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Uusi laki ortodoksisesta kirkosta ja kirkkojärjestys tulivat voimaan 
vuoden 2007 alusta. Moneen asiaan uudistuksessa suhtauduttiin 
epäillen, ehkä pelokkaastikin. Nyt uudistuksesta kertyneen käytän-
nön kokemuksen perusteella sitä voi pitää pääosin onnistuneena.

 Myös muita hallinnollisia uudistuksia on tehty. Kuluvan vuo-
den alussa jäsenrekisterin pito alkoi siirtyä seurakunnilta kirkon 
keskusrekisterille. Pienissä seurakunnissa, joissa työntekijöinä 
ovat pappi ja kanttori, tämä uudistus koetaan myönteisenä.  Näin 
hengelliseen työhön tarkoitetut ja koulutetut työntekijät vapautu-
vat varsinaiseen tehtäväänsä.

Myös taloushallinto on voitu antaa kirkon keskuksessa toimi-
valle palvelukeskukselle. Jotkut seurakunnat pitävät sen palvelu-
kykyä hyvänä, mutta aika paljon on myös toisenlaisia mielipiteitä. 
Palvelukeskuksen hinnoittelu saattaa olla kalliimpaa kuin paikal-
lisissa tilitoimistoissa, lisäksi sen toimintaa joudutaan tukemaan 
keskusrahaston varoilla. Ajan myötä tilanne varmaankin muuttuu.

Tämän lehden ilmestyessä on jo pidetty kuluvan vuoden kir-
kolliskokous. Sillä on käsiteltävänään varsin laaja, kirkkomme ra-
kenteita perusteellisesti ja myös varsin kriittisesti arvioiva hallin-
nonuudistustyöryhmän mietintö. Uudistuksia ei pidä tehdä vain 
niiden itsensä vuoksi, niillä pitää olla kirkon elämään myönteisiä 
vaikutuksia. Erityisesti vaikutusten tulee näkyä siellä, missä kirk-
ko ja seurakuntalainen kohtaavat, liike-elämän kielellä sanottuna 
asiakasrajapinnassa.

Erityisesti tulee kirkossamme varoa julkishallinnosta valitetta-
van tuttua ilmiötä; itsetarkoituksellista byrokratiaa ja keskushallin-
non pöhötautia. Jo nyt on keskushallinto kirkkomme jäsenmäärään 
nähden varsin raskas. Kirjailija Erno Paasilinna piti byrokratian 
huippuna rykmenttiä, joka ei kykene hyökkäämään, siinä kun 
kaikki huoltavat toisiaan. Tällaista tautia ei kirkossa saa päästää 
leviämään.

Kun uudistuksia tehdään, täytyy pitää kirkkaana mielessä kir-
kon perustehtävä. Joudumme vakavasti pohtimaan, mihin kirkon 
todennäköisesti niukkenevia resursseja kohdennetaan. Resurssit 
pitää kohdentaa sinne, missä ortodoksit kohtaavat kirkkonsa, siis 
seurakunnille ja ”asiakasrajapinnassa” toimiville järjestöille. Siis, 
pidetään keskushallinto keveänä ja kohdennetaan vapautuvat re-
surssit kirkon perustehtävään.

     isä Iivo Suvanto
     päätoimittaja

Hallinnon
uudistusta
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Kolme viisasta miestä, Caspar, Mel-
chior ja Balthasar tekivät pitkän matkan 
kaukaa idästä Beetlehemiin. He seurasi-
vat tähteä, uskoen vahvasti sen johtavan 
heidät kauan odotetun Messiaan synty-
mäpaikalle. Ehkäpä heiltä kului matkaan 
40 päivää? Sen kestoinen on ainakin 
oma matkamme jouluun. Hengelliselle 
taivaalle kohosi 15. marraskuuta paasto-
tähti, jota seuraten saavumme perille. Ja 
vaelluksemme päämäärä on sama kuin 
itämaan tietäjillä.

Joulupaasto on kestoltaan yhtä pit-
kä, kuin pääsiäistä edeltävä suuri paasto. 
Sen aikana ovat ruoka-aineista kiellettyjä 
liha, kananmunat ja maitotuotteet, mut-
ta kala on sallittu sunnuntaisin. Aineel-
lisessa mielessä se ei siis ole yhtä anka-
ra kuin pääsiäistä edeltävä suuri paasto. 
Myös liturgisesti joulupaasto on poik-
keava. Jumalanpalvelusten tekstit tuke-
vat hengellistä matkaamme juhlaan vasta 
viime metreillä. Paaston taipaleelle osu-
ville sunnuntaipäiville ei suuren paaston 
tavoin ole omia erityisiä aiheita. Juhlaan 
viittaavat edeltä käsin vain lauantai-ilto-
jen palveluksissa laulettavat joulun vei-
sut ja viisipäiväinen esijuhla.  

Paaston tehtävä on sen ruokaan liitty-
vistä säännöistä tai liturgisista erilaisuuk-
sista huolimatta aina yksi ja sama. Paasto 

johdattaa ajatuksemme tulevaan juhlaan 
ja velvoittaa pohtimaan omaa hengellistä 
tilaa ja elämän arvoja. Mitä meidän tulee 
tehdä paaston aikana? Voimme keskit-
tyä huolehtimaan itsestämme ja luopua 
turhasta. Sen voimme tehdä lukemalla 
hengellistä kirjallisuutta, liikkumalla ja 
lepäämällä. Voimme luopua nautintoai-
neista ja turhista ostoksista, esim. ilta-
päivälehdistä ja makeisista sekä rajoittaa 
tiedotusvälineiden seuraamista. Lähim-
mäisiämme voimme muistaa antamalla 
heille aikaa ja huomiotamme. Paastoa-
misen ei siis tarvitse ole monimutkainen 
suoritus. Siihen löytyy aineksia jokaisen 
meidän elintavoista ja -piiristä, jos vain 
niin tahdomme. Tärkeänä hengellisenä 
valmistautumisena on myös synnintun-
nustuksella käyminen.  

Neljäkymmenpäiväinen paaston tai-
val on pitkä, mutta sen päättyessä saa-
vumme seimen ääreen ja paimenten ja 
tietäjien tavoin kumarramme vastasyn-
tynyttä Vapahtajaa sekä enkelten tavoin 
ylistämme Häntä. 

     
  Piispa Arseni

Joulupaastokeräys 
15.11-31.12.2010

Ortaidin, Ortodoksisen Lähetyksen, Py-
hien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan 
(PSHV), Ortodoksisten Nuorten Liiton 
(ONL) ja Ortodoksisen Opiskelijaliiton 
(OOL) joulupaastokeräyksellä tuetaan 
diakoniatyötä Venäjän Karjalassa. Ke-
räyslahja ohjataan diakoniatyöhön Or-
taidin paikallisten kumppanien kautta.  

Uteshenie (Lohdutus) -diakoniasää-
tiö on yksi Ortaidin paikallisista  kump-
paneista. Uteshenien toiminnan kautta 
vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan eri 
toimijoita toteuttamaan diakoniatyötä 
kodittomien ja pienituloisten keskuu-
dessa. Heikossa asemassa olevat lapset 
ja nuoret ovat työn tärkein painopiste. 

Uteshenie toimii yhdessä Karjalan 
tasavallan alueen seurakuntien,   sosiaa-
liviranomaisten, korkeakoulujen ja kan-
salaisjärjestöjen kanssa.                  

Tavoitteena on luoda toimintamalle-
ja ja verkostoja, joiden kautta  avun ha-
keminen ja saaminen helpottuvat ja te-
hostuvat. 

Lisätietoja: Ortaidin projektipääl-
likkö Niina Ahonen, p. 044 336 7064, 
ortaid@ort.fi, www.kirkkotoimii.fi/or-
taid.

Anna sinäkin tänä jouluna paasto-
lahja Karjalan lapsille ja nuorille!
Keräysaika: 15.11.–31.12.2010
Keräystili: OP 548005-223308
Viite: 12043
Keräyslupa:
POHADno/2010/377

Joulupaasto – matka 
Kristuksen 

syntymäjuhlaan

Uteshenie (Lohdutus) -säätiö 
järjestää heitteille jätetyille 
lapsille ja nuorille erilaista 
toimintaa, mm. kokkaustunteja.
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Monta vuotta olin haavei-
lut ja toivonut päästä py-
hiinvaellusmatkalle Trifon 
Petsamolaisen praasniek-
kaan Sevettijärvelle. Niinpä 
sitten elokuun lopulla istuin 
linja-autossa matkalla kohti 
pohjoista. Edessä oli Pyhien 
Sergein ja Hermannin Vel-
jeskunnan, Joensuun ja Kuo-
pion ortodoksisten seurakun-
tien yhteinen matka.

Niin kuin aina puheensorina autossa li-
sääntyy matkan taittuessa. Väkeä tulee lisää 
Kuopiosta, Siilinjärveltä, Iisalmesta ja Ou-
lusta. Viimeisinä, seuraavana päivänä kyy-
tiin nousevat Ivalosta, helsinkiläiset. Tuttuja 
tavataan, halataan ja kerrotaan kuulumisia.

Välillä hiljennymme isä Mikon ja isä Ti-
mon pitämiin rukoushetkiin. Miten hyvin 
autossa sujuvat aamu- ja ehtoopalvelukset, 

taustalla moottorin hiljainen hyrinä. Kuljet-
taja Aarne ohjaa ajokkiaan taitavasti. Vä-
lillä kanttori Juhani kaivaa repustaan har-

Pyhiinvaellusmatkalla

Trifon Petsamolaisen praasniekassa

Linja-
autossa oli 
tunnelmaa
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PSHV:n 
PYHIINVAELLUSMATKA 

KONSTANTINOPOLIIN JA 
KAPPADOKIAAN 
KEVÄÄLLÄ 2011

Lähde mukaan PSHV:n järjestä-
mälle pyhiinvaellusmatkalle Kons-

tantinopoliin ja Kappadokiaan 
25.5.-3.6.2011. Matkanjohtajina 
toimivat isä Heikki Huttunen ja 
toiminnanjohtaja Jaana Pössi. 
Matkan aikana vieraillaan eku-
meenisessa patriarkaatissa ja 

tutustutaan kirkollisiin kohteisiin 
Konstantinopolissa ja Kappado-
kian alueella. Matkan hinta on 
1.460 euroa sisältäen lennot 

Hki-Istanbul-Kayseri-Istanbul-Hki, 
lentokenttäkuljetukset, majoitukset 
aamiaisella Konstantinopolissa ja 
puolihoidolla Kappadokiassa, bus-
sikuljetukset Kappadokiassa sekä 
sisäänpääsyt museoihin. Matka 
toteutetaan mikäli lähtijöitä on 

vähintään 30 henkeä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

PSHV:n toimistolle,
p. 0206 100491, pshv(at)ort.fi.

monikan. Lauluharjoitukset alkavat. Uralin 
pihlaja, kaunis vanha slaavilainen sävelmä 
on tarkoitus esittää juhlissa perille päästy-
ämme. Muitakin lauluja riittää, ennen Ou-
lua on rallatettu melkein kaikki mahdolliset 
eläinaiheiset laulut.

Ruska vasta tekee tuloaan Lappiin, mut-
ta jotain luonnon tulevasta väriloistosta nä-
kyy jo Ounasvaaran rinteillä. Kirkasvetiset 
järvet ja joet houkuttelevat. Saunareissulla 
pulahdetaan virkistävään veteen, rohkeim-
mat karistavat unet silmistään myös aamu-
uinneilla.

Kaunista Karjalan kieltä puhuva Juulia 
on kauan halunnut viettää merkkipäivään-
sä tällä pohjoiseen tehtävällä pyhiinvaellus-
matkalla. Nyt Juulian toive toteutuu. Hän 
täyttää matkan aikana 80 vuotta. Juulia saa 
monet lämpimät halaukset ja onnittelut. Hän 
on armoitettu tarinakertoja ja hauskuuttaa 
meitä jutuillaan. Samalla saamme oivan op-
pitunnin Karjalan kielestä.

Inarin Nellimö on yksi pyhiinvaellus-
matkan kohteista. Litania hautapatsaalla ja 
ehtoopalvelus Nellimön kirkossa. Kyläjuhla 
on Inari-järven rannalla. Nellimöläiset näyt-
tävät miten tuunataan. Entisten hetekoiden 
päällä kypsyy herkullinen Inari-järven siika. 
Hetekasiika on hyvää. Musiikkitarjonta on 
runsas, Katri-rouva laulaa Inarijärvestä kolt-
tasaamen kielellä. Virosta tullut pieni setu-

kaisten ryhmä viihdyttää omalla kielellään 
ja pyhiinvaeltajien kuoro haikailee laulus-
saan Satumaasta.

Matkan pääkohde on Sevettijärvi. Siellä 
on Trifon Petsamolaiselle pyhitetty kirkko. 
Liturgia on juhlava ja kaunis. Mieli herkis-
tyy ja kyynel vierähtää poskelle. Oulun met-
ropoliitta Panteleimon toimittaa palveluksen 
papiston avustamana. Palveluksessa kielten 
kirjo on runsas, suomea, venäjää, kolttasaa-
mea ja taitaa joukossa olla joku sana nor-
jankin kieltä. Väkeä on paljon, kaikki eivät 
mahdu pieneen kirkkoon mutta hyvin kuu-
luu puhe ja laulu avonaisista ovista ulkona 
oleville. Rukous tavoittaa kaikki paikalla 
olijat.

Liturgian jälkeen monet askeleet suun-
tautuvat viereiselle hautausmaalle. Valkoi-
set ristit ja valkoisen jäkälän peittämät hau-
takummut ovat kauniita. Rauha lepää niiden 
yllä.

Praasniekka jatkuu Sevettijärven kou-
lulla. Koulun kahdeksan oppilasta esittävät 
vieraille koltankielisiä lauluja ja tanssivat 
kolttakatrillin.

Illemmalla on kirkossa akatistos Trifon 
Petsamolaiselle. Hänelle, joka 1500-luvulla 
vaikutti Kuolan niemimaalla ja Petsamossa 
ja perusti luostarin Petsamo-joen rannalle.

Iltajuhlassa soi vielä kerran Uralin pih-
laja. Metropoliitta Panteleimon ja Isä Slava 

laulavat venäjäksi kanttori Juhanin säestä-
essä ja kertosäkeen aikana pyhiinvaeltajien 
kuoron hyräillessä taustalla. Tunnelma on 
korkealla ja hymy on kaikilla herkässä.

Norjan puolella Neidenissä tunturit heh-
kuvat jo ruskan väreissä. Vaivaiskoivut lois-
tavat kullankeltaisina niiden rinteillä. Siellä 
kosken partaalla on sunnuntai-aamuna ve-
denpyhitys. Jälleen kerran joku uskalikko 
luiskahtaa koskeen. ”Eivät ne ikinä usko, 
että kivet ovat liukkaita”, sanoo paikallinen 
asukas ja pelastaa vieraan kuiville. Niin käy 
kuulemma joka vuosi.

Liturgia on ulkona pienen Pyhän Ge-
orgioksen kappelin edessä. Kosken kuohut 
soivat taustalla, pieni viileys hytisyttää mut-
ta mikään ei haittaa juhlan tunnetta. Ympä-
röivä luonto sulkee syliinsä pyhiinvaeltajat. 
Karun kaunis on vanha Neidenin kolttakylä.

Kotimatkalla tuntuu jo väsymys. Vie-
lä aamulla Isä Mikko koettaa kalaonneaan 
Kemijoen rannassa, mutta ei tartu pohjoisen 
kala pyydykseen. Majapaikan pihapiirissä 
pihlajat notkuvat punaisten marjojen painos-
ta. Mieli on hyvä. Sydän kuiskaa, tämä kan-
taa pitkälle eteenpäin.

 
Anneli Lujanen

Pyhiin-
vaeltajien 
taivalta 
tauottivat 
mieliin 
jäävät, pai-
kallisten 
ihmisten 
kanssa pi-
detyt pal-
velukset.
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Joensuu

Ortodoksista
oppia

Kirkossa on lukuisia jumalanpalveluk-
sia. Jokainen jumalanpalvelus tavoittelee 
ihmisten osallistumista Jumalan pyhyy-
teen. Jumalapalveluksissa emme ole kos-
kaan yksin vaan rukoilemme toistemme 
puolesta osana kirkkoa. Osaa jumalapalve-
luksista nimitetään sakramenteiksi. Sakra-
mentti sanana voi kuulostaa hyvin kaukai-
selta. Sakramentti kirkastaa elämämme. 
Esimerkkinä on Pyhä Ehtoollinen. Siihen 
osallistumme jokainen yksilöinä. Ehtoolli-
seen osallistuminen muuttaa meidät osaksi 
Kristuksen ruumiista. Miten sakramenttei-
hin osallistuminen vaikuttaa omaan elä-
määmme?   

Jumala loi ihmisen ”mieheksi ja nai-
seksi”. Miehen ja naisen välillä on luon-
nollinen vetovoima. Miehen ja naisen liitto 
on salaisuus ja se on peräisin Kristuksen ja 
Kirkon liitosta. Naisen ja miehen yhdisty-
minen on salaisuutena samankaltainen kuin 
Kristuksen ja kirkon yhdistyminen. ”Tämä 
on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta 
ja seurakuntaa”1 kirjoittaa Apostoli Paavali 
kuvaten miehen ja naisen avioliittoa. Tämä 
tarkoittaa sitä että samalla tavalla kuin kir-
kon päämäärä on elämä Kristuksessa ja 
kulkeminen Jumalan valtakuntaan kohti, 
avioliitonkin päämäärä on viedä rakkau-
den yhteisö Jumalan valtakuntaan. 

Miehen ja naisen liitto tapahtuu avio-
liiton sakramentissa. Avioliiton sakrament-
ti palveluksena koostuu kahdesta erillises-
tä jumalanpalveluksesta: kihlauksesta ja 
kruunajaisista. 

Kihlauksessa mies ja nainen vaihtavat 
sormukset Jumalan ja ihmisten edessä, ja 
näin vahvistavat oman tahtonsa avioliiton 
solmimiseksi. 

Vihkimispalveluksen tekstit paljasta-
vat että avioliitto on uhrautumista toisen 
puolesta. Mutta jos avioliitto on rakkauden 
sakramentti, eikö silloin olekin kysymys 
juuri uhrautumisesta? Juuri tästä Apostoli 
Paavali puhui efesolaisille kun hän puhui 
heille avioliitosta. 

Ennen kruunaamista pappi lukee seu-
raavan rukouksen:

Pyhä Jumala, joka loit tomusta ihmi-
sen, ja hänen kylkiluustaan rakensit naisen 
ja yhdistit mieheen sopivaksi avuksi, näh-
den valtasuuruutesi hyväksi, että ihminen 
ei olisi yksin maan päällä. Sinä, Valtias, 

Hänen Autuutensa Jerusalemin ja 
koko Palestiinan patriarkka Teofi-
los III  vieraili Joensuun seurakun-
nassa syyskuun alkupuolella.

Jerusalemin 
patriarkan 

Suomen vierailu 
alkoi Joensuusta

1 Ef. 5:32

Jerusalemin patriarkan Teo-
filoksen Suomen-vierailun 
virallinen osuus alkoi Pyhän 
Nikolaoksen kirkossa Joen-
suussa toimitetulla liturgi-
alla.  Joensuun jälkeen hän 
vieraili Valamossa, Lintulas-
sa sekä Kuopiossa. Viimei-
senä vierailupäivänään hän 
tapasi myöskin tasavallan 
presidentti Tarja Halosen.

Patriarkan kanssa liturgiassa palvelivat 
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, 
Kapitolian metropoliitta Isihios, Konstanti-
nin arkkipiispa Aristarhos, Avilonin arkki-
piispa Doroteos ja Joensuun piispa Arseni.

Liturgian jälkeen Nikolaoksen kirkossa 
pidettiin Itä-Suomen yliopiston lukuvuo-
den avajaisrukoushetki.

Arkkipiispa Leon puhe Hänen Autuu-
tensa Jerusalemin ja koko Palestiinan pat-
riarkan Teofiloksen vierailun alkaessa Jo-
ensuussa 8. syyskuuta 2010:

Teidän Autuutenne, Jerusalemin Pyhän 
Kaupungin ja koko Palestiinan, Jordanjoen, 
Galilean Kaanan ja Pyhän Siionin patriark-
ka Teofilos III, korkeasti pyhitetyt ja siunatut 
esipaimenet, Kristuksessa rakkaat isät, veljet 
ja sisaret! 

Minulla on ilo ja kunnia toivottaa sydä-
mellisesti tervetulleeksi maahamme ja kirk-
koomme Teidän Autuutenne ja korkea-arvoi-
nen seurueenne. Olemme syvästi kiitollisia 
siitä, että saamme nyt ensimmäistä kertaa 
vieraaksemme Suomeen ”kaikkien kirkkojen 
äidin” Pyhän Jerusalemin kaupungin piis-

pan.
Jerusalemin kunnioitettu piispanistuin on 

ollut ensimmäisestä ekumeenisesta kirkollis-
kokouksesta lähtien ortodoksisten kirkkojen 
arvojärjestyksessä neljännellä sijalla. Pyhä 
Kaupunki ja sen kirkko oli jo keskiajalla 
paitsi pyhiinvaelluskeskus myös lähetysase-
ma, josta lähti paljon munkkeja perustamaan 
luostareita eri puolille Lähi-itää.

Jerusalemin patriarkaatin merkitys ei 
kuitenkaan rajoitu vain menneeseen, vaan 
teidän johdollanne se on edelleen koko kris-
tillisen maailman tärkeimpien pyhiinvaellus-
paikkojen huolehtija ja vartija. Tässä vaati-
vassa tehtävässä teillä on meidän kaikkien 
kunnioitus ja esirukoukset tukenanne.

Teidän Autuutenne! Olette tunnettu paitsi 
ortodoksisten myös kaikkien muidenkin kirk-
kojen ja uskontojen välisen dialogin kannat-
tajana. Kolmen monoteistisen uskonnon pää-
kaupungin piispana olette tehnyt merkittäviä 
avauksia eri uskontojen välisen vuoropuhe-
lun ja keskinäisen kunnioittamisen enentä-
miseksi.

Olemme vakuuttuneita, että teillä on halu 
tutustua uskontojen väliseen yhteistyöhön 
myös Suomessa. Toivomme, että vierailunne 
olisi tässäkin suhteessa antoisa.

Jerusalemin ortodoksinen patriarkaatti 
on Pyhän Kaupungin vanhin kristillinen kirk-
ko. Te olette Herran veljestä apostoli Jaako-
bista lähtevässä katkeamattomassa ketjussa 
Jerusalemin 141 piispa.

Suokoon Jumala teidät kirkollemme rau-
hassa kauan elävänä, pyhille seurakunnille 
turvattuna, kunnioitettuna, terveenä ja Hä-
nen totuutensa sanan oikeana opettajana. Is 
polla eti despota!

Avioliitosta
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laske nytkin kätesi pyhästä asunnostasi, ja 
liitä yhteen palvelijasi (nimi) ja palvelijat-
taresi (nimi), sillä sinä yhdistät miehen ja 
naisen. Yhdistä heidät yksimielisyydessä, 
kruunaa heidät yhdeksi, ja anna heille iloa 
hyvistä lapsista.

Kirkkoisä pyhä Simeon Tessalonika-
lainen kutsuu käsien yhdistämistä ”täydel-
liseksi liitoksi” koska kaksi ainutlaatuista 
ihmistä tulee yhteen. 

Kristus muutti Kaanaassa veden viinik-
si. Tämä viini herättää palvelijoiden huo-
mion. Miten sulhanen jättää parhaan viinin 
tarjoamisen juhlien loppuun? Tällä ihmeel-
lä on oma merkityksensä meidän elämäs-
sämme. Avioliiton sakramentissa kirkko 
muuttaa kahden ihmisen kulkemisen yh-
deksi matkaksi, jota Kristus suojelee ja 
johtaa. Tässä matkassa voi olla paljon sekä 
kirpeyttä että epäonnistumista. Kuitenkin 
matkan edetessä elämä muuttuu jatkuvasti 
makeammaksi. 

Avioliitto on miehen ja naisen rakkau-
den sakramentti, jota ei mikään voi tuhota. 
Miehen ja naisen kasvoissa ja olemukses-
sa näemme todellisen lähimmäisen, jota pi-
tää rakastaa kuin itseään. Näin voi toteutua 
sanonta ”tulla yhdeksi lihaksi”, yhdisty-
minen, yhteisen tien kulkeminen, yhteisen 
elämän viettäminen. Tällä tavalla ihmisen 
todellinen luonne paljastuu. Ihminen on 
luotu elämään sosiaalisena olentona, kan-
taakseen ja todistaakseen rakkauden yhte-
yden. Kristillinen avioliitto kirkastaa ih-
misen. Avioliitossa ihminen täyttyy, mies 
naisessa ja nainen miehessä. Heidän elä-
mänsä on vapaata kuuliaisuutta, tarjoamis-
ta ja vastuun kantamista, joka muuttaa mo-
lemmat yhteisen elämän kantajiksi. 

Vain rakkaudessa avioliitto on ilo, ja ei 
ole sattumaa että Kristus tekee ensimmäi-
sen ihmeensä häissä. Hän osallistuu ihmis-
ten juhlaan koska hän rakastaa ihmistä, ra-
kastaa heidän iloansa. Ilman iloa ei voi elää 
ja ilman rakkautta ei voi iloita.   

Joensuun pyhän Nikolaoksen 
kirkon suurimittainen ikonien 
konservointiprojekti aloitettiin 
Valamon konservointilaitoksel-
la lokakuussa 2010. Tarkoi-
tuksena on vajaan kolmen vuo-
den aikana konservoida kaikki 
ikonit, jotka kaipaavat kunnos-
tusta.  Pitkä aikaväli mahdol-
listaa sen, että ikonit voidaan 
tuoda kunnostettavaksi vuo-
rotellen, eikä kirkkoa tarvitse 
tyhjentää kokonaan. Myös iko-
nostaasin runko kunnostetaan 
samalla.

Ikonostaasin ikonit kaipaavat kipeäs-
ti konservointia; paitsi likaiset ja mus-
tuneet, erityisesti Kristus ja Jumalanäiti 
ovat täynnä vaha- ja huulipunatahroja. 

Ensimmäisenä vuorossa olivat iko-
nostaasin keskimmäisen rivin kuusi iko-
nia; vanhurskas Elisabet, naisprofeetta 
Hanna, apostoli Johannes Teologi, Jo-
hannes Kastaja, vanhurskas Simeon sekä 
profeetta Sakarias. Ikonit olivat erittäin 
likaisia, kuvapuoli paksun mustan noki-
kerroksen peittämä. Konservoinnin aika-
na ne kirkastuivatkin huomattavasti.

Pyhän Nikolaoksen kirkon ikonit kirkastuvat lähivuosina

Kuva ennen ja jälkeen... Ajan saatossa ikonien päälle on kerrostunut 
epäpuhtauksia, jotka konservoinnin yhteydessä poistetaan. Kuvat: 
Petter Martiskainen.

Paitsi ikonit, myös ikonostaasin runko kaipaa kunnostusta.

MUISTILISTA:
• Ortodoksissa kirkossa vihkiminen 
on mahdollista silloin kun pariskun-
ta kuuluu kirkkoon ja jompikumpi 
on ortodoksisen kirkon jäsen. 
• Sen jälkeen kun pariskunta on 
päättänyt mennä naimisiin ortodok-
sisessa kirkossa, he ottavat yhteyt-
tä seurakunnan virastoon ja sopivat 
vihkimisen päivämäärän.
• Pariskunta käy neljä kuukautta en-
nen vihkimistä seurakunnan viras-
tossa ja tilaa avioliiton esteiden tut-
kintapaperin. 
• Pari sopii papin kanssa tapaami-
sen, jossa käydään läpi kihlauksen 
ja vihkimisen kulku ja niiden mer-
kitys  elämään. 
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Taipale

Taipaleen ja Joensuun ort. 
seurakuntien järjestämä 
yhteinen laskettelu- ja seu-
rakuntaretki Vuokattiin 
29.-30.1.2011 i Paavon ja 
Onatsun Pasin kaa. Mu-
kaan mahtuu 35 lähtijää ja 
muistakin seurakunnista 
otetaan tulijoita mukaan.

Ohjelmassa lauantaina laskettelua Vuo-
katissa, ehtoopalvelus Sotkamon kir-
kossa, saunat, ruokailu (päivällinen ja 
iltapala) ja majoitus retkeilyhotelli Pik-
kuhovissa rinteiden läheisyydessä. Sun-

nuntaina liturgia, lounas ja uinti Vuokatin 
urheiluopiston uimahallissa.

Mukaan tarvitset: Lasketteluvehkeet, 
uikkarit ja pyyhkeen, evästä lauantaille 
(ruokailu on vasta n. klo 17) ja vähän käyt-
törahaa. Jos vuokraat välineitä kysele hin-
nat Vuokatista etukäteen.

Linja-auto kulkee: Lähtö lauantaina Jo-
ensuu ort.kirkon edestä klo 7.45 – Ylämyl-
ly Shell 8.00 – Viinijärvi linja-autoasema 
klo 8.20 – Outokumpu la.asema  klo 8.40 
– Polvijärvi la.asema klo 9.10 – Vuokatti n. 
klo 11.30. Paluu sunnuntaina: n. klo 15 läh-
tö Vuokatista ja samaa reittiä takaisin. 

Matkan kokonaishinta (sisältäen kyy-
din, majoituksen ruuan ja hissilipun lauan-
taille sekä uimahallikäynnin sunnuntaina) 
yli 13-v 80 euroa ja alle 13-v 55 euroa. Jos 
haluat lähteä mutta et laskettele, on hinta 
eli yli 13-v 55 e  ja alle 13-v 27 e. 

Ilmoittautuminen mahdollisimman 
pian (majoitusten varaamisten takia!), 
mutta aivan viimeistään keskiviikkona 
20.1.2011. Muista ilmoittaa mahdollinen 
erityisruokavalio.

Taipalelaiset (ja mahdolliset muut kuin 
Joensuun ort.) 013-641161 taipale@ort.fi 
tai 050-5661700 isä Paavo.

Matka maksetaan ennen matkan al-
kua Taipaleen srk:n tilille 551803-21997 
ja viestiksi lähtijöiden nimet ja numero-
sarja 236/3180.

Joensuulaiset ilmoittautuvat nuoriso-
ohjaaja Pasi Onatsulle 050-5582528 tai 
pasi.onatsu@ort.fi ja maksavat samalle 
tilille ja samoin ohjein kuin muutkin.

Kalenterit esille, toimimaan ja vara-
ukset vetämään!

Vuokattiin!!!

Töllö kiinni 
ja kinkereille
Taipaleen seurakunnas-
sa pidetään tänä talvena, 
tammi-helmikuussa, kym-
menet kinkerit. Alla ole-
vasta listasta käy selvil-
le kinkerien pitopaikat. 
Kinkerit ovat yhtä lukuun 
ottamatta kodeissa ja on  
hyvä muistaa, että kinkerit 
ovat silti kaikille avoimia 
tilaisuuksia. Ei siis tarvit-
se vierastaa, vaikka ei oli-
si ko. talossa ennen käy-
nytkään, vaan mennä vain 
rohkeasti mukaan. 

Kinkerit ovat myös kristinoppikoululais-
ten ”pisteiden keräys paikkoja”, joten nuo-
ria on mukana varmaan myös kinkereillä 
eri puolilla seurakuntaa.

Välttäkää 
”kilpavarustelua”

Talonväen on tarjoiluissa hyvä muistaa 
maltillisuus, ettei mennä kilpavarusteluun. 
Kahvi/tee ja pulla sekä kenties jokin suolai-
nen tarjottava ovat aivan riittävät. Ei tarvit-
se kilpailla sillä, että kenellä löytyy eniten 

sortimenttia, niin uskaltavat ihmiset ensi-
kin vuonna ottaa kinkerit pidettävikseen.  

Kinkerien aiheena on tänä vuonna 
Kirkko ja pelastus. Mukaan voi ottaa oman 
Raamatun mutta se ei ole välttämätön.

Tervetuloa!
 isä Paavo

Taipaleen seurakunnan 

kinkerit 2011
Ti 11.1. klo 18 Salokylä: Anna-Lii-
sa Pussisella, Häyrynlahdentie 15b
Ke 12.1. klo 18 Horsmanaho: Unto 
ja Lyyli Pajarisella, Haaponiemen-
tie 31
Ti 18.1. klo 18 Sotkuma: Niina Lai-
neella, Käsämäntie 8
Ke 26.1. klo 18 Kuorevaara: Asko 
ja Meeri Mustosella, Jyrkkälam-
mentie 8
To 27.1. klo 18 Outokumpu: Tuula 
Paunaharjulla, Pekkalankatu 26
Ke 2.2. klo 18 Kinahmo: Kuisma 
Mäenharjulla, Koronniementie 74 
A
Ke 9.2. klo 18 Harmaasalo: Timo 
ja Minna Möykkysellä, Sävänteen-
tie 8
Su 13.2. klo 13 Ylämylly: yritysta-
lon kerhohuone, Tehtaantie 8
Ti 15.2. klo 18 Vaivio: Airi ja Mau-
ri Jetsoi-Holopaisella, Nuottinie-
mentie 17 B
Ke 16.1. klo 18 Polvijärvi: Helvi 
Tiaisella, Juuantie 89

Ortodoksisuusko ylittää 
ymmärryksen Ylämyllyllä?

Eipä hätää! Taipaleen seurakunnan Orto-
doksisuus tutuksi- illat pidetään kevätkau-
den ajan Ylämyllyllä Yritystalon kerho-
huoneessa (vasen pääty, alakerta) alkaen su 
16.1.2011 klo 18.00, jolloin Irke Petterberg 
kertoo ikoneista. Helmikuussa tutustutaan 
tämän vuoden kinkeriohjelmaan, joka kä-
sittelee pelastusta su 13.2.2011 klo.13.00 

Olet lämpimästi tervetullut!

Kiinnostaako ihana 
Taipaleen feresi?

Mikäli riittävä määrä (vähintään viisi) kiin-
ostuneita löytyisi, feresi-kangasta kudot-
taisiin taas halukkaille. Ota yhteyttä puvun 
suunnittelijaan Irke Petterbergiin puh 050-
3437847 tai irke_petterberg@luukku.com.

Taipaleella ihan lapsellisia 
kuoroharjoituksia!

Taipaleen kirkkokuoron harjoitusaika on 
muuttunut. Harjoitukset alkavat nyt jo klo 
17.30. Syy tähän on se, että samaan aikaan 
kokoontuu ”kuorokerho”. Kerho on järjes-
tetty niille lapsille, joiden vanhemmat osal-
listuvat kuoroharjoituksiin. Kerhoa pitävät 
sinapinsiemenkerho-ohjaajat Elina Holo-
painen ja Siira Jyrkilä. Tule kokeilemaan 
kirkkokuorossa laulamista, lapsenhoito ei 
ainakaan ole sille nyt esteenä! Siis vanhas-
sa pappilassa Viinijärvellä maanantaisin 
klo 17.30.
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Karjalan valistajien juhla-
na 6.11.2010 vietettiin Tai-
paleella riemullisesti, tämän 
ajan Karjalan valistajan, 
isä Paavon  viisikymppisiä. 
Liturgiaan ja juhlaan osal-
listui lähes kaksisataa hen-
keä.

Juhlavan ja rukouksellisen liturgian jäl-
keen juhlaa jatkettiin Viinijärven koulul-
la ruokailun ja kakkukahvien merkeissä.  
Isä Paavo sai juhlassa ja sen ulkopuolella 
lukuisia onnitteluja ja tervehdyksiä. Juh-
la oli lämminhenkinen ja hauska moni-
puolisine yllätysohjelmineen.

Juhlasta muodostui isä Paavon näköi-
nen: oli iloa, huumoria, muisteloita elä-

mänvarrelta, mutta myös syvää hengel-
lisyyttä. Juhlassa tuli esille se, kuinka 
laajat ja läheiset suhteet isä Paavolla on  
monille eri tahoille. Lukuisissa terveh-
dyksissä  tuotiin esille isä Paavon yhteis-
työhalukkuus ja lähestymisen helppous.

Toivotamme isä Paavolle ”yhdes-
tä suusta ja yhdestä sydämestä”  armoa, 
elämää, rauhaa, terveyttä ja monia armo-
rikkaita vuosia!

Taipaleen kirkkoherra 

isä Paavo 
50 vuotta

Isä Paa-
vo pitä-
mässä 
opetus-
puhetta 

Kirkko täyttyi  ystävistä. 
Kuvat: Jussi Ratilainen

Kaukaisimmat vieraat olivat Mins-
kistä 
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Nurmes

Suuret 
Passibot! 

Mauri 60 v
Nurmes

Valokuvanäyttely 
Nurmeksen 

ortodoksisesta 
seurakunnasta:

-Vuoden 2010 loppuun asti 
Porokylän Ystävänpysäkillä 

- Vuoden 2011 alusta lähtien 
Juuan ort seurakuntasalilla

TERVETULOA!

Monet ihmiset ottavat edelleen pal-
jon valokuvia seurakunnan tapahtu-
mista. Digikameroiden aikakaudella 

monet kuvat jäävät kuitenkin tietokonei-
den uumeniin ja siksi ne eivät ikinä pääse 
esille. Tätä asiaa yritetään edes vähäises-
sä määrin korjata tämän valokuvanäytte-
lyn myötä.

Tässä näyttelyssä olevat kuvat ovat 
muutaman henkilön ottamia. Kukaan 

heistä ei ole ammattivalokuvaaja, jon-
ka vuoksi kuvat ovat laadultaan ja ra-
jaukseltaan hyvinkin arkisia. Nimiä 
ei tässä yhteydessä erikseen mainita, 
vaan kuvaajien yhteisenä tavoitteena 
on ollut tuoda seurakunnan arkea ja 
juhlaa kaikkien nähtäväksi.

Seurakunnan arki ja 
juhla valokuvissa

Joensuun yliopiston ortodoksisen kuoron

OPPILASKONSERTTI
Joensuun ortodoksisessa srk-salissa, 

Kirkkokatu 32

Ke 15.12.2010, klo 18.00
Kuoroa johtavat kirkkomusiikin opiskelijat

Maria Bondarenko, Markus Hänninen, Lili Kallio, Ella Kinnunen, Marjo 
Laine, Maria Lehtimäki ja  Valeria Mäkirinta.

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 euroa, sis. tarjoilun.

Parhaimmat kiitokseni KP metropoliitta Ambrosiukselle, 
Haminan, Kotkan ja Nurmeksen seurakunnanneuvostoille ja kirkkoherroille  

saamastani huomionosoituksesta.
isä Martti Honkaselkä
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

su 5.12. klo 18 vigilia
ma 6.12. klo 9.30 liturgia, 
 pyhän Nikolaoksen muisto
la 11.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 18.12. klo 18 ehtoopalvelus
pe 24.12. klo 14 ehtoopalvelus
la 25.12. klo 8 ap ja liturgia, 
 Kristuksen syntymäjuhla
la 25.12. klo 15 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
su 2.1. klo 10 liturgia

to 6.1. klo 9 ap ja liturgia, Herran 
 kasteen juhla
to 6.1. klo 15 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
la 8.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 15.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 22.1. klo 18 ehtoopalvelus
su 23.1. klo 9 ap ja liturgia
la 29.1. klo 18 vigilia, Kolmen 
 esipaimenen juhlan aatto
la 5.2. klo 18 ehtoopalvelus
su 6.2. klo 9 ap ja liturgia
la 12.2. klo 18 ehtoopalvelus

Juuka
Vuoden 2011 alusta lähtien liturgiat 
Juuassa joka kuun toisena sunnuntaina 
sekä muina ilmoitettuina aikoina. Ehtoo-
palvelukset Juuassa keskiviikkoisin klo 
17.30 aina silloin kun on kirkkokuoron 
harjoitukset
su 5.12. klo 9 ap ja liturgia
su 19.12. klo 9 ap ja liturgia, 
 seurakunnan puurojuhla
su 9.1. klo 9 ap ja liturgia
ti 1.2. klo 18 vigilia
ke 2.2. klo 9 liturgia, Herran temppeliin 
 tuominen
su 13.2. klo 9 ap ja liturgia
  

Valtimo
Vuoden 2011 alusta lähtien liturgiat Val-
timolla joka kuun kolmantena sunnun-
taina sekä muina ilmoitettuina aikoina. 
Ehtoopalvelukset ilmoitetaan erikseen 
paikallislehdessä.
su 12.12. klo 9 ap ja liturgia
su 26.12. klo 9 ap ja liturgia, 
 II joulupäivä
pe 31.12. klo 22 rukoushetki

Sunnuntaisin liturgiaa edeltää aamupalve-
lus (ap), joka alkaa klo 9.00. Mikäli halu-
aa tulla pelkästään liturgiaan, niin silloin 
kirkkoon kannattaa saapua noin 9.45

Nurmes
Vuoden 2011 alusta lähtien liturgiat 
Nurmeksessa joka kuun ensimmäisenä 
sunnuntaina sekä muina ilmoitettuina 
aikoina. Ehtoopalvelukset Nurmeksessa 
tiistaisin klo 17.30  (aina silloin kun on 
kirkkokuoron harjoitukset) sekä lauantai-
sin klo 18.00, ellei toisin ilmoiteta.

ke 5.1. klo 13 liturgia ja suuri veden-
 pyhitys, Herran kasteen juhlan 
 aatto
su 16.1. klo 9 ap ja liturgia
su 20.2. klo 9 ap ja liturgia

Rautavaara
su 30.1. klo 10 liturgia, Kolmen 
 esipaimenen juhla

Lisätietoja 
jumalanpalveluksista 

ja tapahtumista 
seurakunnan kotisivuilta:

http://sites.google.
com/site/ortnurmes/
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

Ke 2.2. klo 9 liturgia, Herran temppeliin 
 tuomisen juhla
La 12.2. klo 9 slaavinkielinen liturgia 
La 19.2. klo 18 vigilia (suomi-slaavi) 
Su 20.2. klo 10 liturgia (suomi-slaavi)

Kontiolahden kirkko
Su 19.12. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Pe 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus
Su 16.1.2011 klo 10 liturgia (alokkaat 
 kirkossa) 
Su 20.2. 09:30 aamupalvelus ja liturgia

Kiteen kirkko
La 4.12.2010 18 ehtoopalvelus
Su 5.12. Aamupalvelus ja liturgia
Su 12.12.2010 9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Su 12.12. klo 16 Konsertti: Nektarios-kuoro 
 Aleksi Suikkasen johdolla sekä 
 Ilomantsin ortodoksinen kuoro Maria 
 Verikovin johdolla
Su 26.12.2010 09:30 aamupalvelus ja 
 liturgia, toinen joulupäivä
Ke 5.1.2011 18 vigilia, teofanian 
 (loppiaisen) aatto
To 6.1.2011 10:00  liturgia ja suuri veden-
 pyhitys
Su 13.2.2011 09:30 - 11:30 aamupalvelus ja 
 liturgia 

Sonkajanrannan kirkko
Pe 3.12. 18:30 ehtoopalvelus 
To 16.12. klo 18 tiistaiseura 
Pe 31.12. klo 20 ehtoopalvelus 
 (uudenvuoden vastaanotto) 

La 1.1.2011 klo 10:00 liturgia, pyhän 
 Basileios Suuren päivä, uusi vuosi
Ke 2.2. klo 18 vigilia, pyhän Hannan 
 päivän aatto
To 3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja liturgia, 
 pyhän Hannan päivä, temppelijuhla.

Hoilolan kirkko
Su 5.12. klo 18 vigilia 
Ma 6.12. klo 10:00 liturgia 
Pe 24.12. klo 22:00 - la 25.12 01:00 joulu-
yön vigilia ja liturgia liturgia)
Su 20.3.2011 klo 9:30 aamupalvelus ja 
 liturgia

Hautausmaan tšasouna
Pe 24.12. klo 13 jouluaaton 
 suuri ehtoopalvelus 
Pe 4.3.2011 klo 18 parastasis, 
 vainajien muisto
La 5.3 klo 9 liturgia ja litania, 
 vainajien muistopäivä 

Tohmajärven kappeli
Su 26.12. klo 10 liturgia 
Su 30.1.2011 09:30  aamupalvelus ja 
 liturgia 
Su 27.2. klo 09:30 aamupalvelus ja liturgia 
To 10.3. klo 18 katumuskanoni 

Honkavaaran tšasouna
To 23.12. klo 18 
 ekumeeninen kynttilähartaus 
La 1.1.2011 klo 09:30 aamupalvelus ja 
 liturgia, Basileios Suuren päivä, 
 uusi vuosi.

Enon tšasouna
Su 5.12. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Ke 15.12. klo 14 Kaltimon tiistaiseura
La 25.12.2010 09:30 aamupalvelus ja 
 liturgia 
Su 2.1.2011 09:30 Aamupalvelus ja liturgia 
Su 6.2. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Su 6.3. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 

Tuupovaaran kappeli
Ke 8.12. klo 17:00 ehtoopalvelus 
To 9.12. klo 9 liturgia 
Ke 15.12. klo 17 ehtoopalvelus 
To 16.12. klo 9 liturgia
Ke 22.12. klo 17 ehtoopalvelus 
To 23.12. klo 9 Liturgia
Ke 29.12. klo 17 ehtoopalvelus 
To 30.12. klo 9 Liturgia
Ke 5.1. klo 17 ehtoopalvelus
To 6.1. klo 9 liturgia
Ke 12.1 klo 17 ehtoopalvelus
To 13.1 klo 9 liturgia
Ke 26.1. klo 17 ehtoopalvelus 
To 27.1. klo 9 liturgia
Ke 9.2. klo 17 ehtoopalvelus(
To 10.2. klo 9 liturgia
Ke 16.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 17.2. klo 9 liturgia 
Ke 23.2.klo 17 ehtoopalvelus
To 24.2. klo 9 liturgia
Ke 2.3. klo 17 ehtoopalvelus
To 3.3. klo 9 liturgia
Ke 9.3. klo ja to 10.3. klo 17 katumuskanoni

Heinävaaran tšasouna
La 25.12. klo 15 joulupäivän rukouspalvelus

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin klo 18 Vigilia
Sunnuntaina klo 10  Liturgia
Su 5.12. klo 18 Pyhän Nikolaoksen päivän 
 vigilia.
Ma 6.12. klo 9:30 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, Pyhän Nikolaoksen päivä, temp-
 pelijuhla ja itsenäisyyspäivä. Palveluksen  
 jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntasalissa.
La 18.12. klo 18:00 ehtoopalvelus. 
 Palveluksen jälkeen seurakuntasalissa 
 ortodoksisen mieskuoron joulukonsertti.
Su 19.12. klo 10Liturgia (suomi-slaavi) 
Pe 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus 
La 25.12. klo 8 joulun aamupalvelus ja 
 liturgia
Su 26.12. klo 10 Liturgia, toinen joulupäivä 
Pe 31.12. klo 18 vigilia, p. Basileios Suuren 
 päivän aatto, uuden vuoden aatto
Pe 31.12. klo 22 uuden vuoden kiitosru-
 koushetki 
La 1.1.2011 klo 10 Liturgia, Basileios 
 Suuren päivä, uusi vuosi
Ke 5.1. klo 18:00 vigilia, Teofanian 
 (loppiaisen) aatto
To 6.1. klo 10  Teofanian (loppiaisen) 
 liturgia ja suuri vedenpyhitys 
La 15.1. 09 slaavinkielinen liturgia 
Su 16.1.2011 10 Liturgia (Radiointi), 
 III hetki alkaa klo 9:45 
Su 23.1. klo 10 Liturgia (suomi-slaavi) 
Ti 1.2. klo 18:00 vigilia, Herran temppeliin 
 tuomisen juhlan aatto

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa
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Enon tšasouna
Su 5.12. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Ke 15.12. klo 14 Kaltimon tiistaiseura
La 25.12.2010 09:30 aamupalvelus ja 
 liturgia 
Su 2.1.2011 09:30 Aamupalvelus ja liturgia 
Su 6.2. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Su 6.3. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 

Tuupovaaran kappeli
Ke 8.12. klo 17:00 ehtoopalvelus 
To 9.12. klo 9 liturgia 
Ke 15.12. klo 17 ehtoopalvelus 
To 16.12. klo 9 liturgia
Ke 22.12. klo 17 ehtoopalvelus 
To 23.12. klo 9 Liturgia
Ke 29.12. klo 17 ehtoopalvelus 
To 30.12. klo 9 Liturgia
Ke 5.1. klo 17 ehtoopalvelus
To 6.1. klo 9 liturgia
Ke 12.1 klo 17 ehtoopalvelus
To 13.1 klo 9 liturgia
Ke 26.1. klo 17 ehtoopalvelus 
To 27.1. klo 9 liturgia
Ke 9.2. klo 17 ehtoopalvelus(
To 10.2. klo 9 liturgia
Ke 16.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 17.2. klo 9 liturgia 
Ke 23.2.klo 17 ehtoopalvelus
To 24.2. klo 9 liturgia
Ke 2.3. klo 17 ehtoopalvelus
To 3.3. klo 9 liturgia
Ke 9.3. klo ja to 10.3. klo 17 katumuskanoni

Heinävaaran tšasouna
La 25.12. klo 15 joulupäivän rukouspalvelus

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Viinijärvi
Ma 6.12. klo 10 liturgia ja litania, 
 itsenäisyyspäivä
Pe 24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus,  
 Kristuksen syntymän aatto
La 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymä
Pe 31.12. klo 18 uuden vuoden 
 rukoushetki
La 1.1. klo 10 liturgia, Basileios Suuren 
 liturgia
To 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
 veden pyhitys, Kristuksen kaste
La 29.1. klo 18 vigilia
Su 6.2. klo 10 liturgia
La 19.2. klo 18 vigilia

Outokumpu
Ma 6.12. klo 10 liturgia ja litania, 
 itsenäisyyspäivä
Su 19.12. klo 10 liturgia
La 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymä
Ke 5.1. klo 18 vigilia, Kristuksen kaste
Su 16.1. klo 10 liturgia
Ke 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen 
 temppeliin tuominen
Su 20.2. klo 10 liturgia

Polvijärvi
La 11.12. klo 18 vigilia
Pe 24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto
Su 26.12. klo 10 liturgia, Marian päivä
La 15.1. klo 18 vigilia

Profeetta Elian 
kirkko
6.12. klo 9 Liturgia
11.12. klo 18 Vigilia
12.12. klo 10 Liturgia
18.12. klo 18 Vigilia
19.12. klo 10 Liturgia
22.12. klo 18 Yleinen sairaanvoitelu
24.12. klo 14 Suuri ehtoopalvelus ja liturgia
25.12. klo 10 Liturgia (Kristuksen syntymä,  
 joulu)
29.12. klo 9 Akatistos
31.12. klo 18 Uuden vuoden rukouspalvelus
1.1. klo 10 Liturgia
5.1. klo 18 Vigilia
6.1. klo 10 Liturgia ja suuri vedenpyhitys   
     (Jumalan ilmestyminen, Kristuksen kaste)
8.1. klo 18 Vigilia
9.1. klo 10 Liturgia
22.1. klo 18 Vigilia
23.1. klo 10 Liturgia
26.1. klo 9 Akatistos
29.1. klo 18 Vigilia
30.1. klo 10 Liturgia

     (Jumalan ilmestyminen, Kristuksen kaste)

1.2. klo 18 Vigilia
2.2. klo 9 Liturgia (Kristuksen temppeliin
 tuominen)
5.2. klo 18 Vigilia
6.2. klo 10 Liturgia
12.2. klo 18 Vigilia
13.2. klo 10 Liturgia
19.2. klo 18 Vigilia
20.2. klo 10 Liturgia
23.2. klo 9 Akatistos
26.2. klo 9 Panihida (Sielujen lauantai, 
 vainajien muistelupäivä)
26.2. klo 18 Vigilia
27.2. klo 10 Liturgia

Kolin ev.lut. kirkko
19.12. klo 10 Liturgia
9.1. klo 10 Liturgia
13.2. klo 10 Liturgia

Ajankohtaista tietoa ja muu tokset 
jumalanpalvelusohjelmassa 

Lieksan lehdessä ja kotisivuilla: 
www.lieksanortodoksit.palvelee.fi 

SEURAKUNNAN VIRASTO 
auki keskiviikkoisin klo 10-14

Su 30.1. klo 10 liturgia, kolmen 
 esipaimenen juhla
La 12.1. klo 18 vigilia

Sotkuma
Su 5.12. klo 18 vigilia
Pe 24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus, 
 Kritusksen syntymän aatto
Su 2.1. klo 10 liturgia
La 22.1. klo 18 vigilia
Ti 1.2. klo 18 vigilia, Kristuksen 
 temppeliin tuominen
Su 13.2. klo 10 liturgia

Liperi
Su 12.12. klo 10 liturgia
La 18.12. klo 18 vigilia
Su 9.1. klo 10 liturgia
Su 23.1. klo 10 liturgia

Honkalammen koulu
Su 5.12. klo 10 liturgia

Jeesuksen 
rukouspalvelukset

Viinijärvi tiistaisin klo 18
Sotkuma keskiviikkoisin klo 18

Polvijärvi torstaisin klo 18
Outokumpu torstaisin klo 20
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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 12.1, ke 2.2, ke 9.2, ke 23.2, ke 9.3, ke 
16.3, ke 23.3, ke 30.3, ke. 6.4, ke. 13.4, ke 
20.4.

Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset ja mahdolliset muutokset normaa-
listi maanantain Pogostan Sanomissa.

su 19.12 
 klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia
 klo 11.30 joulupuuro (seurakunta-
 salilla)
pe  24.12 Jouluaatto
 klo 15.45 litania Pötönkankaan 
 hautausmaalla
 klo 16.30 suuri ehtoopalvelus
la 25.12 Kristuksen syntymäjuhla
 klo 7.00 aamupalvelus
 klo 8.00 liturgia
su 26.12 Jumalanpalvelukset ovat 
 Hattuvaarassa
pe 31.12 Kristuksen ympärileikkaa-
 misen juhlanaatto / Pyhän Basileios 
 Suuren juhla
 klo 18.00 ehtoopalvelus / uuden 
 vuoden rukoushetki
ke  5.1 Kristuksen kasteen juhlan,   
 Theofanian aatto
 klo 8.30 aamupalvelus (srk-talo)
 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
to  6.1 Kristuksen kasteen juhla, 
 Theofania
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia 
 klo 11.30 suuri vedenpyhitys
 klo 12.15 kirkkokahvit
su 16.1 opetusliturgia
 klo 9.00 liturgia
ke 2.2 Herran Temppeliintuominen 
ti 1.2 klo 18. 00 suuri ehtoopalvelus
ke 2.2 klo 8.00 aamupalvelus 
  klo 9.00 liturgia
su 13.2 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi)
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen 

 aikana osallistua synninkatumus-
 sakramenttiin venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit 
воскресенье  13.2 литургия на церковно-
славянском и финском языках. 
 9.00  утреня (на  финском),   
 возможность исповедаться на финском 
 и   на русском языках.
 10.00  литургия 

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 08.30 aamupalvelus 
paitsi 19.1, 26.1, 2.2.

Huhuksen tsasouna
to 23.12 Joulunaatonaattona 
 klo 16.00 jouluhartaus 

Sonkajan tsasouna
to 23.12 Joulunaatonaatto
 klo 18.00 ekumeeninen jouluhartaus 
 Vainajien lauantai
la 5.3 klo 10.00 litania, hiihtoristisaatto

Mutalahden tsasouna
pe 24.12 Jouluaatto
 klo 9.00 liturgia ja sen jälkeen litania 
 Mutalahden hautausmaalla 

Hattuvaaran tsasouna
pe 24.12 Jouluaatto
 klo 13.30 ehtoopalvelus ja sen jälkeen 
 litania Hattuvaaran hautausmaalla
su 26.12 Jumalansynnyttäjän juhla 
 klo 9.00 liturgia 

 

Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin joulupaaston aikana
Elian kirkossa pe 3.12, ke 8.12, pe 17.12 
klo 16.00-18.00

6.12 Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 Itsenäisyyspäivä
su 5.12 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ma 6.12 klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia  
 klo 11.30 litania sankarihautausmaalla
to 16.12 Koululaisten liturgia
 klo 9.00 liturgia

Ristisaatto 8.9.2010 Melaselkään. Kuva: Marko Palviainen
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Ilomantsi

Toimintaa 
Ilomantsin 

ortodoksisessa 
seurakunnassa

KIRKKOLAULU

Pyhän Elian kirkon kuoro harjoittelee 
sunnuntaisin klo 17–19 seurakuntasa-
lilla kanttori Riikka Patrikaisen johdol-
la (p.050-464 5281). Ensimmäinen ker-
ta 9.1.2011. 

Kirkkolaulupiiri kokoontuu seuraavi-
na keskiviikkopäivinä pyhän Elian kirk-
koon klo 16.45-17.45: 12.1, 2.2, 9.2, 
23.2 ennen ehtoopalvelusta ja perjantai-
sin ennen akatistosta 11.3, 25.3, 1.4 ja 
15.4. Tervetuloa mukaan oppimaan kirk-
kolaulun ja -lukemisen perusteita vanhat 
ja uudet! Piiriä ohjaa Riikka Patrikainen 
(p.050-464 5281).

LAPSET JA NUORET

SINAPINSIEMENKERHO 
JATKUU MYÖS KEVÄÄLLÄ!
Kuluneen syksyn aikana Iljalassa on ko-
koontunut sunnuntaiaamuisin pienten 
lasten sinapinsiemenkerho. Kerhossa 
olemme laulaneet, leikkineet, askarrel-
leet, lukeneet ja touhunneet monenmois-
ta tilanteen ja lapsiryhmän mukaan. Vä-
lillä olemme nauttineet pienen välipalan, 
että jaksamme touhuta. Kerhon päät-
teeksi olemme menneet yhdessä kirk-
koon ja lapset ovat osallistuneet Herran 
pyhälle Ehtoolliselle joko vanhempiensa 
tai meidän kanssamme. Kerho on saanut 
hyvän vastaanoton ja kerholaisia on ol-
lut kerrallaan kahdesta yhdeksään. Ker-
hon ohjaajina ovat toimineet Maire Pur-
monen, Maria Jeskanen ja Jonna Karha-
pää.

ja aloittaa toimintansa 13.1. Materiaali-
maksu on 20€ lukukaudessa ja opetta-
jana toimii Anu Koivuniemi (p.040-525 
8545).

Käspaikkojen teko ja ort. kirkkoteks-
tiilien ompelu perjantaisin klo 17.00-
20.15 ort. srk-talolla 14.1 alkaen. Jär-
jestetään yhteistyössä Ilomantsin kansa-
laisopiston kanssa. Ohjaajana Marjaana 
Laatikainen (p.040-531 0956). 

Aikuisten ikonimaalausryhmiä kansa-
laisopistossa ohjaa Marjaana Laatikai-
nen (p.040-531 0956).

Sinapinsiemenkerho jatkuu myös ke-
väällä joten tule kirkkoon ja tuo lapsesi 
kerhoon sunnuntaisin aamupalveluksen 
ja liturgian aikana Iljalassa (vanha kant-
torila) klo 9.00 alkaen. Kerho kokoon-
tuu tulevana vuonna ensimmäisen kerran 
16.1. ja siitä eteenpäin joka toinen viik-
ko. Kerhon alkamisajankohta ei ole sito-
va, vaan voit tuoda lapsesi esim. liturgian 
alkaessa. Pienet eväät voi ottaa mukaan. 

Iloisiin näkymisiin kerhossa toivot-
tavat Maire (p.040-511 5948), Maria ja 
Jonna.

Nuortenpiiri 
Hei sinä yläaste/lukioikäinen! Tarvitset-
ko piristystä keskiviikko iltoihisi? Ha-
luaisitko viettää aikaasi mukavien ih-
misten kanssa syöden, pelaten, elokuvia 
katsellen tai muuten vaan hengaillen? 
Jos kiinnostuit, niin tule keskiviikkoisin 
kello 18.00 nuortenpiiriin. Nuortenpiiri 
on varannut myös salivuoron Ilomantsin 
liikuntahallille, missä pelaamme noin 
joka toinen keskiviikko. Ensimmäinen 
kevään nuortenpiirin kokoontuminen on 
12.1.2011 klo 18.30 isä Janniksen luona. 
Nähdään siellä! :)  Ohjaajat Eija Immo-
nen & Jutta Maksimainen

AIKUISTEN
TOIMINTAPIIRIT

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

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasa-
lilla joka kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko klo 18. Lisätietoja piiristä saa 
isä Ioannikselta (050-357 3675).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu seu-
rakuntasalilla joka toinen tiistai klo 
13.00. Mutalahden ja Hattuvaaran tiis-
taiseurojen kokoontumisista ilmoitetaan 
erikseen Pogostan Sanomissa. 

KIRKKOTAIDE

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu maanantaiaamuisin seurakuntasalil-
la klo 9-12 10.1. alkaen. Materiaalimak-
su 20€ lukukausi. Opettajana toimii Anu 
Koivuniemi (p.040-525 8545).

Lasten ikonimaalauspiiri on torstai-
sin seurakuntasalilla klo 16.00–18.00 

Kuva: Riikka Patrikainen

Lisätietoja seurakunnan kerhois-
ta, kuoroista ja piireistä saa kans-
liasta p. 013- 881084, avoinna ma, 
ke ja pe klo 9 – 13.

Kevään luennot 2011 
Ilomantsin seurakunnassa

Kirkkokäyttäytyminen 
Onko asioita kirkossa käyttäytymi-
sestä, joita olisit halunnut papilta tar-
kistaa? Onko kirkkokäyttäytymiseen 
olemassa tarkkoja ohjeita? Keskuste-
lemme aiheesta pyhän Elian kirkossa 
la 15.1.2011 klo 16.00–17.30. 

Sunnuntaina 16.1 toimitetaan klo 9 al-
kaen opetusliturgia, missä toimittami-
sen ohessa isä Ioannis selittää mitä li-
turgiassa tapahtuu. 

Vapaaehtoistyö ja 
yhteisöllisyys seurakunnassa
ke 16.2.2011 klo 18.00 ort. seurakun-
tasalilla. Keskustelua alustamassa ovat 
Lintulan luostarin igumenia Marina ja 
perheasian neuvottelukeskuksen johta-
ja Seppo Kuosmanen. Tule pohtimaan 
ja ideoimaan yhdessä muiden seura-
kuntalaisten kanssa vapaaehtoistyön ja 
yhteisöllisyyden muotoja ja merkitystä 
seurakuntaelämässä. 

Katumuksen sakramentti 
ke 2.3. klo 18.00 
Mikä merkitys katumuksen sakramen-
tilla voi olla elämässämme? Aiheesta 
puhuu isä Ioannis Lampropoulos. Paik-
kana seurakuntasali (Mantsintie 7). Lu-
entojen alussa kahvitarjoilu. 

TERVETULOA!
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Ilomantsi

Teuvo Jetsu kuoli äkilliseen sairaskoh-
taukseen 4.9.2010. Suruviesti kosketti ja 
koskettaa edelleen suurta joukkoa ihmi-
siä, sillä Teuvo oli tunnettu ja rakastet-
tu persoona ympäri Suomea niin lasten 
kuin aikuistenkin keskuudessa. Teuvo 
teki elämäntyönsä opettajana, erityis-
opettajana ja puheopettajana sekä oli ak-
tiivinen ja tunnustettu toimija ihmisten 
parissa kunnassa, kirkossa ja eri järjes-
töissä. Itse opin tuntemaan Teuvon vas-
ta hänen eläkkeelle jäätyään aktiivisena 
seurakuntalaisena ja erityisesti kirkko-
laulajana. 

Ilomantsin teillä Teuvo oli tuttu näky 
sekä autollaan, suksillaan, rullasuksil-
laan, pyörällään että jalankin liikkuen. 
Teuvo oli liikunnallinen ja muutenkin 
alati liikkeessä. Teuvo eli ja hengitti te-
kemällä ja osallistumalla. Hänen ajatuk-
sillaan oli tapana muuttua teoiksi saman 
tien. Teuvolla oli roppakaupalla sellaisia 
hyveitä, mitä omalla sukupolvellani on 
niukalti; esimerkiksi kyky ajatella ja toi-
mia yhteisen hyvän puolesta, olla ajoissa 
ja luvata vain se, minkä voi pitää. 

Teuvo rakasti olla ihmisten kanssa ja 
ihmiset rakastivat häntä. Kuulin usein 
Teuvon surevan joka paikkaan tunkevaa 
kilpailumentaliteettia. Kaikki pitäisi voi-
da mitata senttimetreissä tai vaikka eu-
roissa. Paljon parempaa tekemistä Teu-
von mielestä oli leikki ja leikkimielinen 
kilpailu, jossa yhdessäolo oli pääosassa. 
Teuvon erityinen lahja oli saada aikuiset 
ja erityisesti lapset tuntemaan itsensä ar-
vokkaiksi sellaisina kuin he olivat. Ehkä 
juuri siksi hän sai myös suuret ihmisjou-
kot viihtymään ja nauttimaan yhdessä-
olosta.

Teuvo oli aktiivinen ja taitava teno-
ri kirkkokuorossamme. Hän oli ottanut 
erityisesti hautajaisten laulamisen pal-
velutehtäväkseen. Olimme kerran papin 
kanssa matkalla Hattuvaaraan hautajai-
siin, ja Teuvo oli rullaluistelemassa sa-
maan suuntaan. Kun hän kuuli, että olim-
me menossa hautajaisiin, sukset laitettiin 
takakonttiin, ja palvelus toimitettiin pe-
rillä kolmisin. 

Teuvo Jetsu 
tuonilmaisiin

Ilomantsilaisia tutustumassa uuteen Tohmajärven kappeliin 9.11.

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan matka Arkkipiispan tsasounalle 
30.10. Kuva: Teuvo Martiskainen.

Ilomantsista matkailtiin 
tutustumaan pyhäköihin

Syksyn aikana Ilomantsin seurakunnan 
toimintaohjelmaan kuului tutustua vä-
hän kauemmalla oleviin kohteisiin. Ky-
symyksessä olivat pyhäköt, joihin ei vält-
tämättä tule lähdettyä aivan omin päin. 

Isommalla porukalla tämäkin onnistuu 
helposti ja samalla itse kukin retkeläinen 
saa mukavia reissumuistoja sekä mielen 
virkistystä arjen keskelle. 
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Lieksa

Lokakuun viimeisenä vii-
konloppuna 29.-31.10. Jo-
ensuun piispa Arseni seu-
rueineen tarkasti Lieksan 
ortodoksisen seurakunnan. 
Piispan seurueeseen kuu-
lui arkkipiispa Leon teo-
loginen sihteeri Outi Vas-
ko, kirkon taloudenhoitaja 
Paavo Kokotti ja ortodok-
sisen seminaarin pappi ro-
vasti Rauno Pietarinen.

Tarkastus keskittyi seurakunnan tulevai-
suuteen ja sen tuomiin haasteisiin, eikä 
niinkään ruotimaan menneitä viittä vuotta. 
Piispa Arseni seurueineen vierailivat seu-
rakunnan pyhäköissä ja tutustuivat viras-
toon. Perjantaina oli ehtoopalvelus Vuonis-
järven tsasounassa. Lauantaina toimitettiin 
liturgia Viekijärven tsasounassa ja nau-
tittiin herkullisista kirkkokahveista. Mo-
lemmissa kylissä oli vilkasta keskustelua 
seurakunnan elämästä. Lauantaina piispa 
seurueineen tapasi seurakunnan luottamus-
henkilöitä ja muita vastuuhenkilöitä. Lau-
antai-iltana oli juhlava vigilia profeetta Eli-
an kirkossa Lieksassa.

Sunnuntaina toimitettiin liturgia pro-
feetta Eliaan kirkossa Lieksassa. Liturgian 
yhteydessä pastori Leevi Saatsi siunattiin 
rovastiksi. Arkkipiispa Leo oli pääsiäisenä 

Myös meidän yhteistyömme päättyi 
hautajaisiin. Muutama päivä kuorom-
me Saarenmaan matkan jälkeen Teuvo 
sai sairaskohtauksen, josta hän ei toipu-
nut. Edellisenä sunnuntaina lauloimme 
liturgiaa yhdessä Kuresaaren Pyhän Ni-
kolaoksen kirkossa, seuraavana sunnun-
taina Teuvoa muisteltiin liturgioissa ym-
päri Suomea. Sain silloin konkreettisesti 
kokea, miten turvallista on olla kirkossa, 
missä yhteys läheisiin ihmisiin ei pääty 
kuolemaan. 

Teuvo hyvästeli kuoromme sanoil-
la ”kiitos oikein paljon”, ja me muiste-
lemme Teuvoa kiitollisuudella. Ehkäpä 
tuota samaa kiitollisuuden yhteyttä nousi 
hautajaissaatossa taivaalle kuvastamaan 
sateenkaari. Suuri kiitos sinulle, Teuvo, 
kaikesta! 

Riikka Patrikainen, 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan
kanttori

(Teuvosta on haastattelu Ortodoksisessa 
seurakuntaviestissä 5/2008, s. 4-5.)

myöntänyt isä Leeville rovastin arvon. Ju-
malanpalveluksen jälkeen oli seurakunta-
laisten tapaaminen ja lopuksi ruokailu seu-
rakuntasalissa.

Lieksan ortodoksinen seurakunta kiit-
tää piispa Arsenia seurueineen tarkastuk-
sesta, sekä toivottaa isä Leeville: Monia 
armorikkaita vuosia!

Seurakunta tarkastettiin 
ja isä Leevistä tuli rovasti

Piispa Arseni siunaa isä Leevin rovastiksi. Kuvassa myös rovastit 
Rauno Pietarinen ja Kosti Heikkinen.

Ortodoksisuus tutuksi
Joulupaastossa 2010 on kolme 
ortodoksisuus tutuksi –alustus-
ta. Alustukset pidetään profeetta 
Elian kirkossa Lieksassa (Iljan-
katu 14). Alustukset ovat kaikille 
avoimia! Tervetuloa!
La 4.12. klo 17 Tutustumme kirkkoon
La 11.12 klo 17 Ortodoksinen ihmisku-
va
La 18.12. klo 17 Jouluikoni

Jouluaatto 24.12.
Jouluaattona 24.12. klo 14 Suuri ehtoo-
palvelus ja liturgia. Lasten kirkkoker-
ho seurakuntavirastossa klo 14. Älä ole 
liiaksi huolissaan kodin aattovalmiste-
luista, kirkkoherraa Lars Ahlbäck lupaa, 
että olette kotona hieman klo 16 jälkeen. 
Tervetuloa viettämään Kristuksen syn-
tymäjuhlan aattoa! Joulupäivänä 25.12. 
klo 10 liturgia.

Teuvo Saarenmaalla. 
Kuva: Marko Palviainen
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Lieksa Kanttorin
kynästä

Viihdyn nykyisessä työssäni kirkkomu-
siikin toimittajana erinomaisesti.

Jokaisen arki aamuni aloitan syömäl-
lä puuroa seminaarilla opiskelijoiden 
seurassa.

Elämänlaatu on parantunut pelkäs-
tään puuroa syömällä.

”Ihminen on onnellisimmillaan kun 
saa ponnistella täysin voimin omalla 
osaamisalueellaan”. Tämä lainattu sanon-
ta pitää minun tapauksessa paikkansa.

Minulla on jo kauan ollut kova näl-
kä oppia uusia asioita kehittää itseäni 
tiedollisesti ja taidollisesti ja varsinkin 
hengellisesti. Kun tulin vuonna 2000 Jo-
ensuun seurakunnan kanttoriksi minulta 
kysyttiin mitä välineitä haluaisin työhuo-
neeseeni. Kysyjä tarkoitti luultavasti ky-
niä kumeja ja viivotinta.

Vastasin kysyjälle haluavani tieto-
koneen ja Sibelius -nuotinnusohjelman. 
Sain ne noin vuoden päästä. Tunnustan 
nyt etten silloin  osannut ollenkaan käyt-
tää tietokonetta enkä ymmärtänyt mitään 
Sibeliuksen käytöstä. Opettelin monta 
vuotta ja opin - eniten opetti Siperia.

Kun eräänä päivänä kaikki työt mitä 
olin tehnyt katosivat, huusin sanoja jotka 
ei ole lapsille tarkoitettuja. Olen sillä sa-
malla oppimisen tiellä mutta opettajieni 
ja asiantuntijoiden mielestä nuottigrafiik-
kani on jo painokelpoista. Tänä syksynä 
olen aloittanut yksinlaulun opiskelun uu-
delleen. Muutamalla Sanna Heikkisen 
tunnilla olen päässyt käymään ja oppimi-
sen tiellä olen jälleen. Joitakin välähdyk-
siä siitä miten tulee hengittää laulaessa 
olen saanut kokea. Kuten ei kirkon asi-
oissa ei myöskään musiikissa tulla kos-
kaan valmiiksi.

Samalla kun viihdyn nykyisessä 
hommassani haluan kertoa yhdestä asi-
asta jossa olen viihtynyt kauan. Viihdyn 
hyvin oman kuoroni (Ortodoksinen ka-
marikuoro) kanssa. Kuorollani on notkea 
ja tehokas tapa tehdä työtä.

Konsertteja sävelhartauksia ja mui-
ta ns. esiintymistilaisuuksia pidetään sen 
vuoksi että kuoro laulaisi aina vaan pa-

remmin jumalanpalveluksissa. Olen ny-
kyään oppimassa että kuorot ovat entistä 
inhimillisempiä, kuoroilla on aina hyvät 
ja huonot puolensa. On jotenkin yritettä-
vä ja osattava erottaa ne asiat, joihin voi 
vaikuttaa ja ne, joihin ei kannata kajota 
missään tapauksessa., ei ainakaan lyhy-
essä ajassa. Nykymaailmassa vaaditaan 
kanttorilta niin paljon, että siinä alkaa 
helposti luulla, että pitää olla täydellinen. 
Ja sitten saattaa käydä niin että kuorolai-
set muuttuvat peiliksi: Kuoronkin pitää 
olla täydellinen. Jos itse tietää mitä halu-
aa, se toteutuu pakottamatta: Vähitellen 
ja sitten kun on sen aika. Kyse on paljon 
psykologiasta.

* Kuoroharjoituksissa kanttori ei saa 
puhua liikaa

* Kirkkolauluja ei saa hajottaa pie-
niksi muruiksi

* Laulajien on annettava laulaa
* Onnistunut harjoitus on aina inten-

siivinen ja työteliäs
* Mitä vähemmän aikaa on käytettä-

vissä sitä tehokkaampi johtajan on oltava
*Kirkkomusiikin ja tilanteiden on 

edettävä rytmitetysti
*Kun laulu keskeytetään, kaikki tie-

tävät syyn

KUOROTYÖ 
TÄHTÄÄ AINA 

JUMALANPALVELUKSEEN

 Kaikenlaiset kirkko-
  laulajat ovat hyviä 

kirkkolaulajia. He vain ovat 
sitä eri tavoilla. Tämä vaa-

tii kanttorilta muuntautumis-
kykyä ja halua pohtia omien 
opetuskäytänteiden sopivuut-
ta eri tilanteissa. Kun kant-
tori näyttää olevansa aidos-
ti innostunut asiastaan, se 
ei voi olla tarttumatta kirk-

kolaulajiin. Jos opettaminen 
on muodostunut luontevaksi 
osaksi kanttorin omaa muu-
sikkoutta ja hän vaalii omaa 
kirkkomusiikki suhdettaan, 

niin asiat ovat hyvin.

” 
 

Lieksan 
seurakunnan toimintaa

Lasten kirkkokerho 
Lieksassa

Su 12.12. klo 10, joulukortti
To 24.12. klo 14, jouluaiheista askarte-
lua
To 6.1. klo 10 leikkiä ja askartelua, lop-
piainen
Su 6.2. klo 10 leikkiä ja askartelua
Su 6.3. klo 10 leikkiä ja askartelua, las-
kiainen, jumalanpalveluksen jälkeen 
kaikenlaista hauskaa tekemistä ja riehu-
mista kirkon pihassa. Tervetuloa isolla 
joukolla!
Kerho kokoontuu seurakuntavirastossa 
Elian kirkon vieressä (Iljankatu 14). Oh-
jaajat tuovat lapset kirkkoon. Lisätietoja 
Juuli Sarjasto (040 757 2480)

Lieksan Tiistaiseura
Ke 12.1. klo 12 Kirkkoherra Lars Ahl-
bäck. Mitä toivot kirkolta, seurakunnal-
ta ja tiistaiseuralta?
Ti 25.1. klo 13 Fysioterapeutti Aino Mit-
runen
Ti 8.2. klo 12 Diakoniatyöntekijä Eeva 
Timonen
Ti 22.2. klo 12 Vuosikokous
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntasalilla

Lähetysmyyjäiset 
11.12.

Lähetysmyyjäiset Lieksan ort. 
seurakuntasalilla lauantaina 

11.12. klo 9-11. 
Tervetuloa ostoksille, teke-

mään löytöjä, juomaan kahvit 
ja tukemaan lähetystyötä!
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Joillakin kanttoreilla on hirveästi asi-
aa, ja he pysäyttelevät laulajia väärissä 
paikoissa. Se latistaa keskittymistä. Kant-
torilta vaaditaan nopeaa vaistoa ja hyvää 
käytöstä. Kuorolle saa sanoa tiukastikin, 
mutta on turha yrittää nenä pystyssä leik-
kiä opettajaa. Ellei joku asia toimi, kant-
torin on aina vedettävä syy itseensä.

Oma kuoroni on sen verran tasokas 
ettei sitä jumalanpalveluksissa ja konser-
teissakaan tarvitse paljon johtaa. Laula-
jilla on raudanluja valmius lukea nuotte-
ja artikulaatiota ja dynamiikkaa myöten, 
jolloin minulle jää enemmän tilaa kes-
kittyä sointiin ja muotoon. Ihanteellinen 
sointi on aktiivinen, se palaa ja toimii 
kuin junan vessa kaikissa olosuhteissa. 

Kuoroissa kuten nykyisessä työssä-
nikin on havaittavissa demokratian il-
luusio: Keskustellaan ja keskustellaan, 
mutta päätöksen teko jää silti kanttorille. 
Yleensä kuorot hallitsevat peruskirkko-
laulut niin, että milloin tahansa voidaan 
laulaa uskottavin ja johdonmukaisin tu-
loksin. Hyvän oppimisen taustalla ei-
vät ole pelkästään kanttorin ja laulajien 
henkilökohtaiset ominaisuudet, vaan tär-
keintä on heidän välilleen syntyvä suh-
de. Kaikenlaiset kirkkolaulajat ovat hy-
viä kirkkolaulajia. He vain ovat sitä eri 
tavoilla. Tämä vaatii kanttorilta muun-
tautumiskykyä ja halua pohtia omien 
opetuskäytänteiden sopivuutta eri tilan-
teissa. Kun kanttori näyttää olevansa ai-
dosti innostunut asiastaan, se ei voi olla 
tarttumatta kirkkolaulajiin. Jos opettami-
nen on muodostunut luontevaksi osaksi 
kanttorin omaa muusikkoutta ja hän vaa-
lii omaa kirkkomusiikki suhdettaan, niin 
asiat ovat hyvin.

Kirkkomusiikin toimittajana olen 
eräänlainen arkistojen penkoja. Jos näen 
uuden tai vanhan nuotin pistän sen heti 
taskuuni. Kirjoja ja kokonaisuuksia 
suunnitellessani pidän tavoitteena sitä, 
että kirkkolaulut liittyisivät jotenkin toi-
siinsa ja kirkkomusiikin historiaan. Tämä 
on tärkeää erityisesti uuden kirkkomusii-
kin kohdalla, sillä sen sulkeminen omiin 
gettoihinsa on oikeastaan karhunpalve-
lus. Uusi nuottiliturgia kirja on valmis ja 
piispainkokous hyväksyi lokakuussa kir-
jan käyttöön. Piispallisen liturgian vei-
sut on tekeillä omaksi kirjakseen. Ensi-
vuoden alussa molemmat kirjat tulevat 
myyntiin ja kaikkien käyttöön.

Töitä riittää ja hyvä niin.

Juhani Matsi

Tervetuloa 
päiväpiirin 
pirteään

toimintaan!
Joensuun seurakunnan torstaisin ko-
koontuva Päiväpiiri on koonnut syksyn 
aikana mukavasti osallistujia viikoittai-
siin kokoontumisiin. Syyskauden ohjel-
ma on pitänyt sisällään hyvin monenlaisia 
aiheita, pääpaino on ollut luonnollises-
ti kirkollisissa aiheissa. Valtakunnallis-
ta Vanhusten viikkoa vietettiin lokakuun 
alussa, jonka järjestelyissä seurakun-
tamme on ollut mukana useana vuonna. 
Viikon pääjuhlaa vietettiin 4.10. Sepän-
pihan kerhotalolla, juhlassa esiintyivät 
mm. Päiväkoti Pääskyn lapset lastentar-
hanopettaja Elisan johdolla. Päiväpiirin 
tämän vuoden viimeinen kokoontumi-
nen on 16.12. Päiväpiirin toiminta, kuten 
kaikki seurakunnan toiminta on avointa 
kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätie-
toja saat diakoniatyöntekijä Eeva Timo-
selta seurakunnasta. Tervetuloa osallistu-
maan ja vaikuttamaan!

Joensuun ortodoksisen mieskuoron

JOULUKONSERTIT

Torstaina 16.12.2010 klo 18.00
Taipaleen ortodoksisessa kirkossa

Lauantaina 18.12.2010 klo 19.00
Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla

Konsertteja johtaa 
kapellimestari István Záborszky

TERVETULOA!

Anna lahja, jolla on ikuinen arvo.
Tule jouluostoksille 

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 ennen joulua: 
ma-pe 10–17, la 10-14
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Joensuun seurakunnan 
järjestämä vaellusmat-
ka suuntautui tänä vuon-
na Ruotsiin Kebnekaisen 
tunturin mahtaviin maise-
miin. Matkamme alkoi pe-
rinteisen tyyliin lauantaina 
aamuyöllä, ja päätepistee-
seen Nikkaluoktaan pää-
dyimme lauantai-illan ai-
kana. 23 henkilön poruk-
kamme jakaantui kahteen 
lähes samankokoiseen pää-
ryhmään, lapsipainoitteis-
ta ryhmää johdatteli Outi 
Hassinen ja toisessa vai-
kutti sitten puolestaan alle-
kirjoittanut. 

Lauantai-illan aikana siirryimme muuta-
man kilometrin päähän vaellusreitin varrel-
le, että homma saadaan käyntiin eikä tarvit-
se jäädä Nikkaluoktan kylään telttailemaan. 

Sunnuntaina kumpikin ryhmä suunta-
si omaan tahtiinsa Kebnekaisen tunturi-
aseman suuntaan, tavoitteena perustaa sen 
lähimaastoon leirit päiväretkeilyä varten. 
Aikanaan asema sitten löytyikin, ja ihmet-
telyä totisesti riitti, sillä kyseinen keskus on 
todella tehty palvelemaan retkeilijöitä. 

Suomalaiseen varaus- ja autiotupajärjes-
telmään tottuneelle aiheutui pienoinen kult-
tuurishokki tunturiasemaan tutustuessa, sillä 
kookkaalta asemalta löytyy mm. reception 

NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET        NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET 

majoituspalveluita varten, lähes täydellinen 
retkeilyvälinemyymälä, kahvila-ravintola-
palvelut sekä suuri majoitus- ja keittiöra-
kennus maksavien retkeilijöiden käyttöön. 
Lisäksi alueella on ilmeisen kukoistava he-
likopterikuljetusbisnes, sen verran kiivaa-
seen tahtiin kopterit huristelivat aseman 
liepeillä. Tämän uuden ja hämmentävän ret-
keilykokemuksen jälkeen ryhmämme pe-
rusti leirin reilusti aseman länsipuolelle, ja 
ryhdyimme suunnittelemaan mahdollista 
Kebnekaisen tunturin etelähuipulle (2104 m 
merenpinnasta) nousemista. Päätimme yrit-
tää nousua maanantaina, koska aseman sei-
nällä olleen sääennusteen mukaan kelit voi-
sivat olla suosiolliset. 

Haasteita ja 
vastoinkäymisiä...

Maanantaina Outin ryhmän tehdessä päi-
väretkiä, meidän ryhmämme lähti aamutui-
maan kapuamaan kohti etelähuippua. Nou-
sua riitti ihan alusta asti, ja huilaamaan piti 
pysähtyä moneen otteeseen. Jo matkan ai-
kana pystyi näkemään, että pilviverho on 
melkoisen alhaalla, ja tämä todentui meille 
konkreettisesti siinä vaiheessa, kun aloim-
me kiivetä hieman jyrkempää osuutta koh-
ti Vierranvarrin tasannetta. Tasanteelle saa-
vuttaessa sumu oli jo paksua ja näkyväisyys 
niin huono, että kadotimme reittimerkit. Ai-
kamme asiaa pohdittuamme tulimme siihen 
tulokseen, että turvallisuussyistä käännym-

Vaelluskertomus

me takaisin kohti leiriä. Paluumatkakin oli 
omalla tavallaan haastava, sillä jyrkempi 
osuus koostuu pelkästään kivikosta, jota on 
melkoisen hankala tulla myös alaspäin. Lei-
riä lähestyessä keli tietenkin parani, ja pilvi-
verho hävisi ylhäältä. Ryhmämme kannal-
ta tämä tapahtui kuitenkin liian myöhään, 
mutta totesimme että eihän se Kebnekaise 
sieltä mihinkään karkaa, jos sinne haluaa 
joskus myöhemmin kiivetä uudelleen. Päi-
vällä sain viestin, että itsekseen vaeltava 
matkalaisemme Mikko oli päässyt etelähui-
pun tuntumaan, ja luonnollisesti iloitsimme 
saavutuksesta. Mikko oli lähtenyt matkaan 
jo kaksi tuntia ennen meitä muita, ja onnis-
tunut pysymään reitillä. Huipulle pääsy on 
rankka retki kovista nousuista johtuen, ja 
leiristämme pystyimme seuraamaan, kuin-
ka koko illan ajan tunturista valui melkoi-
sen väsyneitä matkalaisia kohti tunturiase-
maa ja omia leirejään.

Seuraavana päivänä  Outin ryhmä jat-
koi omia reissujaan, ja me suuntasimme 
edelleen länteen Singin tuvan ympäristöön, 
ja matkalla saimme ihailla todella mahta-
via maisemia. Yövyimme jokivarressa tu-
van läheisyydessä, ja hyvin levänneinä aloi-
timme seuraavana päivänä matkan takaisin 
kohti Kebnekaisea ja uutta leiripaikkaa ase-
man itäpuolella. Löysimmekin hyvän pai-
kan teltoillemme, ja torstaina suuntasimme 
jälleen kevein päivävarustein kohti ylhäällä 
tunturissa olevaa Tarfalajärveä.

Taas oli menomatka lähes pelkkää nou-
sua, ja mutta aikanaan järvi ja sen rannalla 
oleva tupa löytyivät. Maisema oli jälleen to-
della hieno: maasto oli kivinen kuin kuus-
sa, mutta järveen ulottuvat tunturijäätiköt 
toivat omat kauniit sävynsä karuun maise-
maan. Päiväretken päätyttyä heitimme rin-
kat taas selkään, ja aloitimme lähestymis-
marssin kohti Nikkaluoktaa. Tavoitteena 
oli päästä jonkin verran lähemmäs, ettei vii-
meiseksi vaelluspäiväksi jäisi yli kymmen-
tä kilometriä käveltävää. Viimeinen teltta-
yö vietettiinkin sitten käytännössä samassa 
paikassa kuin ensimmäinenkin, eli viimei-
selle päivälle jäi vain noin 6 km.

Perjantaiaamuna laitettiin leiri kasaan, 
ja viimeinen pikataival pääsi alkamaan. Yri-
timme päästä maastosta pois kohtuullisen 
aikaisin, sillä tiedossamme oli että päivällä 
saattaisi reitillä olla ruuhkaa. Samana päivä-
nä nimittäin alkoi erään ruotsalaisen retkei-
lyvälinevalmistajan sponsoroima vaellusta-
pahtuma Nikkaluoktasta Abiskoon, jonka 
reitti on pituudeltaan 110 km. Tähän tapah-
tumaan oli tietojen mukaan osallistumassa 
yli 2000 henkilöä, ja vaikka väkeä tulisikin 
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Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

Puh. (013) 266 0017, 
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. 

reitille useassa erässä kolmena eri päivänä, 
tämä näkyisi kyllä melkoisina vaeltajamas-
soina reitillä. Me saavuimme maastosta pois 
juuri ensimmäisen erän aikaan, joten saim-
me hieman esimakua vastavirtaan vaeltami-
sesta.

Nikkaluoktassa todettiin kummankin 
ryhmän ja kaikkien vaeltajien olevan ehjinä 
perillä, ja kun olimme aikamme ihmetelleet 
vaellustapahtuman tohinoita, hyppäsimme 
autoon ja hurautimme Gällivaaraan sau-
nomaan ja peseytymään sekä nukkumaan 
muutamaksi tunniksi ennen varsinaista pa-
luumatkaa. Lauantaina matkamme sujui rat-
toisasti, ja perinteisenä reissuun kuuluvana 
asiana suoritettiin himoitun ”Vuoden vael-
taja” -tittelin julistaminen matkan loppu-
puolella. Arvovaltainen jury kävi ehdotuk-
set läpi, ja tällä kertaa tavoiteltu palkinto 
meni Vaaran perheelle Liperiin, onnittelut 
vielä kerran!

Loppuyhteenvetona voi todeta mat-
kan onnistuneen mukavasti. Pyrimme ensi 
vuonnakin saamaan kaksi ns. ohjattua ryh-
mää liikkeelle, koska käytäntö osoittautui 
hyväksi. Lisäksi saimme nauttia mahtavis-
ta maastoista ja maisemista, ja kelitkin oli-
vat paljon paremmat kuin mitä ennusteet 
lupailivat. Kesällä 2011 vaellusajankohtaa 
tullaan aikaistamaan viikolla, eli reissuun 
lähdetään heinäkuun viimeiseksi viikoksi. 
Kohteena tulee olemaan joku mielenkiintoi-
nen kohde Suomen lapissa, josta ilmoitel-
laan sitten talven mittaan.

Kiitos kaikille mukana olleille, ja ensi 
vuonna taas mennään!   

   Pasi Onatsu

Kerhot 
Päivitetyn kerholuettelon löydät net-

tisivuiltamme, seurakunnan viraston il-
moitustaululta ja koululaiset saavat tie-
toa myös uskonnonopettajiensa kautta. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lapin vaellus 
2011

Tulevan kesän vaellusmatka suun-
tautuu näillä näkymin Lemmenjoen 
kansallispuistoon, ja ajankohta tu-
lee olemaan 23.-30.7.2011. Hinta 
pyörii 100 euron kieppeillä, joten 
matka on edullinenkin. Laita jo nyt 
merkintä kalenteriisi, ettei reissu 
pääse unohtumaan!

   Sikrenvaaran syysleirillä oli tunnelmaa ja   
   tohinaa...
Lasten syysleirin leiriläiset ja ohjaajat.

Laskettelureissu
Nyt on mahdollista lähteä 

sopuhintaan laskettelemaan 
Vuokattiin! Katso Taipaleen 
seurakunnan ilmoitus tästä 

lehdestä s. 8. Kaikki mukaan!

Kristinoppileirit 2011
Tulevan kesän kriparikirjeet on tätä 

luettaessa jo lähetetty. Jos täytät tulevana 
vuonna 15 vuotta, etkä ole saanut vielä 
kutsua kriparille, ota välittömästi yhteyt-
tä nuorisotoimistoon.

Joensuun
Partiolippukunta 

Karjalankorvenkävijät 
etsii uusia jäseniä!

Uusia partiolaisia mahtuu seuraaviin 
ryhmiin:
*sudenpennut (7-9-vuotiaat)
*seikkailijat (10-12-vuotiaat)
Tule kokeilemaan hauskaa ja monipuolista 
harrastusta! Lisätietoja: lippukunnanjohta-
ja Suvi Ollikainen, p.050-5530395.
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Viron ortodoksien sõbrad ry:n

Vuosikokous 
sunnuntaina 6.2.2011 

Viinijärvellä. 
Liturgia kirkossa klo. 10.00, 

Jonka jälkeen keittolounas ja 
vuosikokous vanhassa 

pappilassa. Kokous alkaa 
n. Klo 12.00. 
Tervetuloa!!

Virittäydy jouluun
Joensuun 

Ortodoksisen seminaarin 
kirkossa

 
Perjantaina 24.12. 
- klo 14.00 ehtoopalvelus 

ja liturgia
- klo 23.00 aamupalvelus 

ja liturgia

Uusien joululaulujen matkassa

IHMEEN ÄÄRELLE
Maailman ensimmäisen joulu-
laulun lauloivat enkelit kaiut-
taessaan ilmoille ilosanoman 
Kristuksen syntymästä. Jou-
lulauluperinne on siis enkel-
ten perintöä meille ihmisille. 
Tämän perinnön ympärille on 
syntynyt vuosisatojen myötä 
rikas ja monikulttuurinen aar-
teisto, joka ammentaa ainek-
sensa ihka ensimmäisestä jou-
luyöstä. 

Ortodoksisen ja roomalaiskatolisen kult-
tuurin rajapinnassa tämä perinne on tii-
vistynyt kokoelmaksi neliäänisiä kolja-
da-lauluja, jotka kertovat vivahteikkaasti 
Kristuksen syntymästä ja sen merkitykses-
tä maailmalle.

Ortodoksisen kamarikuoron uusin levy 
JULISTAA VIESTIN TÄHTÖNEN sisäl-
tää ilmeikkään valikoiman näitä itäslaavi-

en mailla syntyneitä joululauluja. Mukana 
on sekä riemukkaan julistavia että herkän 
koskettavia sävyjä – siis kaikkea, mitä oi-
keaan jouluun kuuluukin. Levyn hinta on 
22 euroa (+ postituskulut), tukkuhinta (vä-
hintään 5 levyä) 15 euroa. Tilaukset: www.
ortodoksinenkamarikuoro.fi tai Maria Mat-
si 040 5554702 tai Ira Matsi, 050 4650631, 
ira.matsi@valamo.fi. Levyä myyvät myös 
Valamon luostarin Tuohusmyymälät Vala-
mon luostarissa ja Helsingissä (Liisanka-
tu 29) sekä Valamon verkkokauppa (http://
webtuohus.valamo.fi)

Joensuun ortodoksisten kuorojen 

joulukonsertti
Joensuun ev.lut. kirkossa

ti 7.12. klo 18
Suurkuoro laulaa uusia koljadoja,

solistina sopraano Sanna Heikkinen

Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro
Joensuun ortodoksinen mieskuoro
Joensuun ortodoksinen lapsikuoro

Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro
Slaavinkielinen Piligrim-kuoro

Kiteen Nektarios-kuoro
EKO-kuoro

Vapaa pääsy / ohjelma 10 e

Joulukonsertti
Julistaa viestin tähtönen

Kiteen ortodoksisessa kirkossa su 12.12.2010 klo 16
Ilomantsin ortodoksinen kuoro, johtajana Maria Verikov
Kiteen Nektarios-kuoro, johtajana Aleksi Suikkanen

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Päivi Kaarina Hoskonen ja Petri Pentti 
Aleksi Ihalainen

Joensuu
Laeslehto Jari Tapani ja Lasaroff Niina 
Elena, Viinijärvi
Jääskeläinen Konstantin ja Ovtcharova 
Ekaterina, Joensuu

Nurmes
Mika Petteri Mahlavuori ja Mirva Ma-
ria Mahlavuori
Hannu Tapio Jehkonen ja Maarit Tuu-
likki Airosto
   Taipale

Ortodoksinen lahjakauppa

Ortodora
Joensuussa

Ortodoksisessa kul�uuri-
keskuksessa, Pohjoiskatu 6. 

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

   Joensuu
Juntunen Valtteri, Joensuu
Kuronen Heini Maaret, Joensuu
Matveinen Aleksandra Verna Mimosa, 
Kontiolahti
Peiponen Vilho Petri Julius, Joensuu
Savinainen Otto Eemeli, Joensuu
Kinnunen Jetta Elli Erika, Kontiolahti
Turpeinen Lauri Akseli, Joensuu
Kemppainen Eerin Fanni Anastasia, Jo-
ensuu
Lautanen Jenna Johanna Heleena, Joen-
suu
Alenius Waltteri, Joensuu
Tiensuu Sanni Sofia, Joensuu
Martiskainen Severi Onni Paavo, Joen-
suu
Junnilainen Patrik Vili Samuel, Joensuu
Kobzeva Alisa, Joensuu
Pajari Leo Kristian, Kontiolahti
Sinkkonen Senni Helmi Matilda, Kon-
tiolahti

Lieksa
Kaapo Elias Kaakkunen, Koli

Nurmes
Jonna Maria Purmonen
Peppi Julia Valpe
Minna Alexandra Kärnä
Nanette Mimona Alexandra Hämynen

   Taipale
Santeri Luca Casper Mustonen
Niila Ahponen
Iisa Josefina Mutanen
Anastasia Marianne Kari
Herman Tapio Kari
Siiri Amanda Maria Korhonen
Katri Maria Vilokkinen

Ilomantsi
Teuvo Tapani Jetsu
Martti Volotinen
Anna Hattunen
Vesa Joel Piiroinen
 
   Joensuu
Mutanen Aune, Joensuu
Ojala Niina, Kouvola
Tolonen Paula, Joensuu
Vornanen Veikko Nestori, Joensuu
Lasarov Jouko Salomo, Joensuu
Kolehmainen Esteri, Joensuu
Martikainen Aune, Joensuu
Kupiainen Aini, Joensuu
Kontioinen Aleksi, Joensuu
Laine Sinikka Kyllikki, Joensuu
Koistinen Pirkko Anneli, Joensuu

Lieksa
Raimo Sulevi Vilokkinen
Tyyne Agapov
Pentti Jeminen (Mikkelin ort.srk.)
Elsa Kähkönen
Kari Mitrunen
Mirjam Kari

Nurmes
Viljo Karhapää, Juuka 
Maire Anelma Jormanainen, Juuka
Veera Jehkonen, Valtimo
Raimo Heikki Olavi Ahokas, Nurmes

Taipale
Peetu Heinonen
Laina Reijonen
Jouko Kuikka
Erkki Surakka
Aino Hämäläinen
Lauri Timoskainen
Niina Ratilainen

KIRKKO-
KAHVIEN 

JÄRJESTÄJIÄ 
KAIVATAAN 

JOENSUUSSA!
Toimi nopeasti! Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset 
säännöllisesti sunnuntaisin. Jumalanpal-
velusten jälkeen on mukava siirtyä tien 
toiselle puolelle kirkkokahveille ja vaih-
taa kuulumisia ystävien kanssa. Nyt si-
nulla, teillä tai edustamallasi toiminta-
piirillä on ainutlaatuinen tilaisuus olla 
järjestämässä kirkkokahveja kevätkau-
della 2011. Joensuusta kirkkoherranvi-
rastosta voit varata jonkun (vielä) vapaan 
sunnuntain ja järjestää kirkkokahvit mei-
dän kaikkien yhteiseksi iloksi.  

Lämmin kiitos  
sukulaiset, ystävät, työtoverit, tuttavat, seurakuntalaiset, seurakunnat ja yhteisöt 
jotka muistitte minua juhlapäivänäni 6.11.2010 monin eri tavoin! Teitte juhlasta 
ikimuistoisen. Jumalan siunausta kaikille teille.

      isä Paavo Ratilainen 
PS. Juhlakeräys Säynelammen pyhän Johannes Venäläisen tsasounan hyväksi tuotti n 6.000 euroa! 
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Kirkko ei ole imperiumi

Bysantin kirkon syvästi kunnioittamat py-
hät isät puhuvat Kirkosta Kristuksen työn 
jatkumisena maan päällä. Kirkko on maail-
massa Kristuksen rakastavan ja hoitavan läs-
näolon yhteisö.  Kristus on voittanut kuole-
mallaan ja ylösnousemuksellaan maailman 
ja tähän voittoon sisältyy Hänen Kirkkonsa.

Ortodoksinen kirkko ei ole ulkoisen voi-
man, arvovallan tai nationalismin keskus. 
Ne edustavat langennutta maailmaa. Kirkko 
ei ole imperiumi, jossa ihminen jää nimettö-
mäksi ja merkityksettömäksi. Nimettömyys 
ja kasvottomuus on luonteeltaan demonista.

Kirkko on jokaisen nimeltä tunnetun ih-
mispersoonan yhteisö. Ortodoksisen kirkon 
arvovalta tarkoittaa pastoraalista kykyä pa-
rantaa maailmassa inhimillistä heikkoutta ja 
sairautta. Kirkollisen arvovallan tulee toteu-
tua huolenpitona ja palvelemisena. 

Pyhä Isämme Johannes Krysostomos 
(k. 407) muistuttaa, että jos Kirkon jäsenis-
sä ei ole keskinäistä uskon ykseyttä, Pyhä 
Henki ei asu heidän keskuudessaan. Kirkon 
siunauksista osallistuminen vaatii Kirkon 
jäseniltä koko elämän uhraamista Jumalal-
le ja lähimmäiselle. Pyhä Johannes samas-
taa evankeliumin elävään Kristukseen. Hän 
korostaa Kristuksen ja uskovien läheisyyttä: 
Kristus on Kirkon Pää, me olemme ruumis. 
Hän on Perusta, me olemme rakennus. Hän 
on Sulhanen, me olemme morsian. Hän on 
Paimen, me olemme lampaita. Hän on Pe-
rillinen, ja me olemme Hänen kanssaperil-
lisiään.

Kirkkoisälle tärkein vastaus evanke-
liumin opetukseen on ihmisen käytännön ar-
kisessa elämässä toteutuva persoonallinen 
usko. Hän palaa opetuksissaan yhä uudes-
taan elävään uskoon ja luonnehtii sitä ”kaik-
kien hyvien asioiden äidiksi”. 

Konstantinopolin arkkipiispalle juma-
lanpalvelus perustuu erottamattomasti Kris-
tuksen Kirkolle jättämään lähetystehtävän 
(Matt. 28:19-20) toteuttamiseen maailmas-
sa. Jumalanpalvelus tekee uskovien elä-
mässä todelliseksi Kirkon uskon ilon. Pyhä 
apostoli Paavali kuvaa konkreettisesti ju-
malanpalvelusta: Antakaa koko elämänne 
pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi 
uhriksi. Älkää mukautuko tämän maailman 
menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mie-
leltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on 
Jumalan tahto, Hänen mielensä mukaista ja 
täydellistä (Room. 12:1-2).

Kirkosta eroaminen 
huolestuttavaa

Suomalaisessa ortodoksisessa paikalliskir-
kossa olisi syytä myöntää rehellisesti, että 
Kirkon arvot ovat hukkuneet paljossa ihmis-
ten elämästä. Monet ovat välinpitämättömiä 
ja toimettomia Kirkkoa kohtaan. He kokevat 
kirkollisen elämän vieraaksi. Viime vuonna 
(2009) Suomen ortodoksisesta kirkosta ero-
si 650 ihmistä. Eroajien määrä oli vuosina 
2006-2009 kaikkiaan yli 2100. 

Avoimuuden puuttuminen johtaa paikal-
liskirkossa väistämättä herkkähipiäisyyteen 
ja kätkettyjen luurankojen mentaliteettiin. 
Sellaisessa elämänmenossa pyhien isien pas-
toraalinen, nöyrä, kuunteleva ja ihmisyyttä 
kunnioittava teologia jää perifeeriseksi.

Silivrian metropoliitta Emilianos Timi-
adis (k. 2008) totesi vuosia sitten vierailles-
saan Suomessa: Kirkko kyllä kastaa lapset 
pieninä, mutta kasteen jälkeen lapsen kehi-
tystä seurataan vähän tai ei lainkaan. Esi-
paimen on oikeassa. Lapset jäävät usein 
hengellisesti orvoiksi, vaille kirkollisesti 
välttämätöntä huolenpitoa, ruokaa ja ope-
tusta. Lapset ovat harvoin läsnä liturgiassa. 

He katselevat liian harvoin pyhien ikonien 
värejä tai haistelevat suitsutuksen tuoksua. 
Kuitenkin lapsuudessa on keskeistä orto-
doksisen kirkon sanaton visuaalinen maail-
ma, jonka merkitys lapsen hengellisen kehit-
tymiselle on korvaamaton. 

Lapsen ortodoksina kasvamista ei mää-
ritä tietomäärä, jonka hän ehkä omaksuu 
koulussa ortodoksisuuteen liittyvistä asiois-
ta, vaan se, että hän Kristuksen Ruumiin eli 
Kirkon aktiivinen jäsen. Tiedollisen ymmär-
tämisen perusta on lapsen ja myös aikuisen 
kirkollisessa kokemusmaailmassa, joka luo 
hänelle valmiuksia ottaa vastaan Jumalan 
rakkauden.

Suola, valkeus ja todistaja
 
Ortodoksinen kirkko ei kannusta jäseni-
ään itsekkääseen uskoon ja sisäpiirin hurs-
kauselämään. Kirkon yhteinen usko tulee 
Kristuksen antaman lähetyskäskyn (Matt. 
28:19-20) mukaisesti saattaa julki, ja jakaa 
lähimmäisten kanssa. Kuoleman kukistanut 
ja ylösnoussut Kristus luonnehtii seuraaji-
aan käsitteillä suola, valkeus tai todistaja. 
Hän tarkoittaa, että uskovien tulee todistaa 
tässä maailmassa kaikille muillekin Kirkos-
sa näkemäänsä ja kokemaansa. Kirkon ykse-
ys edellyttää kaiken Jumalan ihmisille anta-
man hyvän siirtämistä myös lähimmäisille.

Jumalan hyvän siirtäminen edellyttää 
kuitenkin sen tuntemista. Aikamme pinnalli-
nen elämä ruokkii kirkollisen elämän anemi-
aa. Ihmisen persoonaton elämäntilanne johtaa 
siihen, että hyvä ja paha, oikea ja väärä, tus-
ka ja mielihyvä sekoittuvat keskenään. Pai-
kalliskirkko muuttuu ajan oloon maallisek-
si, kun se alkaa pitää itseään uskonnollisena 
laitoksena. Kirkon ja uskonnon välillä vallit-
see kuitenkin suunnaton ero. Uskonto opettaa 
taivaassa asuvasta persoonattomasta jumalas-
ta. Pitkälle maallistunut laitoskirkko tyydyt-
tää ihmisten itsekkäitä uskonnollisia tunteita, 
mutta ei ohjaa häntä elämänmuutokseen.

Kleemens Aleksandrialainen (k. 215) 
opettaa, että kristillisessä kasvatustyössä on 
keskeistä  opettajan ja kasvattajan elämän 
puhtaus. Hyvän tekeminen on välittömässä 
suhteessa hyvän tuntemiseen. Jumalan tun-
teminen on kokemusperäistä kasvamista Hä-
nen armahtavaan ja rakastavaan yhteyteensä.

  Isä Jarmo Hakkarainen

KIRKKO ON 
IHMISPERSOONIEN 

YHTEISÖ


