maalaus. Puolitoistavuotias Sanja har-
joitteli vielä kotimatkalla ristinmerkkiä 

Syksyllä 2011 alkavat 
nukketeatterikurssit Ilomantsin 

kansalaisopistossa 
(p. 040 104 3112):

110432 Teen nukketeatterinuken. Pogos-
tan koulun paja, tekstiililuokka, la 10:00-
16:00, su 10:00-15:00. Pvm 29.-30.10. ja 
26.-27.11.2011, 22 oppituntia, koulutta-
jana Aapo Repo. Kurssimaksu 10  euroa. 
Viimeinen ilmoittautuminen 14.10.2011. 
Tutustumme nukketeatterinukkien tekemi-
seen ja valmistamme klassisen keppinuken 
tekniikkoineen, sisältää pään rakentamisen 
ja kiinnityksen ja olka/kyynärpäänivellykset 
nahkaliitoksineen. Sauvanukkeja käytetään 
Iljan praasniekoilla profeetta Eliasta kerto-
vassa nukketeatteriesityksessä. Mahdollista 
valmistaa nukke myös omaan käyttöön. Ma-
teriaalimaksu omaan käyttöön tulevista nu-
keista 20 euroa.
110230 Tutustun nukketeatterin maail-
maan. Kunnanvirasto, Kalevala-sali, la 
10:00-16:00, 19.11.2011, 6 oppituntia. Kou-
luttajina Jyrki Tamminen ja Aapo Repo. 
Maksuton. Viimeinen ilmoittautuminen 
11.11.2011. 
Miksi juuri nukketeatteria? Mitä tekstiltä 
vaaditaan nukketeatterissa? Tutustumme esi-
neiden ilmaisumahdollisuuksiin ja nukkela-
boratorioon tekemisen kautta. Kurssi liittyy 
VALO-lastenteatteriviikon aloitukseen. To-
teutus yhteistyössä Pohjois-Karjalan taidetoi-
mikunnan kanssa. 

kädenliikkeistä päätellen, joten litur-
gia jäi mieleen elämään. Omalta osalta-
ni perhepäivän parasta antia oli vanhojen 
tuttujen tapaaminen monien vuosien jäl-
keen ja kuulumisten päivittäminen hei-
dän kanssaan. Päivästä jäi lämmin muis-
to mieleen elämään, joten tavoitteena on 
ottaa perhepäivään osallistuminen joka-
kesäiseksi tavaksi.

Katja Kareinen

Nukketeatteri on taidemuotona satoja 
vuosia vanha. Sen ilmaisuvoima on sanat-
tomassa ja visuaalisessa maailmassa. Suo-
malaisen nukketeatterin historiaa on jo 100 
vuoden ajalta ja siihen mahtuu niin lapsille 
kuin aikuisillekin suunnattua ammattimais-
ta teatterin tekemistä. 

Nyt Ilomantsissa on mahdollisuus ensi 
talven aikana tutustua tähän kiehtovaan 
nukketeatterin maailmaan kansalaisopis-
tossa. Yhteistyökumppaneina toimivat Ilo-
mantsin ortodoksinen seurakunta ja Poh-
jois-Karjalan taidetoimikunta. Kursseilla 
opetellaan nukketeatterinukkien tekemistä, 
nukketeatterin peruskysymyksiä dramatur-
gian ja käsikirjoituksen näkökulmasta sekä 
nuken käsittelytaitoja ja nukketeatterinäyt-
telemistä. 

Projektiin liittyvät kurssit ja vierailija-
esitykset ovat pohjana Ilomantsin ortodok-
sisen seurakunnan vetämälle ekumeenisel-
le yhteistyöprojektille, jonka tavoitteena 
on ilomantsilaisten tekemänä esitettävä 
teos profeetta Eliasta Iljan praasniekoilla 

20.7.2012. Käsikirjoituksesta vastaa Jussi 
Suvanto. Kursseille ja teatteriesityksen te-
koon toivotetaan tervetulleiksi aikuisia ja 
yli 15-vuotiaita nuoria kirkkokuntaan tai äi-
dinkieleen katsomatta. Mitään aiempaa te-
atterikokemusta tai kädentaitoa ei vaadita, 
mutta uusien asioiden ihmettelyn taito ei 
ole pahitteeksi.

Opettajiksi kursseille ovat tulossa Poh-
jois-Karjalan ja Etelä-Savon lastenkulttuu-
rin läänintaiteilijat Jyrki Tamminen ja Aapo 
Repo sekä Satuteatteri Punahilkan näyttelijä 
Jaana Palve-Karppanen. 

Nukketeatteria yhteistyönä 
profeetta Eliasta Ilomantsissa

Ilomantsin 
ikonimaalauskerhot

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoontuu 
maanantaiaamuisin seurakuntasalilla klo 
9-12. Opettajana toimii Anu Koivuniemi 
(p.040 – 525 85 45). Piiri alkaa 3-
5.6 järjestämällä Ikonikurssi. Teema 
”Karjalavalistajat”. Materiaalimaksu 25 
euroa lukukausi.

Lasten ikonimaalauspiiri on torstaisin 
seurakuntasalilla klo 16.00–18.00. Piiri al-
kaa to 6.10. Ikonipohjat, värit, siveltimet 
ym. ovat kerhon puolesta, omia hankinto-
ja ei tarvitse tehdä jos ei halua. Materiaa-
limaksu on 20 euroa lukukaudessa ja opet-
tajana toimii Anu Koivuniemi (p.040 – 525 
85 45).

Aikuisten ikonimaalausryhmiä kansa-
laisopistossa ohjaa Marjaana Laatikainen 
(p.040-5310956). Torstain ikonipiiri 29.9 
alkaen ja lauantai 1.10 alkaen joka toi-
nen lauantai. Kokoontumispaikka Piirolan 
piha.

Kuva: Siiriliina Riikonen

Isommalla porukalla vietetystä päivästä jäi mukavat muistot.
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Mutalahti on Ilomant-
sin kunnan eteläisimpiä 
kyliä ja paikannimenä se 
on verrattain uusi. Tämä 
alue tunnettiin kuitenkin 
jo 1500-luvulla Jaakon-
niemenä. Mutalahden ky-
län ympärillä oleva Viik-
sin vesistö on ollut tärkeä 
kulkureitti ihmisten kans-
sakäymisissä. Vettä pitkin 
on liikuttu niin myötä- 
kuin vastavirtaan.

Viiksin vesistön keskuspaikkana oli 
Melaselkä (vierivätörmäinen harju), 
joka sijaitsee n. 7 km Mutalahden ky-
lästä koilliseen. Melaselän Akanniemes-
sä oli tämän alueen hautausmaa ja kylän 
keskellä sijaitsi 1700 -luvun puolivälin 
jälkeen rakennettu Neitsyt Marian syn-
tymälle pyhitetty tsasouna. Kuuluisia 
Melaselän praasniekkoja vietettiin kah-
tena päivänä 7. ja 8. syyskuuta. Melas-
elän tsasouna paloi sodan aikana, mutta 
onneksi meille jälkipolville jäi ainakin 
yhtenä muistona, tsasounan vanha Tih-
vinän Jumalanäidin ikoni, joka nykyisin 
on monien vaiheiden jälkeen Pyhän Eli-
an kirkossa Ilomantsissa.

Jo vuosisatoja Mutalahden, Ostron-
saaren, Nehvonniemen ja Veitsisyrjän 
alueita ovat asuttaneet vanhat ortodok-
sisuvut kuten Jeskaset, Matveiset, Kar-
hapäät, Savinaiset, Solehmaiset, Pur-
moset, Vilokkiset ja Palviaiset. Ankarat 

sotavuodet jättivät jälkensä myös näi-
den seutujen asukkaiden elämään. So-
tien päätyttyä aikaisemmin alueen vi-
reä kylä, Melaselkä, jäi kokonaan rajan 
taakse ja järvialueen kylistä Mutalahdes-
ta ja Nehvonniemestä tuli rajakyliä. Kos-
ka yhteydet näistä kylistä idän suuntaan 
loppuivat, elämiseen oli otettava maan-
tieteellisesti uusi suunta.

Ajatus rukoushuoneesta virisi 
jo 40-luvun loppupuolella

Helluntaina 25.5.1947 järjestettiin Mu-
talahdessa opintokerhopäivät, joiden 
yhteydessä keskusteltiin hautausmaan 

perustamisesta uudelle maaperälle. Hau-
tausmaahankkeen yhteydessä puhuttiin 
myös ortodoksisen rukoushuoneen ra-
kentamisesta alueelle. Lopulta pitkän 
odotuksen jälkeen vuonna 1961 rukous-
huone valmistui Mutalahteen. Tuolloin 
kyläkään ei ollut enää rajavyöhykkeellä 
ja uusi tie Hoilolaan oli juuri valmistu-
nut. 

Mutalahden rukoushuone rakennet-
tiin valtion jälleenrakennusvaroilla vii-
meisenä hankkeena. Pyhäkön suunnitteli 
yliarkkitehti Selim Salenius. Ikonit maa-
lasi taitelija Martha Neiglick-Platonoff.

Pääurakoitsija toimi Kervola & Kont-
tinen Varkaudesta ja aliurakoitsijoi-
na Otto Hukkanen ja Viljo Kuivalainen 
Ilomantsista. Sunnuntaina syyskuun 3. 
päivänä 1961 arkkipiispa Paavali vihki 
Mutalahden rukoushuoneen pyhitetyllä 
vedellä Jumalan huoneeksi, Neitsyt Ma-
rian syntymän muistolle, jolle myös ra-
jan takana ollut Melaselän rukoushuone 
oli pyhitetty. Vihkimistilaisuudessa ark-
kipiispaa avusti runsaslukuinen papis-
to. Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
lehdessä, Eliaan Sanassa, kirjoitettiin 
juhlapäivänvietosta vuonna 1961: Ruko-
ushuoneessa toimitetun liturgian jälkeen 
tiistaiseura tarjosi juhla-aterian ja juhla 
jatkui koululla järjestetyllä päiväjuhlal-
la, jossa juhlapuheen piti maisteri Lauri 

Mutalahden rukoushuone 50 vuotta

Tsasounan harjannostajaiset

Veikko 
Karhapää 
tsasounaa 
rakentamassa
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IlomantsiSaloheimo. Arkkipiispan päättäjäissano-
jen jälkeen laulettiin ehtooveisu ja tilai-
suuden lopuksi esipaimen siunasi juhla-
väen.

Rukoushuoneemme isännöitsijä-
nä, staarostana, toimi alkuaikoina usean 
vuoden ajan Lauri Dimitrin poika Mat-
veinen ja hänen työtään on jatkanut poi-
kansa Teuvo. Kirkkokuntaamme ovat 
palvelleet myös kylissä kasvaneet nuoru-
kaiset sekä pappina, kanttorina että nuo-
riso-ohjaajana.  Alueemme vahvaa orto-
doksista elämäntapaa kuvastaa sekin, että 
luostariyhteisöön on liittynyt palvelijoita 
tältä seudulta. Myös seurakuntamme pa-
pisto on huolehtinut ahkerasti tämän alu-
een asukkaiden hengellisestä elämästä. 
Vuosien saatossa pyhäkössämme toimi-
tetut pyhät sakramentit ja palvelukset 
ovat koonneet kirkkokansaa yhteisiin ru-
kouksiin niin ilon kuin surun hetkinä. Jo 
50 vuoden ajan olemme viettäneet myös 
syyskuun 7. - 8. päivä pyhäkkömme 
praasniekkaa, Emän pruasniekkaa, Mu-
talahdessa, Melaselän tsasounan praas-
niekan jatkeena, kuten tänäkin vuonna. 

Historiallinen hetki
 vuonna 1994

Historiallinen hetki Mutalahden praas-
niekkojen vietossa koettiin vuonna 1994, 
jolloin entiset melaselkäläiset pääsivät 
käymään kotikylässään ensimmäisen 
kerran sodan päättymisen jälkeen. Ai-
van viime vuosina olemme mekin nuo-
remmat voineet tehdä mieleenpainu-
vat veneristisaatot muistojen Melaselän 
praasniekkaan ja käydä samalla suku-
laistemme viimeisillä leposijoilla, kiitos 
i Vesan ja i Ioanniksen sekä Suomen ja 
Venäjän rajaviranomaisten.

Me, tällä seudulla kasvaneet ja elä-
neet, voimme nöyrästi osoittaa suur-
ta kiitollisuutta ja kunnioitusta vanhem-
piamme ja esivanhempiamme kohtaan. 
Kallein perintö, jonka he ovat meille jät-
täneet, on heidän vahva uskonsa, jota me 
voimme vielä entisestään lujittaa osallis-
tumalla yhteisiin rukouksiin, omassa tä-
nään juhlaa viettävässä pyhäkössämme.

Lea Karhapää 

Mutalahden 
Neitsyt Marian syntymän tsasounan

50 vuotisjuhla 7.-8.9.2011
OHJELMA

Juhlan aattona, keskiviikkona 7.9. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus, 
jonka tsuaju Mirjan ja Veijon luona

Juhlapäivänä torstaina 8.9 klo 8.30 aamupalvelus, vedenpyhitys ja 
liturgia, palvelukset toimittaa KP arkkipiispa Leo. 

Liturgian jälkeen ateria ja päiväjuhla Mutalahden kylätalolla.

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA, MUTALAHDEN TIIS-
TAISEURA JA MUTALAHDEN KYLÄTOIMIKUNTA 

TOIVOTTAA TEIDÄT TERVETULEIKSI JUHLAAN!!!

Mahdolliset muistamiset rukoushuoneen kattokruunun hankintaa varten: 
Ilomantsin osuuspankki 507205-1120

Viesti: mutalahden 50v.

Iljan praasniekkaa 
vietettiin Ilomantsissa 
jälleen viime kesänä. 
Praasniekkatunnelmia 
kuviksi ikuisti Matti 
Äärilä.
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET           

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu,  

050 558 2528, 
e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

Muista nettisivumme ja 
ilmoittaudu  sähköpostilistalle!

www.ort.fi/joensuu 
ja sieltä linkki lapset ja nuoret

Sieltä löydät aina tuoreimmat tiedot tapah-
tumista, ja lisäksi voit liittyä nuorisotoi-
miston sähköpostilistalle ilmoittamalla s-
postiosoitteesi Pasille. 

F-bookista  löydät tietoa ryhmästä 
”Joensuun ortodoksinen nuoriso”.

Joensuun seurakunnan 
diakoniatyö ja nuoriso-
toimisto järjestävät yh-
teistyössä kylpyläretken 
Fontanellaan Siilinjär-
velle. 

Retki tehdään lauantaina 8.10.2011 ja 
alustava aikataulu on seuraava: 
- kyyti lähtee Kiteen Abc:ltä klo 8.00
- klo 9.00 pysähdys Joensuussa, ja har-
taushetki P. Nikolaoksen kirkossa
- saapuminen Fontanellaan n. klo 11.00

 
Lasten 
syysleiri 
pidetään Sikrenvaarassa 17.-20.10.2011. Tarjolla on mukavaa yhdessä-
oloa ja tekemistä jumalanpalveluksia unohtamatta, joten nyt kaikki te-
navat mukaan! Mukaan mahtuu n. 40 nopeinta, joten kannattaa toimia 
ripeästi. Leirin hinta on 30 euroa / lapsi, sisaralennus 5 euroa. Hintaan 
sis. ruuat, matkat, ohjelma, vakuutus yms. tarpeellinen. 
Ilmoittautumiset Pasille nuorisotoimistoon 5.10. mennessä.

Syysleirille!

Lippukunta Karjalan Korvenkävijät 
etsii joukkoonsa uusia partiolaisia. 

Partio on monipuolinen harrastus, jossa  tärkeää on seikkailut ja se, että saa teh-
dä ja kokeilla itse! Jos olet 7-vuotias tai vanhempi ja kiinnostuit, niin ota yhteyt-
tä! Lippukunnassamme toimii ryhmiä eri-ikäisille ja kaikki ottavat uusia partio-
laisia vastaan. Lisätietoja, Suvi Ollikainen, lpkj p. 050-5530395.

Kerhot 
Joensuun seurakunnassa

Tänä syksynä aloitetaan alla olevalla 
kerhotarjonnalla, ja ajantasaista kerho-
luetteloa päivitetään seurakunnan netti-
sivuille, joten tarkasta tilanne myös siel-
tä. 

Maanantaisin
Poikien monitoimikerho alakouluikäi-
sille klo 18 – 20.

Tiistaisin
Naperokerho 3 – 6 v. tytöille ja pojille 
klo 17.00- 18.00.
Tyttöjen monitoimikerho alakouluikäi-
sille klo 18 – 19.30.
Nuorten ikonimaalauspiiri yli 14 v klo 
18 – 20.30. Peritään materiaalimaksu. 

Keskiviikkoisin
Koululaiskerho kouluikäisille klo 13.30 
-15.30.
 
Torstaisin
Päiväkerho 3 – 6 vuotiaille klo 9 – 12. 
Perhekerho alle 3 v. lapsille ja heidän 
vanhemmilleen klo 9 – 12.
Kontiolahden lastenkerho, joka toinen 
torstai klo 17 -19.

Sunnuntaisin
Lapsikuoro klo 15 - 16. Alkaa 11.9.

Retki Fontanellaan
- kaksi tuntia kylpylässä, jonka jälkeen 
ruokailu.
- paluumatka alkaa noin klo 15.00, jos-
ta kyyti kulkee jälleen Joensuun kautta 
Kiteelle.

Matkan hinta (sis. kyydit, uinnin ja ruo-
kailun) aikuisilta 20 euroa, lapset 13-14 
v. 14 euroa ja lapset 4-12 v. 12 euroa. 
Mukaan mahtuu max. 45 henkilöä.
Sitovat ilmoittautumiset 23.9. mennes-
sä Joensuun ort. seurakunnan viraston 
kansliaan puh. 0206 100590.

Tervetuloa 
mukaan partioon!



23Ortodoksinen Seurakuntaviesti 4/2011

Joensuu

Katekumeniryhmä aloittaa toimintan-
sa syyskuun lopussa. Kokoontumisia on 
joka toinen viikko. Kurssi päättyy ensi 
pääsiäisenä, jolloin ryhmän jäsenet voi-
daan liittää kirkon jäseniksi, joko kasteen 
tai mirhavoitelun mysteerion kautta.  

Katekumeniopetuksesta kiinnostu-
neet voivat ilmoittautua Joensuun or-
todoksisen seurakunnan kansliaan. 
Joensuu@ort.fi tai p. 0206 100 590. Yh-

Anna lahja, jolla on ikuinen arvo.
Tule ostoksille 

FILOKALIAAN
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja muuta lahjatavaraa.
Suosittelemme kirjauutuutta, 

joka on ilmestynyt jo 11 kielellä:

Rakkauden haavoittama. 
Vanhus Porfyrios Kausokalivialaisen 

elämä ja opetukset

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

Kauppakatu 23 a, 80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Viron ortodoksien sõbrad ry tiedottaa:
Sadonkorjuuillallinen perjantaina 

7.10.2011 
Viinijärven Vanhassa Pappilassa klo 18.00. 

Illalliskortin hinta 25 e. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Minna Koistinen, puh. 050-4546727

Joensuun seurakunnan kuorojen 
syyskausi alkaa

Joensuun Seudun 
Salmilaisten 
20-vuotisjuhlaa 

vietetään sunnuntaina 2.10. 2011 
klo 13.30 Joensuun ortodoksisella 

seurakuntasalilla. 
Klo 10.00 alkaa KP Arkkipiispa 

Leon johdolla toimitettava 
karjalankielinen liturgia Joensuun 

pyhän Nikolaoksen kirkossa. 
Tämän jälkeen siirrymme 

kirkkokahveille seurakuntasalille 
ja  juhlatilaisuus alkaa samassa 

paikassa klo 13.30.
     

 Tulgua terveh!

Harkitsetko ortodoksiseen
kirkkoon liittymistä? 
Joensuun ortodoksisen seurakunnassa alkaa syyskuus-
sa katekumeenikurssi. Katekumeeniopetus on kirkon 
jäsenyyteen valmistautumista sekä ortodoksiseen us-
koon ja elämäntapaan tutustumista. Katekumenaatin 
aikana tutustutaan myös kirkon jumalanpalveluksiin, 
seurakunnan elämään sekä tarkastellaan ortodoksista 
elämää yhdessä katekumeeniryhmän kanssa. Katku-
meeniopetuksen kautta on mahdollista tulla ortodok-
sisen kirkon jäseneksi.

teyttä voi ottaa myös suoraan kateku-
meniopetuksesta vastaavaan isä Mik-
ko Sidoroffin sähköpostitse: mikko.
sidoroff@ort.fi, tai puhelimitse 050 521 
0920.  

Katekumeeniryhmän aloitustilai-
suus järjestetään Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa (Kirkkokatu 32) keskiviikkona 
28.9.2011. kello 17.30. 

Tervetuloa!

KIITOKSET
Lämpimät kiitokset Karjalan ja koko Suomen Arkkipiispa 
Leolle ja Isä Andreille sekä arvomerkkiä esittäneille 
seurakuntalaisille minulle myönnetystä Pyhän
Karitsa ritarikunnan I luokan mitallista.

Marjut Naakka, Juuka

Kirkkokuoro
Harjoitukset seurakuntasalissa keski-
viikkoisin klo 17 (7.9. alkaen).

EKO-kuoro
Harjoitukset Kontiolahden kirkossa tiis-
taisin klo 18 (6.9. alkaen).

Kiteen Nektarios-kuoro
Harjoitukset Kiteen kirkossa torstaisin 
klo 17 (8.9. alkaen).

Mieskuoro
Harjoitukset seurakuntasalissa torstaisin 
klo 17.30 (25.8. alkaen). 

Lapsikuoro
Harjoitukset seurakuntasalissa sunnun-
taisin klo 15-16 (11.9. alkaen).
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Taipale

TAIPALEEN 
SEURAKUNNAN 
UUSI TOIMINTA 

ALKAA 
YLÄMYLLYLLÄ

Elokuun viimeisenä päivänä klo 9.00 au-
keaa seurakunnan matalan kynnyksen kah-
vio Ylämyllyn monitoimitilassa, Viljatie 1. 
Kahviopäivämme on joka keskiviikko klo 
9.00 -13.00.

Joka toinen viikko eli parittomina viik-
koina kokoontuu tiistaiseuran seniorikerho 
samoissa tiloissa klo 12.30 – 14.30.

Nuorisokahvila toimii ainoastaan il-
tapäivästä iltaan, joten aamupäivät tila on 
ollut tyhjillään. Kunta on tarjonnut järjes-
töille tilat ja johdatuksesta onnistuimme 
pääsemään mukaan tähän verkostoon.

Tämä on vastaus usean vuoden rukouk-
siin saada Ylämyllylle oma tila, seurakun-
nan olohuone. Vastikään hyväksytyn stra-
tegiaan kirjoitettiin tällainen toimenpide, 
joka nyt on toteuttamisvaiheessa.

Toivottavasti alueella asuvat ja tääl-
lä vierailevat ortodoksit tulevat käymään. 
Eikä vaan ortodoksit vaan myös kaikki 
kahvilapalveluita tarvitsevat ovat tervetul-
leita!

Tarjolla on edulliseen hintaan kahvia, 
teetä ja mehua, suolaisia ja makeita leivon-
naisia. Syyskaudella on neljästi keittolou-
nas, joka on vähävaraisille, työttömille ja 
eläkeläisille ilmainen.

Seurakunta pitää rukouspalveluksen 
kerran kuukaudessa.

Joulun alla on myyjäiset.
Tule käymään meillä ja suunnitellaan 

yhdessä lisää toimintaa ja jos sinulla on vä-
hänkin mielenkiintoa, niin tule vapaaeh-
toistyöhön kahvioon kanssamme. Lisätie-
toja Kristinalta puh 050 468 3680

Alustava ohjelma 
kahvilatoiminnan lisäksi:

31.8.2011 Kahvilan avaus, rukouspalvelus 
klo 12.30, seniorikerho kokoontuu
7.9.2011 ja 14.9.2011 kahvila
21.9.2011 keittolounas klo 11.00-12.30.
28.9.2011 seniorikerho kokoontuu
5.10.2011 aamurukous klo 9.00
12.10.2011 seniorikerho kokoontuu

Taipaleen seurakunnan kirkkokuoron
harjoituskausi alkaa maanantaina
12.9.2011 klo.17.30.
Aloitus tapahtuu Taipaleen kirkossa Viinijärvellä toimitettavalla rukoushetkel-
lä. Sen jälkeen kokoonnumme vanhaan pappilaan työn ääreen.
Kerho kuorolaisten alle kouluikäisille lapsille toimii samanaikaisesti pappilan 
muissa tiloissa. Uudet laulajat ottakaa yhteys kanttoriin 050-5367424 tai kaisu.
potkonen@pp.inet.fi
Tervetuloa!

Käymme ensiksi kylpylässä ja sitten me-
nemme ruokailemaan yhdessä seisovasta 
pöydästä.

Retken hinta on: aikuiset 17 euroa, 
eläkeläiset ja koululaiset 15 euroa, lapset 
(alle 8 v) 11 euroa (alle 4v ilmaiseksi).

Kyyti: Matkan teemme linja-autolla.
Reitti: Ylämyllyn Shell 8.30 – Vii-

nijärven Linja-autoasema 8.50 – Outo-
kummun Linja-autoasema 9.10.

Paluu iltapäivällä. Polvijärveltä mu-

kaan tuleville ilmoittautuneille järjes-
tämme yhteiskyydin Outokumpuun.

Ilmoittautuminen: Virastoon 013–
641161 (ma-ke 9-12), tai sähköpostilla 
taipale@ort.fi 3.10. mennessä. Ilmoitta-
kaa lähtijöiden nimet ja iät, puhelinnu-
mero sekä paikka mistä nousette kyytiin.

Matka maksetaan seurakunnan tilille 
551803-21997 3.10. mennessä, viestiksi 
Kylpylä ja lähtijöiden nimet.

Ja ei kun menoksi!

Taipaleen seurakunta järjestää seurakuntalaisille kylpyläretken 

Vesileppikseen Leppävirralle 
la 8.10.2011.
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Kesäaikaan, varsinkin hei-
näkuussa on itselleni usein 
tullut sellainen tunne, että 
Suomi on pysähtyneessä ti-
lassa.  Seurakunnankin toi-
minnot, miten sen nyt kau-
niisti muotoilisi, muuttavat 
muotoaan. Jumalanpalve-
luksia pyritään toimitta-
maan säännöllisesti ympäri 
seurakuntaa, mutta viikoit-
tainen kerhotoiminta jää 
ansaitulle lomalle. Praasnie-
kat niin lähellä kuin kau-
empanakin kuuluvat seura-
kunnalliseen kesään tuoden 
siihen vaihtelua.

Viime Seurakuntaviestissä 3/2011 oli 
erillinen lista Viitosseurakuntien kesän 
praasniekoista. Praasniekkajuhlan järjes-
täminen ei synny hetkessä, monet ihmiset 
ovat mukana järjestelyissä ja jokainen var-
masti kantaa parhaan kortensa kekoon yh-
teisen juhlan onnistumiseksi. Vaikka tässä 
lähiympäristössä oli tarjolla monenlaista 
praasniekkaa, niin allekirjoittanut suun-
tasi Päätnitsapäiville Saatsen kylään Se-
tunmaalle. Päätnitsapäiv on Saatsen ym-
päristössä yksi isoimmista juhlista, jota 
vietetään heinäkuun viimeisenä perjan-
taina. Päivä alkoi jumalanpalveluksella 

Heinäkuisena torstaina 
kokoontui 13 talkoolaista 
Petravaaran hautausmaal-
le talkoisiin. 

Hautausmaalta poistettiin ylimääräi-
siä, pääasiassa lehtipuiden taimia, havu-
puun taimet jätettiin pääsääntöisesti kas-
vamaan. Hautausmaan yleisilme muuttui 
huolitelluksi, samalla kannoimme van-
hoja oksia käytössä olevalta alueelta 
pois. Kun talkooväki ahkeroi kovasti ja 
energiaa riitti, siirryimme hautausmaal-
ta tsasounan pihalle ja samalla siistimme 
senkin ympäristön. Lämmin kiitos kai-
kille talkoisiin osallistuneille! 

 

Petravaarassa pidettiin talkoot

Talkoolaiset 
Petravaaran 
tsasounalla

Lomatunnelmia Setunmaalta

Saatsen vanhassa Pyhän Paraskevan puu-
kirkossa klo 9:00. Palveluksen toimitti Tal-
linnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos 
paikallisen papiston ja kirkkokansan avus-
tamana. Jumalanpalveluksen jälkeen oli 
vuorossa ristisaatto. Ensimmäisenä kirk-
kokansa suuntasi pappi Vassili Sokolovs-
kin haudalle, josta ristisaatto jatkui kirkon 
ympäri. Ristisaaton jälkeen oli vuorossa 
haudoilla käynti. Lähes jokaiselle haudal-
le oli asetettu pöytä valkoisine liinoineen. 

Pöydille oli kauniisti katettu ruoat ja juo-
mat. Erilaisia herkkuja nauttien omaiset 
kunnioittivat poisnukkuneiden läheistensä 
muistoa. Mukaan muistelemaan kutsuttiin 
ystäviä ja läheisiä. Jokaista temppelijuhlaa 
vietetään tietenkin paikallisten tapojen mu-
kaan: Päätnitsäpäivällä tulee mennä Saat-
sen Pyhän Paraskevan kirkkoon, sytyttää 
kynttilä ja pestä silmät ristivedellä.

    
Eeva Timonen

Praasniekka Setunmaalla oli vaikuttava kokemus.
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Ortodoksinen lahjakauppa

Ortodora
Joensuussa

Ortodoksisessa kul�uuri-
keskuksessa, Pohjoiskatu 6. 

Avoinna ma-pe klo 12-17.
Tervetuloa tutustumaan!

Selviänkö 
SURUSTANI? 

Ilta läheisensä menettäneille Carelicumis-
sa, ravintola Pöllössä (Koskikatu 5) ke 
14.9. klo 18. Tilaisuudessa puhuu kriisi- ja 
traumaterapeutti Ritva Ropponen, i Tuo-
mas Järvelin sekä sururyhmässä mukana 
ollut. Tilaisuuden järjestää Joensuun ev.lut. 
seurakunnat. Ilmoittautumiset 8.9. men-
nessä diakoniatyöntekijä Satu Haloselle, 
puh. 050 385 5139. Tilaisuuden yhteydes-
sä lisätietoa Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan sururyhmästä, joka kokoontuu 
ensimmäisen kerran ti 27.9. klo18 Pyhän 
Nikolaoksen kirkossa. 

Torstain päiväpiiri 
käynnistyy jälleen

Torstain Päiväpiirin toiminta alkaa syys-
kuun 1. päivänä klo 13. Torstaina 8.9. 
olemme mukana Mutalahden Neitsyt Ma-
rian syntymän tsasounan praasniekoilla.  
Muuten Päiväpiirin toiminta jatkaa totut-
tuun tapaan kerran viikossa torstaisin klo 
13. Diakoniatyöntekijä Eeva toivottaa ter-
vetulleeksi mukaan kaikki tutut ja tunte-
mattomat kerholaiset!

Tervetuloa 
kirkkokahveille 

sunnuntaina 25. syyskuuta 
Kahden ja puolen vuoden opiskelu on 
onnellisesti ohi ja voin tyytyväisin mielin 
lisätä sosionomin (AMK) tutkinnon an-
sioluettelooni. Opintojeni ollessa noin puo-
livälissä päätin, että kun saan ne päätök-
seen, järjestän kirkkokahvit, jonka tuoton 
lahjoittan hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi 
on valinnut Kenian ortodoksisen kirkon äi-
tiliittojen työn. Äitiliitot ovat monien seu-
rakuntien käytännön elämän ja diakonia-
työn toimeliaita pyörittäjiä.

Opinnäytetyössäni ”Ja nyt heidät on 
kutsuttu kokoontumaan yhteen paikkaan” 
tutkin seurakuntamme järjestämää maa-
hanmuuttajatyötä. Kirkkokahvien yhtey-
dessä tarkoitukseni on lyhyesti kertoa tut-
kimuksestani ja sen tuloksista. Tervetuloa 
lämpimästi kirkkokahveille ja tukemaan 
lähetystyötä! добро́ пожа́ловать !

Eeva Timonen

Ulkona liikkuminen vai-
keutuu monella 75 – 80 
vuoden iässä. Syinä voivat 
olla heikentynyt lihasvoima 
ja tasapaino sekä ympäris-
tön haasteet. Moni pelkää 
kaatumista. Ulkoilun lop-
puminen ennustaa lyhyessä 
ajassa turvautumista koti- 
tai laitoshoitoon. 

Ulkoiluystävän puute jättää iäkkään ih-
misen helposti kotinsa vangiksi. Yksin ei 
uskalla lähteä ulos. Asia on ratkaistavissa 
helposti: Sinäkin voit tarjota ikäihmiselle 
turvallista ulkoiluseuraa. Kävelykyky säi-
lyy kävelemällä! 

Tartu haasteeseen 
– tee hyvä teko 

Valtakunnallisen vanhustenviikon 2.10 
– 9.10.2011 teemana on Vapaaehtoisuus 
voimana. Joensuun kaupungin vanhuspal-
velut, liikuntatoimi ja Aktiivinen ikään-
tyminen Itä- ja Keski- Suomessa -hanke 
haastavat yhdistykset ja yritykset, seurat ja 
seurakunnat sekä kuntien eri toimialat ul-
koilemaan vanhusten kanssa. 

Osallistua voi yksityishenkilönä tai yh-
teisönä. Haasta kaikki tuttusi mukaan ja toi-
mi. Etsi oma lähivanhuksesi ja lähtekää yh-
dessä ulos. Ilo on molemminpuolinen. Hae 
ulkoiluystäväkortti ja merkitse siihen ul-
koilukerrat, kortteja saa palvelukeskuksis-
ta ja itsehoitopisteistä. Haastekampanjaan 
voit osallistua syyskuun aikana.

Tarkoitus on kuukauden aikana ulkoi-
luttaa yhtä tai useampaa ikäihmistä. Kor-
tit palautetaan palautuslaatikoihin palvelu-
keskuksiin. Korttien palauttaneiden kesken 
arvotaan palkintoja. Palkinnot arvotaan 
Vanhusten viikolla 5.10.2011 Sepänpihan 
kerhotalolla info-tilaisuudessa.

Lisäksi voit osallistua valtakunnalli-
seen ”Vie vanhus ulos” - haastekampan-
jaan www.vievanhusulos.fi. Kirjaamalla 
tiedot ulkoilukerroista www-sivulle voit 
seurata omaa sijoittumistasi valtakunnal-
lisella tasolla. Nostetaan Joensuu maail-
mankartalle!  Valtakunnallinen Vie vanhus 
ulos-haastekampanja palkitsee kuukausit-

tain aktiivisia ulkoiluystäviä Tevella Oy:n 
ja Ikäinstituutin  tuotteilla.

Lähdetään joukolla liikkeelle edistä-
mään vanhusten hyvinvointia osallistumal-
la kampanjaan. Ulkoilu ei maksa mitään ja 
sinäkin saat varmasti hyvän mielen ja kun-
non kaupan päälle!

Toimintaohje

Ulkoiluystäväkortin voit hakea ja palauttaa 
Joensuun kaupungin palvelukeskuksista, 
Ikäneuvola Ruorin itsehoito- ja palvelupis-
te Ankkurin napeilta tai seuraavilta itsehoi-
topisteiltä:
- Koivupihan palvelukeskus, Kirkkokatu 
13
- Suvituulen palvelukeskus, Suvikatu 21
- Sepänpihan palvelukeskus, Sepänkatu 40
- Karsikon palvelukeskus, Lepikkoahon-
tie 3
- Rantakylän terveysasema, Ruoritie 3 (it-
sehoitopiste)
- Uimaharjun terveysasema, Harjunraitti 
(itsehoitopiste)
- Enon palvelupiste, Kunnantie 2
- Tuupovaaran palvelupiste: Virastotie 10 
C
- Kiihtelysvaaran kirjasto, Aprakkatie 2
- Pyhäselän palvelupiste, Hammaslahden-
tie 2
- Seniorineuvonta Ankkuri, Malmikatu 9
- Joensuun pääkirjasto, lukusali, Koskika-
tu 25

Perjantaihin 30.9 mennessä palautuslaa-
tikkoihin palautuneet ulkoiluystäväkortit 
osallistuvat arvontaan. Arvonnan voittajil-
le ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkin-
toina: Paikallisten liikkeiden ja kuntosalien 
liikuntatuotteita ja tavarapalkintoja.

Ulkoilu loppuu – hälytys!

Joensuun seurakunnan
 diakoniatyö tiedottaa:
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Maksimainen Veijo Petteri 
Jeskanen Pentti 
Palviainen Vasili 
Puruskainen Aili 
    Joensuu
Kuusela Tapani, Joensuu
Savinainen Maire, Kontiolahti
Peltonen Veera, Joensuu
Kareinen Saara, Joensuu
Suihko Onerva, Joensuu
Solanpää Veijo, Joensuu
Mutanen Juha Matti Tapio, Joensuu
Honkimaa Elsa, Joensuu
Varis Joonas Petteri, Joensuu
Vilokkinen Eino, Joensuu
Eronen Irja Annikki, Tohmajärvi
Nevalainen Maria, Joensuu
Kivinen Aarne Johannes, Rääkkylä

Lieksa
Mitrunen Veikko 
Myllynen Silja Sesilia 
Tolvanen Matti Kalevi 
Kajoskivi Juulia 

Nurmes
Janatuinen Anna, Juuka

   Taipale
Home Jorma
Hopponen Mirjam
Kinnunen Kerttu
Lihavainen Viljo
Piiroinen Matti
Saariaro Olavi

  Ilomantsi
Sissonen Viivi Salla-Mari 
Lampropoulos Nektaria 
Puruskainen Milja Emilia 
Eronen Jori Pekka 
  Joensuu
Penttinen Jenna Elli Noora, Joensuu
Hahtonen Nelli Kaarina, Joensuu
Timonen Aapo Toivo Johannes, Joensuu
Penttinen Minea Helmi Ilona, Kontio-
lahti
Mutanen Ahti Urho Oskari, Joensuu
Halmepuro Anna Helmi Aleksandra, Jo-
ensuu
Ficzu Essi Katariina, Joensuu
Mäkinen Neela Ella Alexandra, Eno
Puustinen Sara Sofia, Kitee
Nilsen Nuutti Jooa Elias, Joensuu
Voutilainen Petja Kalevi, Joensuu
  Lieksa
Ahlbäck Ellen 
Beets Rune Nikolai Nurmes

Nurmes
Myyryläinen Loviisa Veera Siviä
Lauronen Jimi Jasper
   Taipale
Hartikainen Meri-Tuuli
Hirvonen Eemeli Onni Juhani
Hopponen Veeti Kalevi
Jolkkonen Arttu Niklas
Parviainen Linda Amalia
Puruskainen Miro Pekka.

Ilomantsi
Purmonen Päivi Anni Maria ja 
Saukkonen Toni Taneli 
Purmonen Hanna-Mari Annukka ja 
Pesonen Jyrki Petteri 

Joensuu
Timonen Sami Petteri ja 
Hämäläinen Pia Riitta, Joensuu
Keränen Kalle Marko Kalervo ja 
Puumalainen Anne Elina, Kontiolahti
Sankila Seppo Sakari ja 
Tuomainen Kaija Irmeli, Joensuu
Huovelin Heikki Petteri ja 
Makarova Ekaterina, Joensuu

Lieksa
Doudko Serguei ja Mikhlin Varvara 

Nurmes
Hampinen Ari ja Tiainen Tiina 
Hyttinen Tero ja Ruokolainen Riikka 
Nevalainen Sulo ja Kokkonen Jaana 

Taipale
Lavikainen Kari Olavi ja 
Hyttinen Eeva Johanna
Mutanen Markus Tapio ja 
Miettinen Jenni Maaret
Vartiainen Jarno Ilkka ja 
Mutanen Sini Maaret

Lähde mukaan 
Mutalahden Neitsyt Marian syntymän tsasounan 

50-vuotis juhlille 
torstaina 8.9.2011. 
Linja-auto lähtee Joensuusta osoitteesta Kirkkokatu 32, klo 8. Pa-
luu juhlien päätyttyä. Matkan hinta on 20 euroa.  Ruokailusta peril-
lä vapaaehtoinen maksu. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7.9. 
seurakunnan viraston numeroon, 020 6100590. Lisätietoja diakonia-
työntekijä Eeva Timonen, puh. 050 539 4932

Ruusukuja 76 - näyttely 
Joensuussa 
NNKY:llä (Malmikatu 2)

10.-15.10, arkisin klo 10-18 
ja lauantaina 10-15.

Ruusukuja 76 on kodiksi lavastettu 
näyttelytila, joka kertoo perheväki-
vallasta. Paikalla on päivystäjä kä-
vijöiden kysymyksiä ja keskustelua 
varten. Näyttelyyn voi tutustua yksin 
tai ryhmässä. Ryhmien opastus on 
maksuton ja ilmoittautumiset otetaan 
vastaan sähköpostilla heidi.kusmin-
bergenstad@ywca.fi. Näyttelyyn on 
vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa! 
Lisätietoja www.ywca.fi

Järjestäjänä: Joensuun NNKY, Rikos-
uhripäivystys Itä-Suomen Aluetoimisto 
ja Joensuun ortodoksinen seurakunta/
diakoniatyö
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Syksy on aikaa jolloin ihmiset palaavat 
mökeiltään, matkoiltaan ja kesälaitumil-
taan ja alkavat taas paremmin osallistua 
yhteisiin menoihin ja tapaamisiin. Seura-
kunnissa syksyllä aloittelevat toimintaansa 
kaikki kerhot ja piirit ja siinä mielessä voi-
si sanoa seurakuntien toimivan hyvinkin 
kirkkovuoden kierron mukaisesti.

Ortodoksinen kirkkovuosi alkaa aina 
1.9. muinaisen Bysantin valtakunnan ajoil-
ta periytyneen kirkollisen kalenterin mu-
kaisesti. Kirkkovuoden sekä alkavat että 
päättävät Neitsyt Marian juhlat. Ensimmäi-
senä suurena juhlana kirkkovuodessa on N. 
Marian syntymä (8.9.) ja viimeisenä kuo-
lonuneen nukkuminen (15.8.). Juhlat tois-
tuvat kirkkovuodessa samalla tavoin vuo-
desta toiseen mutta me muutumme vuosien 
varrella ja koemme juhlien tapahtumat aina 
hieman eri tavoin omasta elämäntilanteis-
tamme johtuen.

Kalenterivuoden alkaessa mietimme 
usein edellisen vuoden tapahtumia ja teem-
me lupauksia alkavalle vuodelle. Samoin 
voimme toimia myös kirkkovuoden vaih-
tuessa. Jos edellisen kirkkovuoden kulu-
essa joku juhla tai paasto tai viikoittaiset 
paastopäivät (keskiviikko ja perjantai) jäi-
vät pitämättä, voi alkavan kirkkovuotena 
kiinnittää niihin paremmin huomiota. Jos 
kirkossakäynnit jäivät vähiksi, niitäkin voi 
aina lisätä. Jos päivittäiset rukoukset ovat 
jääneet väliin, voi aloittaa myös niitä. Aina 
on vara parantaa ja jatkuvaan parantumi-
seen, liikkeeseen kohti parempaa, kirkko 
meitä kutsuukin eikä pysymään paikoil-
lamme ja sellaisina kuin olemme.  ”Olkaa 
täydellisiä, kuten teidän Taivaallinen Isän-
nekin on” ja ”Tehkää lupauksia ja täyttäkää 
ne Herralle Jumalallenne.”

Kalenterin juhlien ja paastojen vuorot-
telu rytmittävät elämäämme ja antavat sille 
erilaista sisältöä. Myös paastonajat antavat 
meille usein kovin kaipaamamme vaih-
telua.  Kun paastoaa osaa antaa arvoa eri 
tavalla myös ruualle, jota syö. Paaston li-
haruuista pidättäytyminen on myös hyvin 
ekologista. Jos kaikki söisivät lihan sijaan 

kasviksia, niin koko maailmalle riittäi-
si ruokaa syötäväksi kun lihaa riittää vain 
osalle. Se mitä minä yksilönä teen vaikut-
taa myös koko maailmaan. Kaikki kristityt 
on kutsuttu muuttamaan maailmaa omalla 
elämällään. Me kaikki vaikutamme omal-
ta osaltamme maailmaan koko ajan omilla 
valinnoillamme.

Toistan melko usein lausahdusta: jo-
kainen saa tehdä elämänsä niin hankalak-
si kuin haluaa. Tarkoittaen sitä, että usein 
teemme juuri itse elämästämme hankalaa 
ja ilotonta.  Toisaalta voisimme vaikuttaa 
itse myös siihen, että elämä helpottuisi ja 
löytäisimme siihen iloa. Kristuksen kirk-
ko on ilon lähde ja lohdutuksen tuoja kai-
kille jäsenilleen. Kirkko kutsuu jatkuvasti 
ja kaikkia jäseniään sakramenttien osalli-
suuteen. Varsinkin ehtoollinen on se sakra-
mentti, joka on meille jatkuva ilon lähde. 
Kristus itse tulee ja vaikuttaa meihin. Mei-

dän tulee kunkin tehdä oma päätöksemme 
lähteä ja lähestyä, sillä siihen ei kukaan pa-
kota (”Joka tahtoo minun perässäni kulkea, 
hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä 
ja seuratkoon minua”). Tule ja katso mitä 
kaikkea kirkko voikaan antaa myös sinulle 
alkavana uutena kirkkovuotena.

isä Paavo Ratilainen

Työttömien ruokailut 
Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla, Kirkkokatu 32.
PE. 30.9., 21.10. ja 25.11. klo 11–13.
Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Lisätietoja diakoniatyöntekijä Eeva Timonen, puh. 050 539 4932

Parisuhteellisuusteoria 
(ja käytäntö)
Ortodoksisen 

Opiskelijaliitto ry:n 
parisuhdeseminaari 

Joensuussa 
15.-16.10.2011

Parisuhdeseminaarissa kuullaan 
asiantuntijoiden luentoja, sekä osal-
listutaan työpajoihin ja keskustellaan 
seurustelusta, avioliitosta ja parisuh-
teesta ortodoksisesta näkökulmasta 
osana kirkon elämää. 

Puhujina mm: psykologi Outi Tam-
mi (Omat vuorovaikutustavat ja asen-
teet - mahdollisuus muutokseen), Satu 
Timonen ja Arto Latvaniemi (Seksuaa-
lisuus).

Seminaari järjestetään Joensuun or-
todoksisen seurakunnan tiloissa (Kirk-
kokatu 32, Joensuu). Viikonlopun lu-
ennot ovat avoimia ja ilmaisia kaikille 
kiinnostuneille. Erillistä ilmoittautu-
mista ei ole, joten voit osallistua va-
paasti joko yksittäisille luennoille tai 
koko viikonlopun toimintaan.

Tarjoamme ruokailut seurakunnan 
tiloissa pientä korvausta vastaan. Seu-
raa ilmoittelua osoitteessa www.ool.fi 
.

Syksyn tullen - tule ja katso


