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Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 9-13
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000, Fax: (013) 266 0044
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra:  Iivo Suvanto, p.(013) 266 0011, 0500 671 874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Toinen pappi:  Mikko Sidoroff, p. (013) 266 0012, 
050 521 0920, Email: mikko.sidoroff@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen (opintovapaalla 1.1.-30.6.),

Virasto avoinna ti ja to klo 10 - 14
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: (013) 521302, Fax: (013) 318604
Email: lieksa@ort.fi Internet: http:/pokrova.tk
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Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi
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Puh: (013) 480 293 
Fax: (013) 480 581 
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Email: mauri.mahlavuori@ort.fi 

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

• Lehden osoite:  Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu. 
• Taitto: Jouni Postari • Paino: Puna Musta, Joensuu. 

• Lehti postitetaan ilmaiseksi Ilomantsin, Joensuun, Lieksan, Nurmeksen ja 
Taipaleen ortodoksisten seurakuntien jäsenille. 

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.
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ILOMANTSI, puh. (013) 881 084, JOENSUU, puh. (013) 266 000, 
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TAIPALE, puh. (013) 641 161

Ortodoksinen seurakuntaviesti
• Ilmestyy 4-8 kertaa vuodessa • 38. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

• Vastaava päätoimittaja: Iivo Suvanto 
• Julkaisija: Joensuun ortodoksinen seurakunta

virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
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Kanttori: Paula Löfgren, puh. 040 5676614

Virasto avoinna: ma, ti ja to 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
Toinen pappi: Jari Jolkkonen, puh. 045-1148525
Email: jk.jolkkonen@pp.inet.fi
Kanttori: puh. 050-536 7424

sij. Tuomas Kallonen, p. (013) 266 0014 ja 050-5394932, 
Email: tuomas.kallonen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
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Tämän lehden ilmestyessä suuri paasto on alkanut tai alkamassa. 
Osana paastoa on tietyistä ruoista pidättäytyminen. Saattaa tuntua 
oudolta, että hengelliseen kasvuun tähtäävässä paastossa fyysinen 
puoli on sen tunnetuin osa. Uskomme, että ihmisessä on fyysi-
nen, psyykkinen ja hengellinen ulottuvuus. Nämä kaikki tarvitse-
vat huolenpitoa ja ovat riippuvaisia toisistaan. Fyysisellä paastolla 
voimme siis vaikuttaa hengelliseen kasvuumme.

Paastoon kuuluu oleel-
lisesti katumus, niin sielun 
tilana kuin sakramenttina-
kin. Eräs kirkon kilvoitteli-
ja sanoo, että meidän pitäi-
si käyttää koko elämämme 
katumukseen emmekä saisi 
tuhlata sitä mihinkään muu-
hun. Meistä tuo ohje tuntuu 
varmaankin oudolta. Pitäisi-
kö meidän uhrata koko elä-
mämme menneitten muiste-
lemiseen ja erehdystemme 
harmitteluun? Niinhän me 
yleensä katumuksen ym-
märrämme, mutta se on hy-
vin vajavainen ymmärrys. 
Psykologia tuntee käsitteen 
”tulevaisuuden muisteleminen”. Ortodoksisessa kirkossakin se 
tunnetaan. Eräässä pyhän Basileios Suuren liturgian rukouksessa 
muistamme Ehtoollisen asettamista, Kristuksen kärsimyksiä, hau-
taa, ylösnousemista ja ”toista ja kunniallista tulemista”, siis asiaa, 

”Psykologia tuntee käsit-
teen ”tulevaisuuden muis-
teleminen”. Ortodoksisessa 
kirkossakin se tunnetaan. 
Eräässä pyhän Basileios 
Suuren liturgian rukouk-
sessa muistamme Ehtoolli-
sen asettamista, Kristuk-
sen kärsimyksiä, hautaa, 
ylösnousemista ja ”tois-
ta ja kunniallista tulemis-
ta”, siis asiaa, joka ihmisen 
ajattelussa on tulevaisuut-
ta. Ajasta riippumattomal-
le Jumalalle kaikki aika on 
käsillä, me ihmiset olemme 
ajasta riippuvaisia.”

Paasto,
katse 

tulevaisuuteen
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Kirkkokahvit tavaksi!
Joensuun seurakunnassa on kyselty säännöllisem-
pien kirkkokahvien perään. Liturgian jälkeinen yh-
dessäolon mahdollisuus on tärkeä osa seurakun-
nan elämää – ja iloksi monelle!

Toimintapiirit voivat vanhaan tapaan varata kirkkokahvivuoroja 
varainkeruutarkoitukseen, vaikka useammankin vuoron keväälle! 
Mutta kannustamme myös yksityisiä seurakuntalaisia ja pieniä po-
rukoita talkoisiin hyvän mielen levittämiseksi. Tarvittaessa seura-
kunta voi hommata tarjottavat valmiiksi, käsistä vain on pulaa!

Ilmoittaudu ja kysy lisätietoja seurakunnan kansliasta 013-
266000 tai diakoni Tuomas Kalloselta 050-5394932. 

joka ihmisen ajattelussa on tulevaisuutta. Ajasta riippumattomalle 
Jumalalle kaikki aika on käsillä, me ihmiset olemme ajasta riip-
puvaisia. 

Myös katumusta voimme pitää tulevaisuuden muistelemise-
na. Katumukseen toki kuuluu menneisyyden kriittinen tarkastelu, 
mutta se ei kuitenkaan ole menneisyyteen jämähtämistä vaan tule-
vaisuuden näkemistä.  On meillä oikeus ja velvollisuus surra sitä, 
millaisia olemme olleet, mutta ennen kaikkea meidän pitää nähdä, 
millaisiksi me Jumalan armon avulla voisimme tulla. Kun alamme 
remontoida rähjäiseen kuntoon päässyttä asuntoa, pitää meillä olla 
näky ja suunnitelma siitä, millainen se asunto remontin jälkeen on. 
Samoin on sielumme kanssa. Meidän tulee nähdä vallitseva todel-
lisuus, mutta ennen kaikkea meille annetut mahdollisuudet. Ka-
tumus ortodoksisessa mielessä on toiveikasta katsomista tulevai-
suuteen.

Tällä palstalla isä Kalevi Kokkonen kiinnitti kerran huomio-
ta siihen, että vigilioissa käy vähän ihmisiä. Olen huomannut, että 
syksyllä iltojen pimetessä vigilioissa kävijöiden määrä pienenee 
ja muuttuu miesvaltaisemmaksi. Onkohan turvattomuuden tun-
ne lisääntynyt niin, että naiset uskalla pimeällä liikkua ulkona? 
Joensuussa vigilioita sentään on tarjolla, mutta ei niinkään maa-
seudun lukuisissa pyhäköissä. Papiston keskuudessa on herännyt 
ajatus, että maaseudun pyhäköissä toimitettaisiin liturgian edellä 
aamupalvelus. Näin myös maaseudun asukkailla olisi mahdolli-
suus osallistua tähän kauniiseen ja puhuttelevaan palvelukseen. 
Nimenomaan aamupalveluksen tekstit kertovat parhaiten päivän 
merkityksestä, oli sitten kyseessä sunnuntai tai juhlapäivä. Palve-
lus tietenkin tulee pitemmäksi, ei tosin kovin paljon. Aamupalve-
lus voisi alkaa puoli kymmeneltä. Jos aamupalvelus toimitetaan 
yleisen käytännön mukaan, ei liturgian alku viivästy juuri lain-
kaan verrattuna nykyiseen käytäntöön, jossa kolmas hetki alkaa 
kymmeneltä. Jos joku tuntee, että ei jaksa olla niin kauan kirkossa, 
voi tulla liturgian alkuun. Näillä näkymin uusi käytäntö aloitetaan 
syyskuun alussa.

Edellisessä kirjoituksessani mainitsin seurakuntien yhteistyön 
määrittelemättä tarkemmin sen muotoja. Nyt on harkittavana pa-
piston varallaolojärjestelmän luominen. Pohjois-Karjalan maa-
kunnassa olisi yksi päivystysnumero, johon soittamalla saa papin 
kiireelliseen tehtävään, vaikkapa sairaanripitykseen. Puhelimeen 
vastaava päivystävä pappi järjestää toimitukseen lähimmän papin 
tai tarvittaessa lähtee itse. Tekniikka tähän on valmiina, tarvitaan 
vain tahtoa ja yhteistyötä. Toivottavasti niitä riittää.

Valoisaa paastokilvoitusta toivottaa

isä Iivo Suvanto

Paasto,
katse 

tulevaisuuteen

Ortaidin, Ortodoksisen Lähetyksen, Pyhien Ser-
gein ja Hermanin Veljeskunnan, Ortodoksisten 
Nuorten Liiton ja Ortodoksisen Opiskelijaliiton 
joulupaastokeräys on tuottanut yli 15 000 euroa. 
Seuraavina avustuskohteina ovat Kenia ja Haiti.

Keräyslahjan jakamisesta vastaa Ortaidin pitkäaikainen yhteis-
työkumppani Petroskoissa, Uteshenie- eli Lohdutus-diakoniasää-
tiö. Uteshenien toiminta tähtää sosiaalipalvelujen ja diakoniatyön 
kehittämiseen Karjalan tasavallassa. Säätiö keskittyy erityisesti 
heitteille jätettyjen lasten ja nuorten tilanteen parantamiseen.

 Joulupaastokeräyksellä yli 15 000 euroa 

   Uudet keräykset 
   jo käynnissä

Suuren paaston keräyksellä varoja Kenian lapsille 
- myös keräys Haitiin käynnissä

Ortodoksisen kirkon suuren paaston keräyskohde on vuonna 2010 
Keniassa toteutettava Loberen peruskoulun ruokaohjelma. Paasto-
lahjana koulun 350 oppilaalle tarjotaan yksi lämmin ruoka päiväs-
sä vuoden ajan. Useimmille lapsille se on päivän ainoa ateria. Ke-
räystuotto ohjataan Keniaan Ortodoksinen Lähetys ry:n kautta.

Ortaid ry kerää rahaa IOCC:n (International Orthodox 
Christian Charities) avustustyöhön Haitissa. IOCC on tähän 
mennessä toimittanut kohteeseen sairaalatarvikkeita ja lääk-
keitä pitkäaikaisen kumppaninsa Medical Teams International 
(MTI) – järjestön kautta. IOCC kartoittaa koko ajan katastro-
fiavun tarvetta myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 
kanavoidakseen apua sitä tarvitseville.

Lahjoitukset voi ohjata keräystilille: OP, 548005-223308. 
Keniaan suunnatut lahjoitukset maksetaan tilille viitenumerol-
la 12014 ja Haitiin apu suunnataan samalle tilille viitenumerolla 
12027. Lisätiedot: www.kirkkotoimii.fi/ortaid.



4 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 1/2010

Ylläoleva katkelma apostoli Jaakobin 
kirjeestä määrittelee kirkon tehtävän. 
Jumalan Sana, syntyi ihmiseksi lunas-
taakseen meidät synnin vallasta ja kuo-
lemalta. Tähän tehtävään liittyi kiinte-
ästi syntien armahtaminen ja sairaiden 
parantaminen. Kristus toteutti tätä eläes-
sään maan päällä ja Kristuksen ruumiina 
kirkkoa jatkaa samaa toimintaa. Kirkon 
parantava ja Jumalan armoa välittävä 
tehtävä toteutuu kirkon jäsenten hyvissä 
teoissa ja erityisesti kirkon pyhissä toi-
mituksissa, joista yksi on sairaanvoitelu 
tai oikeammin rukousöljypalvelus.

Toimiessaan maan päällä Kristus pa-
ransi sairaita sanansa voimalla. Mar-
kuksen evankeliumissa kerrotaan, kuin-
ka opetuslapset paransivat monia öljyllä 
voidellen (Mark. 6:11). Opetuslapset ei-
vät parantaneet omalla voimallaan, vaan 
öljyn käyttö merkitsi Kristuksen (Voidel-
lun) vallalla toimimista. Tätä perinnettä 
jatkoi apostoli Jaakob ohjatessaan seura-
kunnan vanhimpia ja samaa jatkaa kirk-
ko toimittaessaan sairaanvoitelua.

Voitelun tarkoitus

Sairas tai muutoin vaivainen ihminen ei 
pääse aina seurakunnan kokoontumiseen 
ja siksi sairaanvoitelussa seurakunnan 
vanhimmat eli palveluksen toimittajat 
saapuvat sairaan luo edustamaan muu-
ta seurakuntaa. Näin seurakunta huoleh-
tii käytännössä yhteytensä ulkopuolelle 
joutuneista. Rukousöljypalveluksella on 
selkeä päämäärä - sairauden parantami-
nen. Samalla se toimii syntien päästönä, 
jos sairauden taustalla on jokin erityinen 
synti tai teko. Näin ei välttämättä aina 
ole ja siksi on tärkeä muistaa, että Jaakob 

käyttää kirjeessään tietoisesti konditio-
naalia ”jos”. Niinpä kenenkään ei pidä 
arvuutella, mistä synnistä tai teosta sai-
raus johtuu - tärkeämpää on luottaa Ju-
malan armon välittymiseen voitelussa ja 
suhtautua sairauteen kärsivällisyydellä.

Miten sairas pitää olla, että toimituk-
seen voi ottaa osaa? 1900-luvun alun ve-
näläisessä teologiassa korostettiin va-
kavan sairauden tarvetta toimituksen 
edellytyksenä. Vanhemmassa perintees-
sä oli kuitenkin tapana, että voideltavik-
si tulivat kaikki läsnä olevat tunsivatpa 
he itsensä sairaaksi tai eivät. Erityises-
ti suuren paaston aikana toimitettavaan 
yleiseen sairaanvoiteluun voivat osallis-
tua kaikki Jumalan armoa kaipaavat kir-
kon jäsenet. Tarpeen mukaan sairas voi 
kutsua seurakunnan papistoa kotiinsa 
tai sairaalaan toimittamaan palveluksen. 
Kriteerinä voisi pitää sitä, että sairas on 
estynyt tulemasta kirkkoon säännöllisen 
rytminsä mukaan. 

Toimitustavoista

Rukousöljypalvelus on kestoltaan var-
sin pitkä ja käsikirjan mukaan sen toi-
mittamiseen tarvitaan seitsemän pap-
pia. Pyhä Nikodemos Pyhävuorelainen 
kirjoitti 1700 -luvulla, että palveluksen 
voi toimittaa yksikin pappi, muutoin se 
jää maaseutuseurakunnissa pois käytös-
tä. Toimitustavoissa on kaksi traditiota: 

venäläinen ja kreikkalainen. Erona pe-
rinteissä on se, että venäläisessä tavas-
sa läsnäolijat voidellaan seitsemän ker-
taa palveluksessa luettavien seitsemän 
evankeliumijakson yhteydessä. Kreik-
kalaisen tavan mukaan läsnäolijat voi-
dellaan vain kerran evankeliumijaksojen 
lukemisen jälkeen. Molemmat tavat ovat 
ortodoksisen perinteen mukaisia. Tavan 
mukaan pappi voitelee öljyn ja viinin se-
koituksella osallistujien otsan, kädet, rin-
takehän ja jalkaterät ristin merkin teh-
den. Voidellessaan hän lausuu: ”Meidän 
Herramme, Jeesuksen Kristuksen, armo 
ja laupeus jumalanpalvelijan (nimi) sie-
lun ja ruumiin parannukseksi.”

Yleisen sairaanvoitelun voisi toimit-
taa kirkossa useamminkin kuin suuren 
paaston yhteydessä. Varhaisemmassa pe-
rinteessä palvelus liittyi aina suurten juh-
lien aattoon. Niinpä olisi luontevaa, että 
palvelus toimitettaisiin nykyisinkin suur-
ten juhlien valmistuskausien alla, ainakin 
joulupaaston aikana, mutta aivan hyvin 
sen voisi toimittaa vieläkin useammin. 
Seurakuntalaiset voisivat muistuttaa pa-
pistoa sairaanvoitelun tarpeellisuudesta 
pyytämällä toimitusta sekä yleisessä että 
yksityisessä muodossa. Onhan rukousöl-
jypalvelus annettu kirkolle parannuksen 
välittämiseksi - ja harvempi meistä saa 
täysin terveenä elääkään.

Tuomas Järvelin, pastori

Sairaanvoitelu eli rukousöljypalvelus
 Kristuksen työtä sairaiden hyväksi 

”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon 
hän luokseen seurakunnan vanhimmat. 
Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran ni-
messä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja 
rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa 
sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja 
jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen an-
teeksi.” Jaak. 5:14-15
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– Halusin parempaa toimeentuloa, Pus-
sinen perustelee ratkaisuaan.

Pussinen viittaa siihen, että hän on toi-
minut talvisin osa-aikaisena ja vain kesäi-
sin kokoaikaisena työntekijänä nykyisessä 
työssään, jossa hän ennätti toimia melkein 
kymmenen vuoden ajan. Pussinen kuvailee 
pitkää työrupeamaansa mielenkiintoiseksi.

– Itse olen saanut olla työni herra ja 
saanut suunnitella työni ja päiväni, entinen 
maatalouslomittaja toteaa.

Kauko Pussinen lähtee 
Lieksan ortodoksisesta seurakunnasta 

töihin Lappeenrantaan

Talonmiehestä 
seurakuntamestari

ripalvelija, jonka tehtävänä on auttaa pa-
pistoa jumalanpalveluksissa alttarissa. 
Ponomarin tehtäviin kuuluu monenlaisia 
järjestely- ja avustamistehtäviä. Pussinen 
sai vuonna 2007 viitankanto-oikeuden.

Lieksan 
seurakuntalaisia 

tulee ikävä

Pussinen on tullut tutuksi lieksalaisille ja 
tietysti etenkin ortodokseille. Pussinen ar-
veleekin, että eniten hänelle tulee ikävä 
juuri seurakuntalaisia.

– Niihin, jotka ovat aktiivisesti mukana 
seurakunnan toiminnassa, olen tutustunut 
läheisesti, Pussinen sanoo.

Pussisen työpanos on ollut suuri ja sitä 
on osattu arvostaa, mutta hänen oli lopul-
ta pakko muuttaa leveämmän leivän äärel-
le. Pussinen ottaa uuden toimensa vastaan 
1.8.2010 alkaen seurakuntamestari Veikko 
Tiittasen jäädessä eläkkeelle. Hän aloittaa 
työt Lappeenrannassa kuitenkin jo vuoden 
alussa, sillä varsinaisen toimen alkua edel-
tää perehdyttämisjakso ja seurakuntames-
tarin sijaisuus 1.1.–31.7.2010.

Teksti lyhennetty Lieksan lehdessä 31.12.2009 
julkaistusta Harri Ronkaisen artikkelista

Iljan brihat 
viettivät jou-
luunvalmistau-
tumisjuhlaa 
seurakunnan 
mökillä Ranta-
kalliolla.

Lappeenrannan ortodoksisen seurakunta on 
valinnut Kauko Pussisen uudeksi seurakun-
tamestarikseen kahdeksan hakijan joukosta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Pussinen jättää 
työnsä Lieksan ortodoksisen seurakunnan ta-
lonmies–ponomarina. Samassa yhteydessä 
seurakunnan kiinteistöhuolto ulkoistetaan.

Joulukuussa  
seurakunnan 
puurojuhlassa 
vietettiin myös 
seurakunnan 
talonmiehen, 
Kauko Pussisen 
läksiäisiä. Juh-
lassa laulettin 
joululauluja ja 
nautittiin jou-
luisista musiik-
kiesityksistä. 
Kaukoa muis-
tettiin puhein 
ja lahjoin. 

Iljan 
brihat
koolla
joulun 

alla

Talonmiehen tehtävissä Pussinen on 
pukeutunut haalareihin. Välillä on pitänyt 
muuttaa vaatetusta ja siirtyä sisätöihin, sil-
lä ponomari on ortodoksisen kirkon altta-

Lieksa
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Ortodoksina
ajassa

Ortodoksinen Seurakuntaviesti 2/2009

Mummun silitys 
sytytti rakkauden

Jokaiselle on tuttu Karjalan Tasavallan 
symboliksi nostettu Kižin Kristuksen Kir-
kastumisen kirkko, puuarkkitehtoninen aar-
re ilman ainuttakaan rautanaulaa. Se on 
Leena Jääskeläisen kotikirkko.

Jääskeläinen on syntynyt Petroskois-
sa, mutta hän vietti jo lapsena kaikki kesät 
mummolassa Äänisniemen Kurginitsissa.

- Mummuni oli hiljainen ja tavattoman 
hellä. Hän silitteli aina päätäni ja kuiskai-
li korvaani ikiaikaisia hellittelynimiä. Niin 

syttyi rakkauteni vanhan ajan elämään, 
Jääskeläinen kertoo.

Lystiä on olla yhdessä

Kesälomat Äänisniemellä kuluivat kierrel-
len kylän mummojen luona juomassa tsai-
jua ja kuuntelemassa tarinoita muinaisten 
elämästä. Erityisesti Jääskeläistä viehättivät 
kertomukset besodista, perinteisistä illanis-
tujaisista, joiden luonne vaihteli kirkollisen 
kalenterikauden mukaan.

- Paastoaikana rukoiltiin yhdessä, teh-
tiin käsitöitä ja keskusteltiin rauhallisesti, 
juhla-aikana oli myös laulua ja leikkiä.

Kaikki sukupolvet kokoontuivat yh-
teen ja osallistuivat omalla tavallaan, uunin 
päältä uteliaana seuraillen tai leikin pyör-
teissä vilistäen. 

- Tällaiset illanistujaiset ovat nyt aloitta-
neen Pessouta -kerhoni esikuvana. Toivon 
sen vetävän eri-ikäisiä ihmisiä erilaisista 
taustoista vapaamuotoiseen ja iloiseen yh-
dessäoloon, jossa kynnys osallistua ja tuoda 
esiin oman perinteen rikkautta on yhtä ma-
tala kuin muinoin hämärissä tuvissa. 

- Kansankulttuuri – laulu, tarinointi, lei-
kit – siinä ei tavoitella harjoiteltua huip-
pusuoritusta vaan yhteisyyden kokemusta, 
Jääskeläinen muistuttaa.

 Pessouta -kerhon kokoontumisissa ker-
tynyttä perinnetietoa ja -taitoa on tarkoitus 
jakaa kevään aikana kansanperinteen illois-
sa. Jääskeläisen toivoo, että niitä leimaa 
sama välittömyys ja kodikkuus kuin ker-
hoiltoja. Jokainen osallistuja on asiantunti-
ja, yhteisen muistin kannattelija.

Tarinoiden kerääjä

Jääskeläinen on työskennellyt koko elä-
mänsä kansanperinteen parissa. Lapsuuden 
lämpimät kesämuistot vetivät hänet lukion 
jälkeen Kižin ulkomuseon oppaaksi. Myö-
hemmin hän valmistui Pietarin taideakate-

Tutkimusmatkoja 
  yhteiseen muistiin

Joensuun seurakunnassa on käynnistynyt monipuolinen toi-
mintakevät. Uutta väriä siihen tuovat taiteentutkija Leena 
Jääskeläisen ohjaamat ortodoksiseen kansanperinteeseen 
ja -kulttuuriin syventyvät kerhot.

Rajantakaisesta Karjalasta kotoisin oleva Jääskeläinen nä-
kee Joensuun hedelmällisenä paikkana tutkia omia juuria 
perinteessä ja oppia sen kautta arvostamaan myös muiden 
kulttuuria. Karjala on aina ollut rajaseutua, jolla erilaiset yh-
teisöt ovat eläneet rinnakkain ja rikastuneet keskinäisestä 
kulttuurivaihdosta.

Leena Jääskeläinen vaalii aarteinaan 
ihmisten ja esineiden tarinoita.

“Ihana perin-
teinen talvi!” 
riemuitsee Leena 
Jääskeläinen 
Pielisjoen rannal-
la. Hänen tutki-
mansa vanhan 
kansan kalen-
teri tietää, että 
Kristuksen kaste-
juhlaa seuraavat 
paukkupakkaset.

Ortodoksina
ajassa
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miasta ja sukelsi tutkijana esineiden hiljai-
seen maailmaan. 

- Vanhoissa esineissä minulle on tär-
keintä niiden kantamat tarinat. Rakastan 
keskusteluja ihmisten kanssa. Esineiden 
ja valokuvien äärellä yritämme yhdessä 
raaputtaa esiin unohtuneita asioita, saada 
muistot taas elämään, Jääskeläinen kuvai-
lee.

Tutkijan työ on kuljettanut Jääskeläistä 
pitkin poikin Venäjän Karjalaa vuosikym-
menien aikana. Runsas kymmenen vuot-
ta sitten hänelle avautui Karjalan toinen, 
Suomen puoli. Hän muutti perheineen Tur-
kuun, missä hän opiskeli suomen kieltä.

- Minulle avautui hieno suomenkieli-
nen kansanperinteen tutkimuskirjallisuus. 
Olen aivan innoissani, kun voin nyt ver-
tailla kansanperinnettä koko Karjalan alu-
eella.  

Karjalan koko kuva jatkoi rakentumis-
taan Kuhmossa, missä Jääskeläinen työs-
kenteli vienankarjalaisen Paanajärven ky-
län elvytysprojektissa. Joensuuhun hän 
muutti kolme vuotta sitten ja pääsi tutus-
tumaan Pohjois-Karjalan museoon, jonka 
kanssa hän oli tehnyt yhteistyötä ensim-
mäisen kerran jo 1991 Sarafani ja feresi -
näyttelyn tiimoilla. 

- Joensuussa kotiuduin ensimmäistä 
kertaa Suomessa asuessani kunnolla orto-
doksiseen seurakuntaan. Tunnen kuuluva-
ni tänne, ja iloitsen siitä, että voin nyt myös 
tehdä työtä seurakunnan hyväksi!

Kätketty aarre

Perinteenkeruu karjalaisissa kylissä on ol-
lut Jääskeläiselle eräänlaista pelastustyö-
tä. Vanhat perinteet ovat lakanneet monesti 
olemasta jo aikaa sitten, mutta kertomukset 
niistä elävät vielä vanhojen muistissa.

- Kansanperinteeseen on talletettuna lu-
kuisien sukupolvien elämänviisautta, tietoa 

siitä, keitä olemme ja mistä tulemme.
Jääskeläisen ohjaamana aloittaa seu-

rakunnan maanantaiaamupäivässä myös 
Vanhusten Ilona -kerho,  jonka esikuva on 
Ilomantsin samannimisessä vanhustyön 
projektissa. 

- Odotan innolla jokaista tilaisuutta 
päästä puheisiin seurakunnan ikäihmisten 
kanssa. Minusta on surullista, jos pitkän 
elämän elänyt ihminen jää yksin kotiin. 
Hänen kokemuksensa ja muistinsa on sil-
loin kuin kätketty aarre, Jääskeläinen sa-
noo. 

Jääskeläisen erikoisalaa ovat perintei-
set tekstiilit. Myös tätä osaamistaan hän 
haluaa hyödyntää seurakunnan hyväksi. 
Kirkollisten tekstiilien varastoa tutkimal-
la hän pyrkii löytämään tarinoita tekstiili-
en takaa.

- Kutsun keskiviikkona kokoontuvaan 
tekstiilikerhoon kaikkia aiheesta kiinnos-
tuneita ihmisiä, jotka haluavat olla tutki-
musprosessissa mukana. Kotiseurakunnan 
tarina täydentyy yhdessä muistellen ja kes-
kustellen.

Teksti ja kuvat: Tuomas Kallonen
   

Tieto, taito ja 
rakkaus välit-
tyvät sukupol-
velta toiselle 
yhdessä olemi-
sen ja tekemi-
sen kautta.

Ortodoksinen 
Kulttuurikeskus 

etsii 

kesätyöntekijöitä 
erilaisiin valmistelu- ja 

opastustehtäviin.
Hakemukset helmikuun 

loppuun mennessä.

Lisätiedot: asiamies Yrjö Piiroinen, 
puh. 0400 543328 sekä 

www.ortodoksinenkulttuurikeskus.fi

Tervetuloa 
kerhoihin!

Vanhusten ILONA - kerho 
maanantaisin klo 10.00 – 14.00 Joen-
suun ort. seurakunnan kerhohuoneessa 
(Kirkkokatu 32). Keskustelua, muiste-
luja, pientä jumppaa ja käsillä tekemis-
tä – yhdessä olemisen iloa! Toiminta-
päivän kustannukset ovat: 2 euroa kah-
virahaa, mahdollisista materiaalikuluis-
ta sovitaan erikseen.

Ortodoksinen 
tekstiilien maailma

keskiviikkoisin klo 17.30 – 20.00 Joen-
suun ort. seurakunnan käsityöhuonees-
sa (Kirkkokatu 32). Kerhossa tutustum-
me kotiseurakunnan historiaan kirkko-
tekstiilin kautta
 
PESSOUTA - ortodoksisen

kansanperinteen kerho 
torstaisin klo 17.30 – 20.00 Joensuun 
ort. seurakunnan kerhohuoneessa (Kirk-
kokatu 32). Keskustelua, muisteluja, 
laulua ja leikkiä – omasta perinneaar-
teesta jakamista ja muilta oppimista!

Kerhot sopivat kaikille mukavasta yh-
dessäolosta ja kansankulttuurista kiin-
nostuneille.  Kerhojen ohjaaja taiteen-
tutkija Leena Jääskeläinen. Lisätietoja: 
Leena Jääskeläinen puh. 040 847 1085 
e-mail: leena.jaask@ gmail.com tai 
diakoni Tuomas Kallonen puh. 050 539 
4932 e-mail: tuomas.kallonen@ort.fi.

Ortodoksisen 
kansanperinteen illat:

25.3.2010 klo 17.30 – 20.00  
 Paastonaika kansankulttuurissa 
 (Suuri Paasto)
22.4.2010 klo 17.30 – 20.00 
 Pääsiäisjuhlan Pyhät päivät
27.5.2010 klo 17.30 – 20.00
 Kesän Praasniekat (Helluntaiviikko)

Tilaisuudet alkavat kaksikielisellä (suo-
mi-slaavi) ehtoopalveluksella Pyhän Niko-
laoksen kirkossa klo 17.30. Tämän jälkeen 
on seurakuntasalissa tarjolla kahvia, teetä ja 
pientä iltapalaa. Ohjelman lomassa kaikilla 
on mahdollisuus keskustella rauhassa perin-
teeseen ja nykypäivään liittyvistä asioista.

TERVETULOA!
ОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Tarkem
m

at tiedot ja m
ahdolliset m

uu-
tokset löytyvät paikallislehdistä sekä 
seurakunnan kotisivuilta: http://sites.
google.com

/site/ortnurm
es/

Jumalanpalvelus 
ja opetus

Jumalanpalvelusten tulee olla ymmärret-
täviä ja sellaisia, että kaikki osallistuvat 
niihin ”täydestä sydämestä ja täydellä ym-
märryksellä”. Jumalanpalveluksia täytyy 
toimittaa eri kielillä, jotta kaikkia voitai-
siin palvella mahdollisimman hyvin. Joka 
pyhäkössä tulisi olla lukija, joka kanttorin 
avustamisen lisäksi pystyy vastaamaan 
maallikkojumalanpalvelusten toimittami-
sesta. Seurakunnallista opetustoimintaa 
tulee pitää vahvasti yllä ja hyödyntää en-
tistä enemmän tietotekniikkaa.

Nuorisotyö

Nuorisotoiminnan lähtökohtana ovat nuo-
ret itse, ja nuorten tuleekin olla entistä 
enemmän mukana sekä päätöksenteos-
sa että toteutuksessa. Näin nuorten omat 
toiveet ja odotukset pystytään paremmin 
täyttämään. Erityisesti nuorisotyössä tie-
totekniikan hyväksikäyttö nousee vahvasti 
esiin. Seurakunnan tulee järjestää mu-
kaansa tempaavia pitempiaikaisia projek-
titöitä. Matkat ja retket tuovat hyvän lisän 
nuorisotoimintaan. Nuorisotyö on myös 
asennekasvatusta: Omaa uskoa ei tarvitse 
peitellä, vaan siitä saa olla ylpeä!

Diakoniatyö

Diakoniatyöhön tarvitaan lisää innostunei-
ta toimijoita ja verkostoitumista muiden 
samaa työtä tekevien kanssa. Seurakun-
nallisen toiminnan tulee rakentua lämpi-
mään ja avoimeen ilmapiiriin. Apu tulee 
kohdistaa sellaisille avuntarvitsijoille, jot-
ka vain harvoin rohkenevat tulla sitä itse  
pyytämään. Tässä verkostoituminen ja 
seurakunnan ”puskaradio” auttavat hyvin 
paljon. Varainkeruussa  käytetään edelleen 
perinteisiä, seurakunnan yhteisöllistä toi-
mintaa tukevia keinoja, kuten esim. kirk-
kokahvit, myyjäiset, arpajaiset, työttömien 
ruokailut ja muut tapaamiset. Vanhustyös-
säkin uudesta tekniikasta tulee olemaan 
tulevaisuudessa paljon hyötyä, esimerkik-
si nettitapaamisten avulla.

Nurmeksen 
luottamushenkilöiden 

ideapäivät toivat

uusia ajatuksia 
seurakuntaan

Ortodoksisten Nuorten Liiton toi-
minnanjohtaja Kimmo Kallinen 
valotti alustuksessaan nuorisotyön 
näkökulmia.

PSHV:n toiminnanjoh-
taja Jaana Pössi.

Nurmeksen ortodoksisen seura-
kunnan luottamushenkilöiden 
ideapäivä pidettiin 16.1.  Alus-
tuksia pitivät rovasti Rauno 
Pietarinen Ortodoksisesta semi-
naarista sekä toiminnanjohtajat 
Jaana Pössi (PSHV) ja Kimmo 
Kallinen (ONL). Ideapäivä tuot-
ti paljon uusia ajatuksia, joista 
jalostetaan seurakunnan oma 
toimintastrategia.  Näistä ideoista 
mainittakoon seuraavaa:

Nurmes
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

ep= ehtoopalvelus, ap= aamupalvelus, 
EPL= ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

Nurmes
su 7.2. klo 9 ap ja liturgia
pe 12.2. klo 15.30 ep
su 14.2. klo 18 Sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus, Suuren paaston alku
ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
pe 19.2. klo 15.30 EPL
la 20.2. klo 18 ep
ti 23.2. klo 17.30 ep
pe 26.2. klo 17 ep
la 27.2. klo 18 ep
su 28.2. klo 9 ap ja liturgia
la 6.3. klo 18 ep
ti 9.3. klo 17.30 ep
la 13.3. klo 18 ep
ti 16.3. klo 17.30 ep
pe 19.3. klo 15.30 EPL

Tarkemmat tiedot ja mahdolliset muu-
tokset löytyvät paikallislehdistä sekä 
seurakunnan kotisivuilta: http://sites.
google.com/site/ortnurmes/

JUUAN TIISTAISEURA
Vuosikokous 14.2. liturgian 
 jälkeen
23.4. retki Siilinjärvelle 
 praasniekkaan
Muut kokoontumiset tiistaisin 
srk-salilla klo 17.00 seuraavina päi-
vinä: 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4. 
ja 18.5. Mahdolliset muutokset ja 
tarkennukset ilmoitetaan paikallis-
lehdessä.

Ortodoksisuus tutuksi 
– kurssi Nurmeksessa

Askarruttavatko ortodoksi-
suuteen liittyvät asiat? – Moni 
vastaus voi löytyä tältä kurssilta, 
joka on maksuton ja on tarkoi-
tettu kaikille aiheesta kiinnostu-
neille. Jokaisen esitelmän aihe 
on oma kokonaisuutensa, joten 
paikalle voi tulla sen mukaan, 
mitkä aiheet kokee kiinnostavik-
si. Kokoontumiset Nurmeksen 
ortodoksisessa seurakuntasalissa 
(Salmenkatu 5) seuraavina per-
jantaipäivinä klo 17.30 :

12.2. Arvokas kuolema ja lääketiede  
 (alkaa poikkeuksellisesti 16.00 
 ja ep 15.30)
26.2. Vuorisaarna ja autuuden lauseet
12.3. Ortodoksinen kirkkolaulu
26.3. Epäterve uskonnollisuus

Kokoontumisia edeltää ehtoopalvelus 
kirkossa, joka alkaa klo 17.00. Lisä-
tietoja  saa kirkkoherralta: 
Puh. 040 745 82 58.

  

la 20.3. klo 18 ep
su 21.3. klo 9 ap ja liturgia
ke 24.3. klo 10 EPL
pe 26.3. klo 15.30 EPL
la 27.3. klo 18 ep ja litania
su 28.3. klo 9 ap ja liturgia, Palmu-
 sunnuntai
ti 30.3. klo 17 EPL
to 1.4. klo 9 aamupalvelus
to 1.4. klo 17 ep ja liturgia, Ehtoollisen 
 asettaminen
pe 2.4. klo 14 ep, Hautakuvan 
 esiintuominen
la 23.30 puoliyöpalvelus
su 00.00 ristisaatto, ap ja liturgia, 
 PÄÄSIÄINEN
su 15.00 ep, Bomban tsasounassa

Valtimo
la 6.2. klo 9 liturgia, vainajienmuiste-
 lupäivä
ma 15.2. klo 18 katumuskanoni
su 21.2. klo 9 ap ja liturgia
ke 24.2. klo 17 EPL
su 7.3. klo ap ja liturgia
ke 17.3. klo 10 EPL
la 27.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai
ma 29.3. klo 10 EPL
la 3.4. klo 9 ap, Kristuksen hautakuvan 
 äärellä

Juuka
su 14.2. klo 9 ap ja liturgia

ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
su 28.2. klo 10 liturgia slaaviksi, 
 Konevitsa-kvartetti laulaa
ke 3.3. klo 17 EPL
su 14.3. klo 9 ap ja liturgia
ke 17.3. klo 17.30 ep
ke 24.3. klo 18 vigilia
to 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
 ilmestys
la 27.3. klo 18 vigilia
su 28.3. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
ke 31.3. klo 17 EPL
pe 2.4. klo 9 ap, 12 kärsimys-
 evankeliumia
la 3.4. klo 13 ep ja liturgia
ma 5.4. klo 9 ap ja liturgia, 
 2.pääsiäispäivä, ”Lasten pääsiäinen”

Rautavaara
to 18.2. klo 17 katumuskanoni

MUUT TAPAHTUMAT:

KONEVITSA-
KVARTETTI 
konsertoi Juuassa 

28.2.2010 klo 14.00 

Juuan kunnantalolla

Tervetuloa!

Juuan tsasouna. Kuva: Andrei Verikov
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin klo 18 Vigilia
Sunnuntaina klo 10  Liturgia
Tiistaina 23.2;9.3;16.3;23.3. klo18.30 Jeesuk-
sen rukous –palvelus
Keskiviikkona 24.3. ja 17.3. klo 17.30 ehtoo-
palvelus
Torstaina 25.3.;22.4. ja 27.5. klo 17.30 ehtoo-
palvelus

La 13.2. klo 18 kaksikielinen vigilia 
 (suomi-slaavi)
La 20.2. klo 9 slaavinkielinen liturgia
To 18.3. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni
La 20.3. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ke 24.3. klo 18 vigilia, Jumalansynnyttäjän 
 ilmestys
To 25.3. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
 ilmestys
La 27.3. klo 9 liturgia, Lasaruksen lauantai

Suuren paaston palvelukset Joensuussa:
Su 14.2. klo 18 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus ja yleinen anteeksipyyntö
Ma 15.2. – to18.2.  klo 18 suuri ehtoonjäl-
 keinen palvelus  ja katumuskanoni

Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia keskiviik-
koisin klo 9 ja perjantaisin klo 18, 
pe 26.3. palvelus on slaavinkielinen.

Suuren viikon palvelukset Joensuussa:
Ma 29.3. – to 1.4. aamupalvelus klo 9
Ma 29.3. – ke 31.3. klo 18 ennenpyhi-
 tettyjen lahjain liturgia
To 1.4. klo 18 ehtoopalvelus ja Suuren 
 Torstain liturgia, Ehtoollisen asettamisen 
 päivä.
Pe 2.4. klo 9 Suuren Perjantain aamupal-
 velus, jossa luetaan 12 kärsimysevanke-
 liumia
Pe 2.4. klo 14 Suuren Perjantain ehtoopal-
 velus Kristuksen ristiltä ottamisen 
 muistoksi. Kristuksen hautakuva 
 saatetaan kirkon keskelle.
Pe 2.4. klo 18 Suuren Lauantain aamupal-
 velus ja ristisaatto Kristuksen hautaami-
 sen muistoksi.
La 3.4. klo 9 Suuren Lauantain ehtoopalve-
 lus ja liturgia.

Pääsiäisviikon palvelukset Joensuussa:
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisen puoliyöpalve-
 lus, klo 24:00 ristisaatto, aamupalvelus 
 ja liturgia. Palveluksen jälkeen ateria 
 seurakuntasalissa.
Su 4.4. klo 18 pääsiäisen ehtoopalvelus.
Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän  liturgia ja 
 ristisaatto, lasten pääsiäinen. Palveluk-

 sen jälkeen ateria seurakuntasalissa.
Ti 6.4. – pe 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto 
 (koululaisia).

Kontiolahden kirkko
Ma 15.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni.
Su 21.2. klo 10 liturgia.
Su 21.3. klo 10 liturgia.
Pe 2.4. klo 14 Suuren Perjantain ehtoo-
 palvelus, hautakuvan saattaminen kirkon 
 keskelle.
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisen puoliyöpalve-
 lus, klo 24:00 ristisaatto, aamupalvelus 
 ja liturgia.

Enon tsasouna
Su 7.2. klo 10 liturgia ja Kaltimon Tiistai-
 seuran vuosikokous
To 18.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen palve-
 lus ja katumuskanoni
Su 7.3. klo 10 liturgia
Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän liturgia

Honkavaaran tsasouna
Ti 16.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen palve-
 lus ja katumuskanoni.
To 25.3. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
 ilmestys
Su 11.4. klo 10 liturgia

Kiteen kirkko
Su 14.2. klo 10 sovintosunnuntain liturgia.
Ke 17.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen palve-
 lus ja katumuskanoni.
Su 14.3. klo 10 liturgia.
Ke 17.3. klo 18 ennepyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Pe 2.4. klo 13 Suuren Perjantain ehtoopal-
 velus
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisen puoliyöpalve-
 lus, klo 24:00 ristisaatto, aamupalvelus 
 ja liturgia.
Pe 9.4. klo 10 liturgia (koululaisia)

Petravaaran tsasouna
Pe 2.4. klo 10 kuninkaalliset hetket

Tohmajärven kappeli 
(Pekantie 4)
Su 28.3. klo 10 liturgia

Viinijärvi
14.2. klo 18.00 ehtoopalvelus, sovintosun.
18.2. klo 18.00 katumuskanoni
21.2. klo 10.00 liturgia, ortodoksisuuden   
 sunnuntai
24.2. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
6.3. klo 18.00 vigilia, ristin kumartamisen 
 sunnuntai
21.3. klo 10.00 liturgia
27.3. klo 18.00 vigilia ja virpovitsojen 
 siunaus, palmusunnuntai
30.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
1.4. klo 9.00 ehtoopalvelus ja liturgia
1.4. klo 18.00 12 kärsimysevankeliumia
2.4. klo 14.00 Kristuksen ristiltä 
 ottaminen, suuri perjantai
3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia, kirkkokahvit.  
 Pääsiäinen
7.4. klo 9.30 liturgia, IV pääsiäispäivä

Liperi
15.2. klo 18.00 katumuskanoni
27.2. klo 9.00 liturgia, vainajien muistelu
3.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
20.3. klo 18.00 vigilia
25.3. klo 9.00 liturgia , Neitsyt Marian 
 ilmestys
2.4. klo 10.00 kuninkaalliset hetket
11.4. klo 10.00 liturgia, Tuomaan sunnuntai

Outokumpu
18.2. klo 18.00 katumuskanoni
20.2. klo 18.00 vigilia, ortodoksisuuden 
 sunnuntai
7.3. klo 10.00 liturgia, ristin kumarta-
 misen sunnuntai
12.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
16.3. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
19.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia

27.3. klo 9.00 liturgia ja virpovitsojen 
 siunaus, Lasaruksen lauantai
31.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
2.4. klo 18.00 aamupalvelus, Kristuksen 
 hautauspalvelus, suuri lauantai
5.4. klo 10.00 liturgia, ristisaatto, lasten 
 pääsiäinen, II pääsiäispäivä
6.4. klo 9.00 liturgia, III pääsiäispäivä

Polvijärvi
13.2. klo 18.00 vigilia, sovintosunnuntai
16.2. klo 18.00 katumuskanoni
28.2. klo 10.00 liturgia, Gregorios 
 Palamaksen sunnuntai
13.3. klo 9.00 liturgia, vainajien muistelu
17.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
28.3. klo 10.00 liturgia, palmusunnuntai
3.4. klo 9.00 ehtoopalvelus, liturgia, suuri 
 lauantai
9.4. klo 9.00 liturgia, VI pääsiäispäivä
25.4. klo 10.00 liturgia ja kirkkokahvit

Sotkuma
14.2. klo 10.00 liturgia, sovintosunnuntai
17.2. klo 18.00 katumuskanoni
10.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
14.3. klo 10.00 liturgia, Johannes 
 Siinailaisen sunnuntai
24.3. klo 18.00 vigilia, Neitsyt Marian  
 ilmestys
29.3. klo 18.00 suuren tiistain aamu-
 palvelus
2.4. klo 10.00 kuninkaalliset hetket, suuri 
 perjantai
18.4. klo 10.00 liturgia

Jeesuksen rukouspalvelukset 
(suuren paaston alkuun viikolle 6 asti):
Maanantaisin klo 18.00 Polvijärven 
kirkossa, Keskiviikkoisin klo 18.00 Sot-
kuman rukoushuoneessa, Torstaisin klo 
20.00 Outokummun kirkossa.

Расписание 
богослужений на церковно-
славянском языке на январь 
- май 2010 года 

Церковь св. Николая Чудотворца

13.2. 18:00 - всенощная на церковно-
славянском и финском языках
14.2.  10:00 -  литургия на церковно-
славянском и финском языках
( исповедь в 9:00 )
27.2.   9:00  -  литургия на церковно-
славянском языке
( исповедь в 8:00 )
 2.3.  17:00 -  соборование на церковно-
славянском языке
14.3.  10:00 - литургия на церковно-
славянском и финском языках
( исповедь в 9:00 )
20.3.  9:00 -  литургия на церковно-
славянском языке
( исповедь в 8:00 )
26.3.  18:00 - литургия 
Преждеосвященных Даров на 
церковнославянском языке 
( исповедь в 17:00 )
10.4. 18:00 - всенощная на церковно-
славянском и финском языках
11.4. 10:00 -  литургия на церковно-
славянском и финском языках
( исповедь в 9:00 )
24.4. 9:00  -  литургия на церковно-
славянском языке
( исповедь в 8:00 )
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Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Viinijärvi
14.2. klo 18.00 ehtoopalvelus, sovintosun.
18.2. klo 18.00 katumuskanoni
21.2. klo 10.00 liturgia, ortodoksisuuden   
 sunnuntai
24.2. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
6.3. klo 18.00 vigilia, ristin kumartamisen 
 sunnuntai
21.3. klo 10.00 liturgia
27.3. klo 18.00 vigilia ja virpovitsojen 
 siunaus, palmusunnuntai
30.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
1.4. klo 9.00 ehtoopalvelus ja liturgia
1.4. klo 18.00 12 kärsimysevankeliumia
2.4. klo 14.00 Kristuksen ristiltä 
 ottaminen, suuri perjantai
3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia, kirkkokahvit.  
 Pääsiäinen
7.4. klo 9.30 liturgia, IV pääsiäispäivä

Liperi
15.2. klo 18.00 katumuskanoni
27.2. klo 9.00 liturgia, vainajien muistelu
3.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
20.3. klo 18.00 vigilia
25.3. klo 9.00 liturgia , Neitsyt Marian 
 ilmestys
2.4. klo 10.00 kuninkaalliset hetket
11.4. klo 10.00 liturgia, Tuomaan sunnuntai

Outokumpu
18.2. klo 18.00 katumuskanoni
20.2. klo 18.00 vigilia, ortodoksisuuden 
 sunnuntai
7.3. klo 10.00 liturgia, ristin kumarta-
 misen sunnuntai
12.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
16.3. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
19.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia

Lieksan kirkko
13.2. klo 18 Suuri ehtoopalvelus
14.2. klo 10 Liturgia
14.2. klo 18 Ehtoopalvelus (Suuren 
 paaston alku)
15.2. klo 18 Suuri katumuskanoni
18.2. klo 18 Suuri katumuskanoni
19.2. klo 18 Paastoliturgia
20.2. klo 18 Vigilia
21.2. klo 10 Liturgia
24.2. klo 18 Paastoliturgia (Piispa Arseni)
27.2. klo 18 Vigilia
28.2. klo 10 Liturgia
3.3. klo 18 Paastoliturgia
6.3. klo 18 Vigilia
7.3. klo 10 Liturgia
10.3. klo 18 Paastoliturgia
13.3. klo 18 Vigilia
14.3. klo 10 Liturgia
17.3. klo 18 Paastoliturgia
20.3. klo 18 Vigilia
21.3. klo 10 Liturgia
24.3. klo 18 Paastoliturgia
25.3. klo 9 Liturgia (Ilosanoma, Jumalan-
synnyttäjän ilmestys)
27.3. klo 18 Vigilia (Virpomavitsojen 
 siunaus)
28.3. klo 10 Liturgia (Palmusunnuntai)
28.3. klo 18 Ehtoopalvelus
29.3. klo 18 Paastoliturgia
30.3. klo 18 Paastoliturgia
31.3. klo 18 Yleinen sairaanvoitelu

1.4. klo 14 Ehtoopalvelus ja liturgia
1.4. klo 18 Evankeliumit Kristuksen 
 kärsimyksistä
2.4. klo 14 Kristuksen ristiltäotto
2.4. klo 18 Kristuksen hautaaminen
3.4. klo 14 Ehtoopalvelus ja liturgia
3.4. klo 23:30 Pääsiäisyö
5.4. klo 10 Liturgia
8.4. klo 9 Liturgia
10.4. klo 18 Vigilia
11.4. klo 10 Liturgia
13.4. klo 9 Liturgia (Tuomaan tiistai)
17.4. klo 18 Vigilia
18.4. klo 10 Liturgia
24.4. klo 18 Vigilia
25.4. klo 10 Liturgia
28.4. klo 9 Liturgia (Kirkkoherran 
 pääsiäiskahvit)

Viekin rukoushuone
16.2. klo 18 Suuri katumuskanoni
6.3. klo 9 Liturgia

Vuonisjärven rukoushuone
17.2. klo 18 Suuri katumuskanoni
20.3. klo 9 Liturgia
17.4. klo 9 Liturgia

Kolin ev.lut. kirkko
21.2. klo 10 Liturgia
26.3. klo 18 Paastoliturgia
17.4. klo 9 Liturgia

27.3. klo 9.00 liturgia ja virpovitsojen 
 siunaus, Lasaruksen lauantai
31.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
2.4. klo 18.00 aamupalvelus, Kristuksen 
 hautauspalvelus, suuri lauantai
5.4. klo 10.00 liturgia, ristisaatto, lasten 
 pääsiäinen, II pääsiäispäivä
6.4. klo 9.00 liturgia, III pääsiäispäivä

Polvijärvi
13.2. klo 18.00 vigilia, sovintosunnuntai
16.2. klo 18.00 katumuskanoni
28.2. klo 10.00 liturgia, Gregorios 
 Palamaksen sunnuntai
13.3. klo 9.00 liturgia, vainajien muistelu
17.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
28.3. klo 10.00 liturgia, palmusunnuntai
3.4. klo 9.00 ehtoopalvelus, liturgia, suuri 
 lauantai
9.4. klo 9.00 liturgia, VI pääsiäispäivä
25.4. klo 10.00 liturgia ja kirkkokahvit

Sotkuma
14.2. klo 10.00 liturgia, sovintosunnuntai
17.2. klo 18.00 katumuskanoni
10.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
14.3. klo 10.00 liturgia, Johannes 
 Siinailaisen sunnuntai
24.3. klo 18.00 vigilia, Neitsyt Marian  
 ilmestys
29.3. klo 18.00 suuren tiistain aamu-
 palvelus
2.4. klo 10.00 kuninkaalliset hetket, suuri 
 perjantai
18.4. klo 10.00 liturgia

Jeesuksen rukouspalvelukset 
(suuren paaston alkuun viikolle 6 asti):
Maanantaisin klo 18.00 Polvijärven 
kirkossa, Keskiviikkoisin klo 18.00 Sot-
kuman rukoushuoneessa, Torstaisin klo 
20.00 Outokummun kirkossa.
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

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

Ehtoopalvelus Elian kirkossa joka toinen 
keskiviikko klo 18.00  (Suuressa paastos-
sa EPL klo 17.00)  ke 17.2, ke 24.2, ke 
3.3, ke 10.3, ke 17.3, ke 31.3, ke 21.4, ke 
5.5, ke 19.5, ke 2.6
Suuri Paasto 
su  14.2 Sovintosunnuntai
klo 9.00 aamupalvelus
klo 10.00 liturgia

Seurakunnan jumalanpalvelusilmoituk-
set ja mahdolliset muutokset normaalisti 
maanantain Pogostan Sanomissa.

klo 18.00 ehtoopalvelus, suurenpaaston 
 alku ja anteeksipyytäminen 
1. paastoviikko 
ma 15.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ti 16.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ke 17.2 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
to 18.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
pe 19.2 klo 18.00 akatistos
2. paastoviikko 
ke 24.2 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia

pe 26.2 klo 18.00 akatistos
3. paastoviikko 
ke 3.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 5.3 klo 18.00 akatistos
4. paastoviikko 
ke 10.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 12.3 klo 18.00 akatistos
5. paastoviikko
ke 17.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 19.3 klo 18.00 akatistos
su 21.3 klo 9 aamupalvelus, klo 10.00 
 liturgia (radiointi)
6. paastoviikko
to 25.3 Jumalansynnyttäjän Neitseen 
 Marian ilmestys 
ke 24.3 klo 18.00 ehtoopalvelus
to 25.3 klo 8.00 aamupalvelus
 klo 9.00 liturgia
pe 26.3 klo 18.00 akatistos
la 27.3 klo 9.00 liturgia 

la 27.3 klo 18.00 ehtoopalvelus, 
 virpomavitsojen siunaus

Hattuvaaran tsasouna
la 10.4 Kirkas lauantai
 klo 9.00 liturgia 

Seurakuntatalolla
ti 23.3 klo 9.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia 
Srk-salilla joka keskiviikko klo 08.30 
aamupalvelus paitsi 10.2, 14.4.

Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin suuren paaston aikana
pe 19.2, 5.3, 26.3, 29.3, 30.3, 31.3 klo 
16.00-18.00

Vaikuta seurakuntasi toimintaan 
seurakuntaillassa 

ti 2.3. klo 18.00 

Ilomantsin ort. seurakuntasalilla (Mantsintie 7), aiheena:
”Nuoriso-, vanhus- ja maahanmuuttajatyö seurakunnassamme”

Tule pohtimaan, arvioimaan ja ideoimaan yhdessä muiden seurakuntalaisten 
kanssa seurakunnan nuorisotyötä, vanhustyötä ja maahanmuuttajatyötä.

Mukana ovat kanttori Sofia Laukkanen maahanmuuttajatyön asiantuntijana, 
ONL toiminnanjohtaja Kimmo Kallinen nuorisotyön asiantuntijana 

sekä Liisa Tuunainen vanhustyön asiantuntijana.

Alussa kahvitarjoilu.
TERVETULOA!
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Ilomantsi

TOIMINTAA 
KEVÄÄLLÄ 2010 

Ilomantsin 
miesten-
piiri kun-
nostautui 
loppiaisena 
tekemällä 
näyttävän 
jääristin 
isä Vesa 
Takalan 
opastuk-
sella. 

LAPSET JA NUORET
LAULAVAT

Osallistu ortodoksiseen suurtapah-
tumaan Kirkkopäiviin Joensuussa 
kesäkuussa laulaen! Jokainen lau-
lamisesta kiinnostunut lapsi ja nuo-
ri on tervetullut laulamaan yhdes-
sä suurkuorossa la 12.6. Joensuun 
Areenalla. Ilomantsissa harjoitel-
laan tapahtumaa varten  lauantaina 
20.3 ja 24.4. Harjoitukset alkavat 
klo 12 seurakuntasalilla ja päätty-
vät ehtoopalveluksella pyhän Elian 
kirkossa klo 18. Välillä syödään ja 
pelataan. Ilmoittaudu Riikka-kant-
torille ma 8.3. mennessä (050 464 
5281)! Ota myös kaveri mukaan 
laulamaan!

Lasten iltapäiväkerho
Toimintaa ja askartelua lapsille! 
Kerho toimii keskiviikkoisin klo 16-17 
seurakuntatalolla. Ota mukaan sisäkengät 
ja vaatteet kelin mukaan! Kerhoa pitävät 
Maria Jeskanen ja Anna-Mari Summala.
   
Lasten ikonimaalauspiiri
Piiri on torstaisin seurakuntasalilla (Mat-
sintie 7) klo 16.00–18.00. Piiri on tarkoi-
tettu kouluikäisille. Materiaalimaksu on 
20 € / lukuvuosi. Piiriä ohjaa ikonimaalari 
Anu Koivuniemi (040 525 8545).

Nuortenpiiri
- Tekemistä illaksi? 
- Eikö?
- Mitä sanoisit naurusta, peleistä, yh-

dessäolosta, pienimuotoisesta kirkkoilusta 
ja muusta mukavasta? 

- Kiinnostaa? Jos vastasit
”kyllä”, jatka lukemista. 
Jos vastasit ”ei”, jatka lukemista ja 

mieti mitä voit menettää.
Elikkä, ortodoksi nuoret pitävät nuor-

ten iltoja joka toinen keskiviikko klo 
18.00. 17.2. nuortenpiiri alkaa poikkeuk-
sellisesti klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgialla,  muut kokoontumiset ovat 3.3, 
17.3, 31.3. Iltamme alkaa ehtoopalveluk-

sella Elian kirkossa ja jatkuu sen jälkeen 
ortodoksisella seurakuntasalilla (Mantsin-
tie 7) jutustelun ja muun mukavan paris-
sa.  Ohjaajina toimivat Hanna Eskelinen ja 
Paula Koistinen. Älä ujostele!!! Ota kave-
risi ja tule mukaan! 

KUOROTOIMINTAA
Pyhän Elian kirkon kuoro harjoittelee 
maanantaisin klo 17-19 seurakuntasalil-
la.  Jos haluat laulaa kirkkokuorossa, ota 
yhteyttä kanttori Riikka Patrikaiseen 050-
464 5281.

Kirkkolaulupiiri kokoontuu pyhän Eli-
an kirkossa joka toinen keskiviikko klo 
16.45–17.45, jonka jälkeen toimitetaan 
yhdessä ehtoopalvelus klo 18.00. Viikosta 
7 eteenpäin, eli suuren paaston aikaan, pii-
ri kokoontuu kirkossa joka toinen perjan-
tai klo 16.45–17.45, jonka jälkeen klo 18 
lauletaan yhdessä akatistosta.

Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksiääni-
sesti sekä tutustutaan kirkkolaulun teori-
aan ja laulamisen perusteisiin. Piiri on kai-
kille avoin, eikä esiinny. Uudet kiinnostu-
neet aina tervetulleita! Piiriä ohjaa kantto-
ri Riikka.

KÄDENTAITOJA
Kansalaisopiston alaisuudessa toimii kak-
si ikonimaalauspiiriä, joita ohjaa ikoni-

maalari Marjaana Laatikainen. Jos olet 
kiinnostunut, ota yhteyttä numeroon 050 
531 0956.  

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu seurakuntasalilla maanantaisin klo 9-
12. Vuoden materiaalimaksu 20€. Piiriä 
ohjaa ikonimaalari Anu Koivuniemi.

Käspaikkojen teko ja ortodoksisten 
kirkkotekstiilien ompelu. Ryhmä kokoon-
tuu seurakuntasalilla perjantaisin klo 17–
20. Lisätietoja opettaja Marjaana Laatikai-
selta p. 050 531 0956. 

PIIRIT JA 
TIISTAISEURAT

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuussa, seu-
raa ilmoittelua Pogostan Sanomissa. Lisä-
tietoa piiristä saa Tuuli Santakarilta (040 
769 9425). 

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasa-
lilla joka kuukauden ensimmäinen keski-
viikko klo 18. Lisätietoja piiristä saa Teu-
vo Jetsulta (050 469 1398).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu seu-
rakuntasalilla parittomien viikkojen tiis-
taina klo 13.00. Mutalahden ja Hattuvaa-
ran tiistaiseurojen kokoontumisista ilmoi-
tetaan erikseen Pogostan Sanomissa. 

Lisätietoja seurakunnan kerhoista, 
kuoroista ja piireistä saa kansliasta p. 013- 
881084, avoinna ma, ke ja pe klo 9 – 13.



14 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 1/2010

 

Kanttorilla on haastava työ. Jos kirkko ui 
alati vastavirtaan helppoja ratkaisuja ja tar-
koituksia etsivässä maailmassa, on kirkko-
laulu osa tuota kokonaisuutta, joka ei auke-
ne katsojalle vain maallisin silmin katsoen. 
Kirkkolaulu on pyhää. Se vaatii meiltä eri-
laista suhtautumista kuin muu kaunis musiik-
ki, kirkkolaulua täytyy lähestyä kunnioituk-
sella. Kirkkolaulajan tehtävä on sama kuin 
enkeleillä – ylistää Jumalaa laulaen. 

Eräs kollegani huokaisi kerran miten saisi 
laulajansa ymmärtämään, että kirkkolaulu ei 
ole mitä tahansa laulua. Me kanttorit olemme 
kurjassa tilanteessa silloin, kun viikoittain 
harjoitamme kuorojamme kotiseurakunnis-
samme, ja viikonloppuna kuorosta on paikal-
la pieni siivu. Asia valkenee ehkä paremmin, 
jos miettii mitä kanttori-urkuri tekisi kirkos-
sa, jos urut eivät olisikaan muistaneet tulla 
paikalle… 

Sitoutuminen kirkkolauluun on erilais-
ta kuin sitoutuminen muuhun kuorolauluun. 
Kirkkokuoron tehtävä ja harjoittelun pää-
määrä on laulaa kirkossa jumalanpalveluk-
sissa. Muu tilpehööri kuoron ohjelmistossa 
on vain toissijaista ja tuota tarkoitusta tuke-
vaa. Kuoron toiminta ja elämä vaatii laula-
jalta sitoutumista. Kuorolaisten sitoutuminen 
kuoroon on kuoron elinehto: ei ole kuoroa 
ilman laulajia. Toisaalta kuoro ei ole myös-
kään ryhmä solisteja. Toimiva kuoro on ryh-
mä laulutaitoisia ihmisiä, jotka ovat yhdessä 

sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen ja teke-
vät töitä sen eteen. Kirkkolaulajan sitoutu-
minen on moninkertaista: Kirkkolaulaja si-
toutuu sekä kirkkoon että kuoroon. 

Kirkkolaulu vaatii jumalanpalveluksiin 
sitoutumista jo siksikin, että kirkon kah-
deksansävelmistö ei aukene vain kirjasta 
pänttäämällä. Lukuisien laulukertojen jäl-
keen laulaja alkaa olla jyvällä oktoekhok-
sesta. Juuri tuon kahdeksansävelmistön 
tunteminen tekee kirkkolaulajasta kirkko-
laulajan. Kun kahdeksansävelmistön tun-
tee niin hyvin, että voi jättää nuotit taka-
alalle, on tärkein väylä kohti kirkkomme 
rikasta tekstiperintöä raivattu. Vain murto-
osa kirkkomme tekstiperinnöstä on kirjoi-
tettu nuoteille. 

Kirkkolaulua ei voi luontevasti irrottaa 
jumalanpalveluksesta. Ne kaksi kuuluvat 
yhteen siinä missä kirkkolaulu on synty-
nyt osaksi jumalanpalvelusta. Musiikilliset 
perusrakenteet laulussa ovat kuitenkin sa-
mat kuin maallisessakin laulussa, ja niiden 
täytyy toteutua puhtaasti ja virheettömäs-
ti. Tarkkuutta ja puhtautta laulussa harjoi-
tellaan kuoroharjoituksissa, mutta laulaji-
en täytyy olla korvaltaan tarpeeksi tarkkoja 
päästäkseen moniäänisen laulun lähtövii-
voille. Siinä onkin problematiikkaa kyl-
likseen kanttoreille, jotka eivät voi – vaik-
ka haluaisivatkin – ottaa kuoroon mukaan 
kaikkia halukkaita. Toisaalta kanttorin työ 

on juuri opettaa kuorolaisiaan, eikä odottaa, 
että he missään suhteessa palvelutehtävän-
sä alussa olisivat valmiita kirkkolaulajia.

Kirkkolaulajalla on toki muutakin elä-
mää kuin kirkossa laulaminen. Olen pa-
hoillani silloin kun minulta kysytään, miksi 
kuorolaisia ei ollut siellä tai täällä mukana, 
sillä tiedän kuinka monessa ja monesti he 
ovat mukana ilman mitään korvausta. Neli-
äänisyys ei ole ainoa tapa toteuttaa kirkko-
laulua. Vanha kirkkolaulu on yksiäänistä, 
vaikka suomeksi kirkkolaulu on sata vuot-
ta sitten sovitettu slaavista sen moniääni-
sessä muodossaan. 

Kirkkolaulajan kehityksen päämäärä 
on kuoron soinnin paranemisessa, ei vain 
omassa kehittymisessä laulajana. Ainoa 
kilpailu, joka tukee tätä päämäärää, on ih-
misen sisäinen kilpailu omien taitojensa 
hiomiseksi. Yksilökeskeisenä aikana ei ole 
ehkä niin ”in”, että parhaimmillaan laulaja 
on vain osa harmonisesti soivaa kokonai-
suutta. Kokemuksena tuon tasapainoisen 
soinnin tunteminen on kuitenkin vertaan-
sa vailla.

Sitoutuminen on taikasana, joka on 
edellytyksenä kirkkolaulun palvelutehtä-
vän hyvin kantamiseen. Sitoutuessaan kuo-
rolainen ei vain anna vaan myös saa. Jos 
itse ei sitoudu, ei voi myöskään kokea lau-
lamisen tuomaa yhteisöllisyyttä. Kirkko-
laulu on musiikkia, mutta sen päämäärä on 
yhtä ylevä kuin kirkonkin – ohjata ihmisiä 
pelastukseen.

Riikka Patrikainen, 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan
kanttori

Kanttorin
kynästä

Kirkkolaulaja sitoutuu 
 kirkkoon ja kuoroon

Kuva: 
Pentti 
Potkonen
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Joensuu

Kirkollista opetusta 
Joensuussa

Joensuun seurakunnassa on joulukuussa 
aloitettu katekumeenikurssi. Monet ovat ky-
selleet mitä katekumeeniopetus on ja kenel-
le se on tarkoitettu. Katekumeeniopetus on 
kirkon jäsenyyteen tähtäävää opetusta, joka 
on tarkoitettu ensisijassa kirkkoon liittymistä 
pohtiville. Kurssilla tutustutaan kirkon juma-
lanpalveluksiin, elämään ja uskoon. Jos kurs-
sin aikana ortodoksisuus alkaa tuntua omalta, 
on kurssilaisilla mahdollisuus tulla kirkon jä-
seniksi pääsiäisenä. 

Vaikka katekumeeniopetus on seurakunnas-
samme uusi työmuoto, ei kyse ole kirkollisesti 
ajateltuna uudesta asiasta. Varhaiskirkossa ka-
tekumeenit valmistautuivat kasteeseen ja kir-
kon jäsenyyteen paaston aikana. Juuri pää-
siäisenä katekumeenit kastettiin ja otettiin 
kirkon jäseniksi.  Sama ajatus on myös ny-
kyisen katekumeeniopetuksen takana. 

Monet kirkkoon aiemmin liittyneet ovat 
tiedustelleet mahdollisuutta tulla mukaan ka-
tekumeeniopetukseen. Joulukuussa alkanut 
ryhmä on nyt täynnä, mutta mikäli opetuksen 
kertausta kaipailevia ilmaantuu, voidaan ker-
tauskurssikin järjestää. Mikään ei estä mei-
tä järjestämästä vaikka kristinoppileirin ker-
tauskurssia aikuisille! Asiasta kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä virastoon. Uusi varsi-
nainen katekumeeniryhmä aloittaa seuraavan 
kerran taas syksyllä. 

Ortodoksisuus 
tutuksi -illat
Joensuussa

Kaikille avoimet Ortodoksisuus tutuk-
si -illat jatkuvat helmikuussa. Kevään ai-
kana on tarkoitus käsitellä erityisesti kir-
kon jumalanpalveluksiin liittyviä aiheita. 
Kokoontumiset ovat pyhän Nikolaoksen 
kirkossa maanantaisin kello 18.00. 

22.2. klo 18.00 Paastoajan jumalan-
 palvelukset, TM Juha Pössi
8.3. klo 18.00 Liturgia illalla? 
 Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
22.3. klo 18.00 Suuren viikon tapahtu-
 mat ja jumalanpalvelukset, Rovasti 
 Stefan Holm
12.4. klo 18.00 Pääsiäisajan jumalan-
 palvelukset 
26.4. klo 18.00 Liturginen uudistus, 
 TM Timo Hirvonen
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

Puh. (013) 266 0017, 
050 558 2528, 

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi 

http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/joen-
suu/nuoriso_vara.php

KLIK!

Lasten talvileiri 
Sikressä 9.-12.3.2010
Leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä max. 30 leiriläistä. Ilmoittautumiset 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan nuorisotoimistoon 1.3. mennessä. Muistat-
han ilmoittaa samalla mahdollisen erityisruokavaliosi.
Hinta 30 €, (sisaralennus 5 €) sisältää kaiken oleellisen: kuljetukset Joensuusta 
Sikrenvaaraan ja takaisin, täyden ylläpidon, vakuutuksen ja leirin ohjelman. Ja 
ohjelmaan kuuluu tietysti ulkoilua, pelaamista, leikkimistä, kavereiden kanssa 
olemista ja jumalanpalveluksia. Nyt kaikki mukaan kivalle leirille!

Alkutalven 
kuvasatoa

JouluQ:n Jysäyksessä patsasteltiin ulkona…

...ja kisattiin leikkimielisesti jouluisten leivon-
naisten paremmuudesta.

Lapsikuoro esiintyi Pyhän Nikolaoksen juhlassa.

Lasaruksen 
lauantaina
virpomavitsojen tekoon!
Perinteinen virpomavitsojen askartelupäivä pidetään seurakunta-
salissa lauantaina 27.3. klo 14.00 alkaen, ja vitsat siunataan klo 
16.00. Tuothan omat pajut, koristeita löytyy sitten talon puolesta. 
Vapaaehtoinen materiaalimaksu. 

Muista nettisivumme ja ilmoittaudu sähköpostilistalle!
Sieltä löydät aina tuoreimmat tiedot tapahtumista, ja lisäksi voit liittyä nuo-
risotoimiston sähköpostilistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi Pasille.
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Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET     

Alustava 
leirinohjaaja-info
Kevät tulee pikkuhiljaa, ja jälleen 
koittaa myös aika jolloin ryhdymme 
etsimään ohjaajia tulevan kesän lei-
reille. Seurakunta kouluttaa leirinoh-
jaajat, ja alustavat leirinohjaaja-
kurssien ajankohdat ovat seuraavat:

LO 1 –kurssi: 16.-18.4. 
Tämä on tarkoitettu kaikille ohjaajiksi ha-
luaville.
LO 2 –kurssi: 14.-16.5. 
Ja tämä on sitten leireille valituille ohjaa-
jille tarkoitettu lisäkoulutus.
Lisätietoja koulutuksista ja varsinaisesta 
ohjaajahausta löytyy aikanaan nuorisotoi-
miston nettisivuilta, ja näistä ilmoitetaan 
myös sähköpostilistalle liittyneille.

Abikurssille!
Ylioppilaiksi tähtääville on tarjolla tä-
näkin talvena erittäin laadukas abikurssi 
Joensuussa. Kurssi pidetään seurakunnan 
virastolla 6.-7.3. ja sen hinta on 30 euroa, 
jolla saa laadukkaan opetuksen, materiaa-
lit sekä ruuat ja kahvit kurssin aikana. Il-
moittaudu viimeistään 1.3. mennessä nuo-
risotoimistoon. 

KSENIA-PIIRIN 
KEVÄT 2010

Joensuun ortodoksisella 
seurakuntasalilla, 

Kirkkokatu 32

Tiistai 23.2. klo 19. 
”Pyhiinvaellusreitillä Ranskassa”, 
Anna-Maija Salmi
Tiistai 23.3. klo 19. 
”Pyhiinvaellus venäläisiin luosta-
reihin”, Papin näkökulmia pyhiin-
vaellukseen, Isä Stefan Holm
Tiistai 20.4. klo 19. 
”Ihan pimeää ei olekaan – Neitsyt 
Marian aika”, Kati Hannulan runo-
esityksen (n.50 min.) ja iltateen jäl-
keen Lanttikirkko. Kaikki illan tuo-
tot  (ohjelma 5 e tai vapaaehtoi-
nen raha) menevät lyhentämättö-
mänä Pienimmän Lantin yhteisölle. 
Ilta järjestetään yhdessä Joensuun 
NNKY:n kanssa.
Lauantai 8.5. klo 8. 
Perinteinen talkooreissu Lintulaan. 
Lähtö Nikolaoksen kirkon edestä 
klo 8.00. Mukaan haravat ja käsi-
neet. Paluu töiden jälkeen. Ilmoit-
tautumiset Jaanalle 040-9134009 
viim. 5.5.
Huom! Tiistaisin myös Jeesuksen 
rukouspalvelus klo 18.30 kirkossa.
SYDÄMELLISESTI  TERVETULOA!

Joensuu

Ort. miesten 
keskustelupiiri 

”Miikkulan Musikat”
Kokoontumiset kuukauden vii-
meisenä maanantaina klo 18.00 
seurakunnan viraston kokous-
huoneessa Joensuussa. Kevään 
kokoontumiskerrat ja aiheet:
22.2. Media – julkisuuden käyttö ja 
vastuu
29.3. Median valta markkinoinnissa 
ja tiedottamisessa
26.4. Ortodoksiset kirkkopäivät 
”Kirkko – luomakunnan toivo”
31.5. Retki elokuvakylä ”Miikkulaan” 
(retki varmistuu kevään aikana)

Lapin 
vaellus 

kesällä 2010 

Tulevan kesän vaellus suun-
tautuu näillä näkymin Ruotsiin, 
Abiskon – Nikkaluoktan alueel-

le. Hinnat pyritään pitämään 
kurissa kuten aiempinakin 

vuosina, joten nyt voit jo varata 
kalenteristasi 31.7.-7.8. välisen 
ajanvaelluspuuhiin. Houkuttele 

myös kaverisi mukaan!

K
E

R
H

O
T Maanantaisin

Poikien monitoimikerho alakouluikäisille klo 18 – 20.

Tiistaisin
Naperokerho 3 – 6 v. tytöille ja pojille klo 17.00- 18.00.
Tyttöjen monitoimikerho alakouluikäisille klo 18 – 19.30.
Nuorten ikonimaalauspiiri (yli 14 v) klo 18 – 20.30.

Keskiviikkoisin
Muskari 3 – 6 vuotiaille klo 10- 11.30.
Alakouluikäisten monitoimikerho klo 13.30 – 15.30.

Torstaisin
Päiväkerho 3 – 6 vuotiaille klo 9 – 12.
Perhekerho alle 3 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen klo 
9 – 12.

Sunnuntaisin
Lapsikuoro 5 – 11 vuotiaille klo 16 – 17.
Nuorisokuoro 12 – 18 vuotiaille liturgian jälkeen.
Lisätiedot kanttoreilta, puh. 013 – 266 0015.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan kerhot



18 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 1/2010

Taipale
HUOMIO!  KOULUTUKSEN PÄIVÄ-

MÄÄRÄ ON MUUTTUNUT!!!

VAPAAEHTOISTYÖN / 
DIAKONIATYÖN 

KOULUTUSPÄIVÄ
6.3.2010 klo 10 – 15.00

Viinijärvellä Vanhassa Pappilassa

Koulutuksen teema on: KOHTAAMI-
NEN. Koulutuksen vetäjät ovat sosiaali-
työntekijä Leena Viinisalo-Heiskanen ja 
sairaanhoitaja Kristina Lipitsäinen. Ilmoit-
tautuminen 25.2.2010 mennessä sähköpos-
tilla taipale@ort.fi tai puhelimitse kansliaan 
(013)-641 161 ma, ti ja to klo 9 – 12. Ilmoita 
nimen lisäksi yhteystietosi. Lisätietoja tilai-
suudesta antaa Kristina Lipitsäinen puh 050-
468 3680 tai kristina.lipitsainen@elisanet.fi

OHJELMA
10.00 Rukouspalvelus ja tervetulotoivotukset 
 (kirkossa)
10.30-11.00 Tutustutaan toisiimme ja päivän 
 teemaan
11.00-12.00 Vapaaehtoistyön periaatteet
12.00-12.45 Lounas
12.45-14.15 Kohtaaminen, ryhmätyötä ja 
 harjoituksia
14.15-14.45 Ajatukset päivän annista.
14.45-15.00 Päivän päätös ja kahvi

TAIPALEEN 
ÄITI-LAPSIPIIRIN 

OHJELMAA KEVÄT 2010:

14.2.2010  Su klo 14.00 alkaen Sovin-
tosunnuntain laskiaistapahtuma Viinijär-
vellä Vanhassa pappilassa. Myynnissä bli-
nejä/lettuja/juomista. Tuotto nuorten Krei-
kan matkan hyväksi.

24.2.2010 Ke klo 16.00 Perinteistä 
kuppausta äideille -ilta. Kokoontuminen 
Outokummun Kuntoutuksen (Sepänkatu 
1) eteen. Varaa pyyhe ja peseytymisväli-
neet mukaan. Hinta 45 euroa/kupattava 
(sis.saunakahvit ja pientä purtavaa).

HIIHTOLOMA VKO 10
24.3.2010 Ke klo 17.30 Virpovitsojen 

tekoa yhdessä Outokummun Tiistaiseuran 
kanssa Okun kirkon alakerrassa.

27.3.2010 La klo 9.00 Lasaruksen lau-
antain liturgia ja virpovitsojen siunaus 
Okun kirkossa.

5.4.2010 Ma klo 10.00 Lasten pääsiäi-
nen. Paikka avoin.

14.4.2010 Ke klo 17.30 Laulupiiri Ant-
ti Räsäsen johdolla Okun kirkon alakerras-
sa.

Anna lahja, jolla
on ikuinen arvo.
Tule jouluostoksille 

FILOKALIAAN
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja monenlaista 
muuta lahjatavaraa.

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

Kauppakatu 23 a, 
80100 Joensuu

Puh. ja fax: 013-285900
filokalia@elisanet.fi

www.filokalia.fi

Avoinna ma-pe 10–17

Tervetuloa tutustumaan 
ja ostoksille!

Laskiaistapahtuma 
Taipaleella 

sovintosunnuntaina
Sovintosunnuntaina 14.2. Viinijärvellä 
vanhassa pappilassa vietetään laskiais-
tapahtumaa alkaen klo.14.00: myynnis-
sä blinejä ja lettuja lisukkeineen, kahvia, 
teetä ja mehua. Samanaikaisesti lapsille 
valvottua mäenlaskua kirkon mäellä. Ta-
pahtuman tuotto nuorten Kreikan mat-
kan hyväksi. Tervetuloa kaiken ikäiset!

Ortodoksisuusko vierasta viinijärveläisille?
Eipä hätää: Kiinnostavia alustuksia ortodoksisista aiheista vanhassa 
pappilassa (Viinijärventie 7)  kevätkaudella.

Su.21.02.2010 klo. 18.00 TL Tiina Juurela: Ortodoksinen kuolemakäsitys
Su.21.03. rovasti Stefan Holm: 
 Suuren viikon tapahtumat ja jumalanpalvelukset.
Su.11.04. TM Wilhelmiina Virolainen: 
 ”Loista, sinä uusi Jerusalem - ylösnousemus kirkkoveisuissa”

Tule tutustumaan itäisen kirkon opetuksiin!

  Taipaleen seurakunta hakee 

seurakunnan nuoria kesätyöntekijöiksi 
seuraaviin tehtäviin:
Kirkonesittelijöiksi Viinijärvelle, Outokumpuun ja Polvijärvelle ajalle 
30.6.-8.8.2010. Työaika viikoittain keskiviikosta sunnuntaihin klo 12-16.

Leirinohjaajia sekä leirinjohtajia kriparille (30.7.-8.8.2010) sekä las-
tenleireille (6.-11.7.2010).
Jos olet kiinnostunut em. tehtävistä lähetä hakemuksesi 1.3.2010 mennessä  osoit-
teella: taipale@ort.fi, tai taipaleen ortodoksinen seurakunta Viinijärventie 7, 83400 
VIINIJÄRVI. Laita hakemukseen henkilötietojesi lisäksi tehtävä tai leiri mille haluaisit 
kesätöihin. Tiedustelut isä Paavolta: puh. 050-5661700 tai paavo.ratilainen@ort.fi.
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Ilomantsi
Pauli Muranen
Meeri Kärkkäinen
Jorma Juhani Lyhykäinen
Petja Antero Purmonen
Pentti Mikael Martiskainen

Joensuu
Kervinen Aune Maria, Joensuu
Pikkarainen Esko Henrik, Joensuu
Gavrilov Jaakko, Joensuu
Heinonen Maini Inkeri, Joensuu
Tuupanen Usko Kalevi, Joensuu
Näätänen Salme, Joensuu
Tschokkinen Julia, Joensuu
Teura Veli Seppo, Joensuu
Mattsson Lauri Sakari, Kitee
Sivonen Aili, Tuupovaara

Lieksa
Veera Lintu
Aleksandra Tuikkanen
Pirjo Harjunen
Vilho Jaskanen
Pekka Peräoja 

Nurmes
Elli Korhonen, Rautavaara
Tapio Repo, Juuka
Maria Haimakainen, Juuka
Vilho Hämynen, Valtimo
Elisabet Mäkkeli, Juuka

Taipale
Bertta Hyttinen, Outokumpu
Aune Annikki Pelli, Liperi
Väinö Kontkanen, Outokumpu

    Taipale
Toni Petteri Pirinen ja Soile Elina Rum-
mukainen, Outokumpu

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Niinpä eräänä sunnuntaina syksyllä 
vuonna 2008 joukko miehiä kokoontui en-
sin Sotkuman pyhäkköön liturgiaan ja sen 
jälkeen siirryimme muutaman kilometrin 
päässä sijaitsevaan Säynelammen leirikes-
kukseen tuumailemaan tulevia toiminta-
muotoja. 

Kokoontuminen oli hedelmällinen. 
Tuon tapaamisen jälkeen kokoonnuttiin 
säännöllisesti lähes joka toinen viikko 
aina kevääseen saakka. Pääpaino toimin-
nassa ovat olleet Taipaleen Miesten ilta-
tee-tilaisuudet Viinijärven vanhassa pap-
pilassa. Iltateen ja pikkupurtavan ohessa 
tilaisuuksissa on ollut joko jonkun omasta 
keskuudestamme valitun jäsenen tai sitten 
jonkun ”vierailevan tähden” pitämä kes-
kustelualustus. Joskus teeilta on vietetty 
myös pelkästään yhteislaulun merkeissä. 

Toimintaa suunnitellessamme tavoit-
teena on ollut myös aktiivisen tekemisen 
liittäminen piirin ohjelmaan. Olemme pyr-
kineet auttamaan seurakuntaa erilaisten ta-
pahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä. 
Apua tarvitseville seurakuntamme jäsenil-
le olemme joissakin pienemmissä arkisis-
sa askareissa (esim.polttopuut, lumityöt) 
tarjonneet talkooapuamme. Säynelammen 
leirikeskuksen polttopuutalkoot ovat olleet 

koko ajan mukana ohjelmistossa.  Myös te-
atteriretkiä on järjestetty.

Tiernapoikina diakoniakassaa 
kartuttamassa

Joulun alla perustettiin tiernapojat –ryhmä. 
Tämä ”iskujoukko” ylittikin sitten kaik-
ki odotukset aktiivisuudellaan. Eri puolilla 
seurakuntaa, eri hoitolaitosten ja yhteisöjen 
jouluun valmistautumistilaisuuksissa esiin-
nyttiin kymmenkunta kertaa. Vaikka Tier-
napoika-kiertueemme tavoitteena ei alun 
pitäenkään ollut minkäänasteinen taloudel-
linen hyöty, niin seurakunnan diakoniatyön 
kassaa saatiin esiintymisten ohessa kartu-
tettua peräti yli 500 eurolla. 

Kevätkaudella Miesten Piiri on ollut 
muiden mukana Äiti-Lapsi –piirin kanssa 
järjestämässä perheiden yhteistä sovinto-
sunnuntain laskiaistapahtumaa Säynelam-
mella. Ohjelmassa on ollut leikkimielistä 
pilkkikilpailua, makkaranpaistoa ja moot-
torikelkka-ajelua. 

Taipaleen Miesten Piirin toiminta on 
siis ollut monella tapaa antoisa ja ohjel-
maltaan monipuolinen. Toivon ja uskon 
että Miesten Piirin toiminta jatkuu, moni-
puolistuu ja kehittyy vielä tästäkin. Sik-
si toivotankin kaikki asiasta kiinnostuneet 
tervetulleiksi mukaan toimintaan. 

isä Jari Jolkkonen

  Joensuu
Hautamäki Ilmari Tiitus, Joensuu
Haapiainen Onni Leevi Laurinpoika, Jo-
ensuu
Iias Sofia Elina, Joensuu
Kontkanen Tuomas Johannes, Joensuu
Ronkainen Eeli Juhani Joonatan, Leh-
mo
Hallikainen Aleksi Veeti Matias, Reijola
Heiskanen Matti Waltteri, Joensuu
Palviainen Mikael Kristian, Joensuu
Eskelinen Lotta Mari, Joensuu
Nurminen Milja Tuulia, Joensuu

Nurmes
Ramona Jadelina Anneli Hämynen

Taipaleen Miesten Piirin 
 toiminnasta

Seurakunnissamme on monenlaisia toimintaryhmiä: tiis-
taiseuroja, äiti-lapsi -piirejä, ortodoksisuus tutuksi –kerhoja, 
eläkeläiskerhoja, diakoniatyöryhmiä. Piirit toimivat osallis-
tujien omien toiveiden ja aktiivisuuden mukaisesti. Yksi osa 
seurakuntiemme jäsenistöstä on aiempina vuosikymmeninä 
kuitenkin jäänyt hiukan ”paitsioon”. Tämä kohderyhmä on 
seurakuntiemme miespuoliset jäsenet. Toki tiedän ainakin 
Joensuun seurakunnassa jo kauan aikaa toimineen aktiivises-
ti ”Miikkulan Musikat”– miesten oma toimintapiiri. Ehkäpä 
osaltaan juuri heidän esimerkkinsä kannustamana alkoi ke-
sällä 2008 myös Taipaleen seurakunnan miesten keskuudessa 
viritä ajatus oman toimintapiirin aloittamisesta.
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Suuri paasto
Pääsiäinen on vuoden suurin ja iloisin päivä. Syystäkin pääsi-
äistä kutsutaan juhlien juhlaksi.

Pääsiäispaaston nimi on suuri paasto, edeltäähän se vuo-
den suurinta ja iloisinta juhlaa Paaston aikana palataan evanke-
liumin perussanomaan. Muistamme mitä merkitsee olla kristit-
ty ja mitä on ilo.

Paasto kutsuu hiljentämään vauhtia ja tarkistamaan oman 
elämän suuntaa. Paastoruoan tulee olla yksinkertaista ja helpos-
ti valmistettavaa. Nautintoaineet jätetään pois eikä aikaa käyte-
tä juhlimiseen. Stressaava työnteko ei kuulu sekään paastoon. 
Säännöt paastoamisesta eivät koske odottavia ja imettäviä äite-
jä, pieniä lapsia, sairaita, matkustavia tai raskasta työtä tekeviä. 
Jokaisen tulee itse löytää omaan tilanteeseensa sopiva sovellus 
paastosäännöistä. Asiasta voi keskustella papin kanssa.

Paaston tavallista rauhallisempi elämäntapa säästää aikaa ja 
voimia, ehkäpä rahaa. Näitä mahdollisuuksia tulee käyttää hen-
gelliseen hyvinvointiin ja lähimmäisen auttamiseen. Varmasti 
on lähellä tai kaukana joku, joka tarvitsee minulta säästynyttä 
aikaa, rahaa tai vain ystävällisen sanan.

Paaston jumalanpalveluksissa tulee esiin hiljentyminen ja 
katumus. Tätä ilmapiiriä kuvaa hyvin luonnehdinta kirkas su-
rumielisyys. Monien mielestä kaunein ja vaikuttavin paastopal-
velus on paastoliturgia, pidemmältä nimeltään ennepyhitettyjen 
lahjain liturgia. Se on paaston arki-illan ehtoopalvelus, johon 
liittyy edellisenä sunnuntaina siunatun ehtoollisen jakaminen. 
Ehtoollisen osallistumiseen valmistava paasto alkaa puolelta 
päivin.

Paasto on matka sovintoon itseni kanssa, lähimmäisteni 
kanssa ja Jumalan kanssa. Toivoa on aina! Kauniisti on eräs 
Kirkon opettaja todennut: ”Katumus on toivon tytär ja toivotto-
muuden kieltäminen.” Katumuksen sakramentti, synnintunnus-
tus, kuuluu paastoon. Se 
on mahdollisuus katsoa 
rehellisesti omaa elämää 
ja kääntyä pois erehdyk-
sistä, vieraantumisesta ja 
synnistä ja. Se antaa uu-
den mahdollisuuden ja 
anteeksiannon. Se elvyt-
tää kyvyn elää.

Lars Ahlbäck
Lieksan ortodoksisen 

seurakunnan kirkkoherra

Viron ortodoksien sõbrad ry järjestää 
   PYHIINVAELLUSMATKAN 
      Kaakkois-Viroon 17.– 21.8.2010 
Suunnitelmissa on viettää kaksi yötä Põlvassa ja kaksi yötä Värs-
kassa. Osallistumme Obinitsan kirkon juhlavigiliaan, liturgiaan ja 
hautausmaan tapahtumaan. Seuraavana päivänä osallistumme Obi-
nitsan kyläjuhlaan, Kirmaskiin. Värskassa vierailemme mm. setu-
kaismuseoalueella, käsityöläisten myymälässä ja syömme museo-
alueen viihtyisässä ravintolassa. Värskassa yövymme kylpylässä, 
jossa mahdollisesti voimme tilata hoitoja (selvityksen alla). Vierai-
lemme myös useassa kirkossa matkan aikana. Matka lähtee Joen-
suusta (mahd. Ilomantsista). Matkanjohtaja on Isä Pertti Ruotsalai-
nen, joka antaa lisätietoja ja ottaa vastaan ilmoittautumisia puhelin 
0500176 985 tai pertti.ruotsalainen@opaasi.fi

Konevitsa-kvartetti
Pietarilainen a cappella -kvartetti, 

uusi kokoonpano

Sunnuntaina 28. helmikuuta  klo 18.00
Joensuun ortodoksinen seurakuntasali

Kirkkokatu 32, Joensuu

Ohjelma 10 euroa                Tervetuloa!

TULE MUKAAN PYHITTÄJÄ 
TRIFON PETSAMOLAISEN JUHLAAN 

LAPPIIN 26-30.8.2010
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry sekä Joensuun ja Kuo-
pion ortodoksiset seurakunnat järjestävät yhdessä pyhiinvaellusmat-
kan maamme pohjoisimmille ortodoksialueille Nellimiin ja Sevetti-
järvelle sekä Norjan puolelle Neideniin. Matkalla osallistumme py-
hittäjä Trifonin juhliin perjantaina 27.8. Nellimissä, lauantaina 28.8. 
Sevettijärvellä ja sunnuntaina 29.8. pyhän Georgioksen kappelil-
la Neidenissä, Norjassa. Matkareittimme: Joensuu-Kuopio-Iisalmi-
Oulu-Rovaniemi-Ivalo-Nellim-Inari-Sevettijärvi-Neiden-Rovanie-
mi-Oulu-Iisalmi-Kuopio-Joensuu. Hinta on Joensuusta ja Kuopiosta 
265 €, Iisalmesta 260 €, Oulusta 245 € ja Rovaniemeltä 230 €. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle 15.6.2010 
mennessä puh. 0206 100491, pshv@ort.fi

Konevets Quartet
Venäläistä ortodoksista  

kirkkomusiikkia ja kansanmusiikkia 
XVIII– XX  vuosisadoilta


