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Joensuun ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 10 -14
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: Pertti Ruotsalainen, puh. 0500 176 985
Email: pertti.ruotsalainen@opaasi.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 8-12 ja 13-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra: Kalevi Kokkonen, p. (013) 266 0011
Toinen pappi:  Iivo Suvanto, p. (013) 266 0012, 0500 671874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen, p. (013) 266 0014, 
 050 539 4932, Email: eeva.timonen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
050 558 2528, Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttorit: Juhani Matsi p. (013) 266 0015, 0500 962 700 Email: 
juhani.matsi@ort.fi, Marita Penttinen, p.  050 439 1883, Email: 
marita.penttinen@ort.fi  
Seurakuntamestari: p. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: p. (013) 220 460 
Email: paivakoti.paasky@ort.fi
 

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
Virkatodistukset tilataan Kuopion ort. seurakunnan 
virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
Kirkkoherra: Kosti Heikkinen, puh. 041  453 7271
Email: kosti.heikkinen@ort.fi
Kanttori: Minna Bovellan – Järvinen, puh. 040 7400918
Email: minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
Talonmies: Kauko Pussinen, puh. 040 541 4496
Email: kauko.pussinen@pp.inet.fi

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: 013 881 084, Fax. 013 883 673  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, 050 357 3675
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi 
Kanttori: Riikka Patrikainen, 050 464 5281
Internet: 
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/ilomantsi/index.php 
 

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

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

Päätoimittajan 
kynästä

IHMINEN PÄÄTTÄÄ, 
JUMALA SÄÄTÄÄ

Kirkollishallitus on lähettänyt seurakunnille lausuntopyynnön 
koskien Suomen ortodoksisen kirkon pitkän tähtäyksen suunnitel-
maa (PTS). Kaukoputki on tarkennettu vuoteen 2020. Kuka elää, 
hän näkee. Seurakunnan elämässä vaikuttaa neljä seikkaa:

- seurakunnan väestö asuu hajallaan, pappeja on liian vähän 
  ja pyhäkköjä liian paljon
- rahaa on liian vähän
- seurakunnan jäseneltä edellytetään vastaan tulemista

1. Seurakuntalaisten kokoontuminen edellyttää vaivannäköä.  
He eivät ole vuorovaikutuksessa keskenään arkielämän pyörteissä. 
Ihmiset vieraantuvat toisistaan, eivätkä saa hengelliselle elämäl-
leen tukea toinen toisistaan. Tämä näkyy myös nuorten elämäs-
sä vähäisinä ortodoksisina avioliittoina. Ihmisillä on pitkä matka 
kirkkoon, ja koska ortodoksinen perheenjäsen on usein yksin, hän 
ei saa muilta tukea kirkkomatkaan. Papitkaan eivät asu kirkon lä-
hellä. Hekin matkustavat toiselta paikkakunnalta. Hyvin harvois-
sa pyhäköissä kokoonnutaan viettämään aikaa vapaan seurustelun 
merkeissä. Mutta se olisi tärkeää.

2. Seurakunnassa on paljon pyhäkköjä. Ne ovat yleensä pie-
niä, talvella lämmittämättömiä ja suurimman ajan käyttämättömiä. 
Muutamat pyhäköt ovat jääneet autioituviin kyliin, eikä niiden lie-
peillä ole viikkokausiin elämää. Milloin seurakunnassa tehdään 
ensimmäisen kerran päätös pyhäkön purkamisesta ja sen siirtämi-
sestä asutuskeskukseen. Päätöksenteko on vaikeaa niin kauan, kun 
sen rakentajat ovat elossa.

3.  Suomen valtio kokoaa  jäseniltämme  jäsenmaksut kirkollis-
veron muodossa. Suurin osa rahoista käytetään papiston ja muun 
henkilökunnan palkkaukseen sekä kiinteistömenoihin. Meidän 
seurakunnallamme on mahdollisuus käyttää vuotuisiin investoin-
teihin 50.000 euroa. Parin seuraavan vuoden aikana tuo raha käy-
tetään Sonkajanrannan kirkon peruskorjaukseen. Mutta sopii ky-
syä, että onko Sonkajanrannan kirkko liian syrjässä, niin että sitä 
kannattaa korjata. Ehkä se pitäisi siirtää.

Kirkkokunnan PTS.-ssa ehdotetaan, että seurakunnat kustan-
taisivat eri säätiöiden rakennuttamia ortodoksisia kulttuurikeskuk-
sia. Sitä ei pidä hyväksyä. Seurakuntien pitää taata hengelliset pal-
velut niille, joilta jäsenmaksut kerätään, ja jo nyt raha ei riitä kuin 
aivan välttämättömimpään. Seurakuntien kiinteistömassa vanhe-
nee kovaa vauhtia, eikä raha riitä miljoonia maksaviin kulttuuri-
keskuksiin.

4. Seurakuntiemme jäseniltä edellytetään puolitiehen vastaan 
tuloa. Kirkkoon on aina pitkä matka. Lähteminen vaatii vaivan-
näköä. Papistoa on vähän, eikä seurakunnalla ole varaa palkata li-
sää. Maallikoita pyydetään apuun. Tarvitaan seurakuntaryhmien 
vetäjiä, kirkkokahvien keittäjiä, kirkon oppaita, kirkkotekstiilien 
korjaajia, rakennusmiehiä ja talkoolaisia. Näitä ihmisiä on seura-
kunnassamme aina löytynyt, ja heille olemme kiitollisia. Mutta jos 
yksi ja sama ihminen tekee vapaaehtoistyötä 40 vuotta, niin silloin 
on jo aika tulla tällaisen ihmisen rinnalle ja sanoa: ”Anna viestika-
pula minulle, sillä nyt on minun vuoroni viedä viestiä eteenpäin.”

                                   
     Kalevi Kokkonen
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Arkkipiispan
tervehdys

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

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

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

Tilaukset / osoitteenmuutokset: 
ILOMANTSI, puh. (013) 881 084, JOENSUU, puh. (013) 266 000, 

LIEKSA, puh. (013) 521 302, NURMES, puh. (013) 480 293, 
TAIPALE, puh. (013) 641 161

Ortodoksinen seurakuntaviesti
• Ilmestyy 4-8 kertaa vuodessa • 36. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

• Vastaava päätoimittaja: Kalevi Kokkonen 
• Julkaisija: Joensuun ortodoksinen seurakunta

Nuoret Viroon 
huhtikuussa
Ilomantsin ja Taipaleen seurakunnan nuortenpii-
rit ovat valmistautumassa yhteiseen matkaan kohti 
Viron Obinitsaa huhtikuussa. Seurakuntalaiset ovat 
varmaan tavanneet nuortenpiiriläisiä silloin, kun 
nuoret ovat leiponeet ja järjestäneet kirkkokahvi-
tuksia sekä Taipaleella että Ilomantsissa matkan 
rahoittamiseksi. Virossa nuoret mm. tapaavat Vi-
ron metropoliitta Stefanoksen ja osallistuvat van-
han ajanlaskun pääsiäisen viettoon Obinitsassa.

Arkkipiispa Leon 
60-vuotisjuhlat Kuopiossa 
6.6. ja 8.6.2008 
Arkkipiispa Leon 60-vuotissyntymäpäivää juhlitaan kir-
kon keskustalossa Kuopiossa (Karjalankatu 1) perjantaina 
6.6.2008 klo 9.00 arkkipiispa Leon toimittamalla liturgialla 
sekä klo 12.00 alkavalla onnittelujen vastaanotolla. 

Seurakunnille ja järjestöille on varattu perjantaille mah-
dollisuus onnitteluihin. Syntymäpäiväonnittelujen vastaan-
otolle voi varata ajan arkkipiispan kansliasta (puh. 0206 
100 230, karjalan.hiippakunta@ort.fi).

Arkkipiispan toivomuksesta mahdolliset muistami-
set Karjalan hiippakunnan säätiön arkkipiispa Leon nimeä 
kantavaan lasten ja vanhusten rahastoon. Säätiön tilinume-
rot ovat Kuopion Osuuspankki 560005-2219190, Nordea 
Pankki 107830-234046, Sampo Pankki 800010-71031943. 
Tiedonanto-osaan onnittelijoiden nimet.

Arkkipiispa Leo toimittaa liturgian myös Kuopion Py-
hän Nikolaoksen katedraalissa sunnuntaina 8.6.2008 klo 
9.00. Liturgian jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalilla, Snell-
maninkatu 8.

Lisätietoja arkkipiispan kansliasta sekä kevään aikana 
kirkon nettisivuilta osoitteesta www.ort.fi.

Kristus nousi kuolleista 
– Totisesti nousi!

Mikä on tämä otsikkona oleva julistus? Se on sanoma suu-
rimmasta ihmeestä, mitä koskaan on tapahtunut. Se on voitto-
veisu ja suuren ilon aihe. Saamme tänäkin pääsiäisenä riemui-
ta siitä, että ”Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden 
joukosta jotka ovat kuolleet” (1.Kor.15:20) ja sen tapahtuman 
myötä kuolema kukistettu. Kuolema, tuo armoton, kylmä, sää-
limätön vangitsija menetti ylösnousemuksessa valtansa. Se oli 
pitänyt ihmisiä kahleissaan aivan ihmiskunnan alkuajoista läh-
tien. Muutosta tähän ei olisi tapahtunut, ellei Jumala olisi rak-
kaudestaan ihmisiä kohtaan lähettänyt maailmaan omaa Poi-
kaansa. Kristuksen haudasta tuli voiton paikka, josta virtaavat 
elämän lähteet valaisevat jokaisen uskovaisen sydämen rie-
mulla ja iankaikkisen elämän toivolla.

Nyt on ilon aika. Iloitkaamme ja riemuitkaamme mekin, 
sillä pelastus on tuonut Kristuksen ylösnousemisen valon koko 
maailmaan. Iloitkaamme, sillä kuolema on voitettu. Iloitkaam-
me, sillä taivaan valtakunnan portti on avattu kaikille ihmi-
sille. Iloitkaamme, sillä nyt voimme sanoa kuolemalle, ”mis-
sä on pistimesi, tuonela? Missä on voittosi, kuolema?” (1.Kor. 
15:55). Iloitkaamme ja riemuitkaamme, sillä nyt olemme saa-
neet elämän, jolla on tietoinen päämäärä ja tarkoitus.

Pääsiäisenä, Herramme voiton päivänä julistakaamme me-
kin ylösnousemuksen iloa syleilemällä toinen toistamme ja 
lausumalla: Kristus nousi kuolleista - Totisesti nousi!

Seurakuntaviestin lukijoita pääsiäisilossa 
tervehtien ja siunaten

Leo
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa
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Kirkkoherran
kynästä

Mitä on 
todellinen ilo?

Mihin Kristuksen kirkko meitä kutsuu, johtaa, haluaa osallistuvan? Mihin meitä 
kehotetaan valmistautumaan? Minkä takia meitä kehotetaan paastoamaan, rukoile-
maan ja kilvoittelemaan? Miksi meidän tulisi seisoa tai kumarrella, arkijärjellä aja-
tellen, tylsän tuntuisissa pitkissä palveluksissa? Haluaako kirkko kieltää meiltä kai-
ken ilon? Onko järkeä kiusata itseään?

Mitä on ilo? Iloksi ei voine kutsua sitä, mikä täyttää ns. arjen ja vie voimat (työt 
niska hiessä ja otsa rypyssä tai työttömyys). Iloa ei liene myöskään se, mikä sekoit-
taa ihmisen aistit ja mielen ja aiheuttaa jälkeenpäin pahaa oloa (vapaa-ajan täyttävät 
alkoholi tai huumeet ja niiden aiheuttamat ongelmat). Iloa ei voi ottaa irti elämästä. 
Iloa ei voi olla se, mikä vie meidät erilleen muista ihmisistä (itsekkäät pyyteet, se-
koilu ihmissuhteissa). Pysyvää iloa ei voi myöskään ostaa tai hankkia (shoppailu ja 
jatkuva kuluttaminen ja sen kautta ilon etsintä). Kaikki nuo orjuuttavat meitä vaikka 
valitsemme niitä jatkuvasti vapautemme nimissä. 

Todellista iloa ei voi, eikä tarvitse, väkisin pitää itsellään. Sellaista iloa haluaa ja-
kaa kaikille lähellä oleville. Isä Porfyrios (Bairaktaris, 1906-1991) sanoo, että se jol-
la on maallinen aarre haluaa piilottaa sen niin, etteivät muut sitä löydä ja vie. Mutta 
se jolla on taivaallinen aarre, yhteys Jumalan kanssa, haluaa jakaa tuon aarteen kaik-
kien kanssa ja se aarre vain lisääntyy jaettaessa.  

Pääsiäiseen johtavan suuren paaston, rukouksen ja kilvoittelun kautta kirkko kut-
suu meitä todellisen aarteen ja ilon löytämiseen: yhteyteen Kristuksen kanssa. Se ilo 
ei löydy helpon tien kautta. Helppous ei usein viekään meitä kohti mitään pysyvää, 
vaan tarvitaan ponnisteluja ja tahtoa. Oikoteitä onneen ei ole. Rukous ja kilvoittelu 
ei tähtää hetkelliseen iloon, vaan sellaiseen mikä kestää. Sellaiseen mitä haluaa jakaa 
toisten kanssa. Rukous ei tähtää vain siihen, että jaksaisin juuri ja juuri rämpiä päi-
västä päivään. Rukous tähtää siihen, että yhteys Jumalan kanssa ravitsee meitä ilol-
la päivästä päivään. Jokaisen päivämme täyttää ilo. Ilo siitä, että saamme elää ja olla 
yhteydessä Jumalan kanssa, kuten niin monet pyhät meille opettavat omalla elämäl-
lään. Kaukana Kristuksesta on kaikki vaikeaa ja kaikki ilo poissa. Kristuksen lähellä 
taas on sisäinen ilo ja rauha, sanoo vanhus Paisios. 

Kirkko on johtanut meitä kohti pääsiäistä, viikko viikolta ja päivä päivältä. Matka 
on ollut hidas mutta edennyt koko ajan. Kilvoittelu on sellaista mihin olen itse kom-
puroiden kyennyt. Jos olen mielestäni kilvoittelullani tehnyt itseni täydelliseksi, olen 
täydellisesti eksynyt. Jos taas olen huomannut olevani syntinen ja huono, syntisistä 
ensimmäinen, olen oikeilla jäljillä. Silloin Kristuksen pelastusteot ovat juuri minun 
pelastukseni. Silloin Kristus ei kuollut turhaan, vaan hän pelasti kuolemallaan mi-
nutkin kuolemasta ja antoi minullekin ylösnousemuksen. Hän on minun pelastukse-
ni,  ylösnousemukseni ja elämäni, minun Herrani ja Jumalani. Hänen kanssaan halu-
an olla nyt ja aina ja iankaikkisesti. Kilvoituksessa syntisyytensä, huonoutensa huo-
maaminen ja katumus ei johda masennukseen epäonnistumisen vuoksi, vaan se joh-
taa tuhlaajapojan iloon Jumalan suuren armon kokemuksesta ja takaisin Isän lapsek-
si ottamisesta. Tuo ilo on todellista vapautta. Kristus vapautti meidät kuolemasta elä-
mään. Iloitkaamme! Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa!

”Jokainen joka kunnioittaa ja rakastaa Jumalaa, iloitkoon tästä ihanasta, kirk-
kaasta juhlasta. Jokainen uskollinen palvelija käyköön riemuiten Herransa iloon ” 
(Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarnan alku, tule ja kuuntele loput pääsiäisyö-
nä kirkossa).

       isä Paavo Ratilainen

TYHJÄN 
HAUDAN 

IHME
Ortodoksisen kirkon teologi-
sen opetuksen mukaan ihmi-
nen luotiin Jumalan kuvaksi (1. 
Moos. 1:27).  Pyhät Isämme 
kuten esimerkiksi Gregorios 
Nyssalainen (k. 394) ja Grego-
rios Palamas  (k. 1359) opet-
tavat, että ihmisen ruumis ja 
sielu jakavat Jumalan kuvan 
luonteen eli ne luotiin Jumalan 
kuvan mukaan. Pyhä Grego-
rios Palamas sanoo: “Sana ih-
minen ei viittaa erillisesti sie-
luun tai ruumiiseen, vaan mo-
lempiin yhdessä, sillä Jumala 
loi ne yhdessä oman kuvansa 
mukaan.” 

Aadamin ja Eevan synti tarkoitti va-
paaehtoista sopusointuisen suhteen hyl-
käämistä Jumalaan ja pahan tuhoavan 
voiman hyväksymistä. Synnin kieltei-
sin ulottuvuus on siinä, että se johtaa ih-
misen erottautumaan todellisen olemuk-
sensa alkuperäisestä lähteestä eli Juma-
lasta.

Saatana kiusaa lakkaamatta ihmisiä  
(Ap.t. 5:3, 1. Kor. 7:5; 10:13; 1. Tess. 
3:5). Hän kiusasi jopa Kristusta ( Matt. 
4:1; Mark. 1:13; Luuk. 4:2). Saatana vi-
haa Jumalaa ja Hänen kirkkauttaan. Hän 
vihaa  ihmistä Jumalan kirkkauden ku-
vana. 

Pyhä Basileios Suuri (k. 379) opet-
taa: “Saatanaa ei luotu viholliseksemme. 
Kateudesta hänestä tuli vihollisemme. 
Kun hän näki itsensä ulosheitettynä en-
kelten joukosta, hän ei voinut sietää ih-
misen, että ihminen kehittyisi hyveissä 
enkelten tasolle.”  

Isien opetus ihmisen hengellisestä 
terapiasta  hengellisen kasvamisen pro-
sessina on kestävä ja ajankohtainen. Isät 
ymmärsivät, että ihmisen psyykkinen 
ja fyysinen eheys auttavat ihmistä tais-
telussa saatanaa vastaan. Ortodoksisel-
la Kirkolla on kaksi myönteistä voimaa 
saatanaa vastaan: rakkaus ja ykseys. 
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Pyhien isien mukaan ihmisen juma-
loituminen (kreik. teosis)  merkitsee hä-
nen kutsumistaan hengelliseen eheyty-
miseen. Ihmisen hengellinen  eheytymi-
nen yhdistyy erottamattomasti Kristuk-
sen Ristiin ja Hänen ylösnousemukseen-
sa. Ne avaavat ihmiselle mahdollisuu-
den eheytymiseen eli jumaloitumiseen.

Ihmispersoonan olemuksellinen ko-
konaisuus kasvaa Jumalasta, joka on 
hengellinen kauneus, terveys ja harmo-
nia. Bysantin teologian keskeinen teema 
on: ihmisluonto ei ole paikalleen pysäh-
tynyt eikä autonominen yksikkö, vaan 
dynaaminen todellisuus, jossa ihminen 
elää läheisessä yhteydessä Jumalaan. Ih-
minen on Jumalakeskeinen olento.

Kirkon hengellinen elämä rakentuu 
pyhä Gregorios Palamaksen (k. 1359) 
mukaan kokemukselliseen, osallistu-
vaan ja voimalliseen suhteeseen Juma-
lan ja ihmisen välillä. Kristillinen elämä 
on hengellistä toimintaa, jossa yhdisty-

vät erottamattomasti toisiinsa Kirkon 
opetus ja käytäntö. 

Jumalan tunteminen  suodaan heil-
le, joilla on puhdas sydän ja mieli. Hei-
dän ruumiinsa ja sielunsa on kirkastu-
nut Jumalan luomattomasta valkeudes-
ta. Ortodoksinen teologia edellyttää aina 
osallistumista uskon salaisuudesta. By-
santtilaiset isät ymmärsivät teologian 
kokemuksena ja elämänä. Se erotti luo-
dun todellisuuden tutkimisen ja tuntemi-
sen luomattoman Jumalan todellisuuden 
kokemuksesta.

Me emme voi ottaa vastaan Kirkon 
teologisen opetuksen todellista merki-
tystä, jos emme ensin hyväksy sitä, mitä 
tapahtui Suuren Perjantain yhdeksän-
nen hetken ja ylösnousemusaamun vä-
lillä. Kristuksen kuolema ja Hänen ylös-
nousemuksensa eivät ole kaksi erillistä 
tapahtumaa. Kristuksen pelastavan toi-
minnan huipentuma ei ole irrallaan Suu-
ren Lauantain pyhästä salaisuudesta.

Pyhä Epifanios Kyproslainen (k. 
403) opettaa Suuren ja Pyhän Lauan-
tain saarnassaan: “Tänään on pelastus 
tullut maan päälle ja iankaikkisuudes-
ta asti maan alla oleville. Tuonelan por-
tit avautuvat. Ottakaa vastaan Suuri Val-
keus, te jotka istutte pimeydessä ja kuo-
leman varjossa. Nouskaa, lähtekäämme 
täältä, kuolemasta elämään, turmeluk-
sesta turmeltumattomuuteen, pimeydes-
tä iankaikkiseen valkeuteen. Häähuone 
on valmiina, ruoat ovat valmiina, ikuiset 
majat ja asunnot ovat valmiina, hyvyy-
den aarrekammiot on avattu, Taivasten 
Valtakunta on iankaikkisuudesta asti ol-
lut valmiina. Viettäkäämme juhlaa ruu-
miittomien kanssa ja ylistäkäämme hei-
dän kanssansa Kristusta, joka on nosta-
nut meidät turmeluksesta ja tehnyt mei-
dät eläviksi.” 

Bysanttilaisten isien perinteessä kuo-
levaisuus ja kuolema ovat langenneen 
maailman todellisuutta. He eivät näe 
Kristuksen pelastustyötä lainomaisena, 
Jumalan oikeudenmukaisuuden tyydyt-
tämisenä, vaan dramaattisena ja väkival-
taisena Jumalan väliintulona, joka murs-
kaa saatanan ylivallan ihmiseen. 

Kristuksen ylösnousemus on juhlien 
juhla. Me julistamme Pääsiäisenä kuole-
man ja Tuonelan ja saatanan tuhoamis-
ta,  Uuden ja Iankaikkisen elämän alka-
mista Kristuksessa. Tyhjän haudan ihme 
on ortodoksisen uskomme ja toivomme 
kulmakivi. 

            Isä Jarmo Hakkarainen

KESÄTÖITÄ
Joensuun  

ortodoksisessa
seurakunnassa

Joensuun ort. seurakunta tar-
vitsee kesällä 2008 oppaita Jo-
ensuun, Kontiolahden ja Kiteen 
kirkkoihin, sekä koululaisia töi-
hin hautausmaalle  ( 16 vuotta 
täyttäneitä).

Tiedusteluihin vastaa Sirpa 
Timonen, p. 2660013 ja seura-
kunnanvirasto, p. 266000.

Hakemukset tulee toimittaa  
11.4.2008 mennessä os. Joen-
suun ortodoksinen seurakunta, 
Seurakunnanneuvosto, Kirkko-
katu 32, 80100 Joensuu.
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Ilotulituksen vaimentuessa tuohuksien 
kulku johtaa talosta toiseen, myös lai-
vaamme. Miehistö ja päällystö, kansi-
mies ja kapteeni, kokki ja hovimestari 
ja matkustajat jakavat poskisuudelmia 
toisilleen, kättelevät ja toteavat ”Hkris-
tós anesti- alithós anésti”;  Kristus nousi 
kuolleista-totisesti nousi.

Toivotusten päätyttyä ryhtyy laivan 
keittiöväki kantamaan pöytiin pääsi-
äisherkkuja, ja pääsiäisyön vietto vielä 
kohti Amorgoksen saarta voi alkaa. Ai-
kataulun mukainen matka tällä lautalla 
on nyt armotta pois normaalista, kreik-
kalainen huolettomuus näyttää nyt posi-
tiivista puoltaan.

Saavumme määränpäähämme, Amor-
gokseen, aamuyöllä, jolloin jo viimei-
setkin pääsiäisyön viettäjät ovat käy-

neet nukkumaan, jatkaakseen ilonpitoa 
seuraavana päivänä. Aamiaista tarjotaan 
myös meidän pitkämatkalaisten iloksi 
vasta myöhäisenä. Onhan meillä taka-

namme lähes kolmikymentuntinen mat-
ka vielä talvisesta Joensuusta tälle pie-
nelle Välimeren saarelle.

Juudakselle kyytiä

Pääsiäispäivän aterialla vallitsee iloinen 
puheensorina. Vaikka kaikki eivät ehkä 
ole pitäneet tiukasti kiinni paastoajan 
säännöistä, on hillitty kevätajan me-
lankolia tiessään, ja yhteisestä ateriasta 
nautitaan silminnähden helpottuneena, 
eikä viiniäkään säästellä.

Pääsiäisviikon aikaan kellojen kumu 
kirkoista on lähes tauoton. Aina ei kel-

Ihmeitätekevä 
Jumalanäidin 
ikoni kierrok-
sellaan

Pääsiäisiloa 
Kreikan saaristossa

Juudas saa 
kyytiä...

Kirkkaan yön ja tähtien saattelemana laiva lipuu hiljalleen 
saaren kupeeseen Naxoksessa. Laivan moottorien hiljennyt-
tyä korviin kantautuu kirkonkellojen äänet. Toiset tuolta, toiset 
taas tuolta, kunnes lopulta kellot muodostavat huumaavan se-
kakuoron. Tähän sekakuoroon yhtyy pian ilotulitus, jonka tiel-
tä tähdet väistyvät. Taivasta valaisevien kuvioiden valossa voi 
nähdä pieninä välkkyvinä pisteinä kirkoista ulos rantakadulle 
käyskentelevät, tuohuksia pitelevät ihmiset.
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lonsoitto ole kutsumassa palvelukseen, 
ne kilkattavat useimmiten pelkästä soit-
tamisen ja ylösnousemuksen ilosta. Ate-
rian jälkeen lähdemme katsomaan kor-
keammalle vuoristoon, Lagadan kylään, 
missä vesperin jälkeen Juudas saa kyy-
tiä.

Pitkin pääsiäisen alusviikkoa ovat 
nimittäin lagadalaiset pojat rakennel-
leet julman kokoista Juudas-nukkea kir-
kon etupihan tuntumaan. Nyt se istuu 
ison rovion kukkulalla ja odottaa apea-
na kohtaloaan. 

Juudas valellaan sytykkeellä ja La-
gadan nuoriso saa kunnian sytytykseen. 
Tämä tehdään pienillä paukkupanoksil-
la, ja voin vannoa, että onneksi tämä ei 
ole äänilehti…

Pääsiäisiloon kuuluu 
leikit, tottakai

Paukkujen pamauttelu kuuluu amorgos-
laiseen pääsiäiseen kuin ilotulitteet meil-
lä uuden vuoden aattona. Sillä erotuksel-
la, että se jatkuu koko viikon. Pikkupoi-
kia tuntuu erityisesti huvittavan turistien 
hyppely pamautusten tahdissa. No, huu-
morilla tähän pitää suhtautua, kuin myös 
kylän pappi tekee, muka tuiman näköi-
senä hätistelee lapsilaumaa pois hel-
moistaan.

Juudaksen saatua ansaitsemansa koh-
talon, alkaa kirkkopihalla pääsiäisleikit. 
Leikit ovat sen verran rajuja, että pojan-
viikarit jäävät katselijoiden osaan, otta-
maan oppia tulevia vuosia silmällä pitä-
en. Leikinjohtajana toimii kaikesta pää-
tellen kylänvanhin, joka oikeutuksellaan 
jakaa tuomioita häviäjistä ja voittajista. 

Kylän iäkkäämmät naisihmiset istu-
tetaan aitiopaikoille. Valkoiset huivit so-
masti kaikennähneitä kasvoja reunusta-
en he heläyttävät ilmoille raikuvat nau-
rut ja jyystävät samalla kirkkokansalle 
jaettuja leivän palasia. Kaikille on jaet-
tu lisäksi punaiseksi maalatut munat ja 
pieni ylösnousemusikoni kauniisti har-
sopussiin pakattuina.

Auringonlaskun aikaan kirkkopiha 
hiljenee ja hauskanpito jatkuu miesvoi-
min tavernassa. Me turistit suuntaam-
me majapaikkaamme vatsat hellinä, niin 
naurusta kuin maittavista pääsiäisher-
kuista.

Ikoni kulkee kylästä toiseen

Kuten monessa paikassa Kreikassa, on 
tälläkin saarella luostarinsa, jossa on ih-

meitätekevä Jumalanäidin ikoni. Tarinan 
mukaan Amorgoksen saarelle tämä iko-
ni oli rantautunut lähdettyään liikkeel-
le Vähän-Aasian Chosovasta. Ikonia, tai 
sen jäljitelmää, säilytetään Chosiviotis-
san luostarissa, mikä on yksi suosituista 
pyhiinvaelluskohteista. 

Luostari sijaitsee korkealla, jyrkäl-
lä vuorenrinteellä, mistä se katsoo kau-
as etelään Välimerelle. Pääsiäispäivänä 
ihmeitätekevä ikoni jättää luostarin, pa-
latakseen sinne pääsiäisviikon jälkeen 
kuljettuaan saaren kylästä kylään.  Näin 
jokainen, joka haluaa, saa tervehtiä iko-
nia ilman kiipeämistä vuoren rinteelle.

Munkit, jotka ikonia kantavat, saavat 
aina kylään saapuessaan peräänsä kul-
kueen, joka johdattaa ikonin kulloiseen-
kin pyhäkköön tai kirkkoon. Palveluk-
sen jälkeen riemusaatto jatkaa matkaan-
sa taas seuraavaan etappiin.

Pääsiäinen on saarella ohi siinä vai-
heessa kun ikoni on päässyt paikalleen 
luostariin. Lapset aloittavat taas koulu-
työnsä, lampaat saavat jatkaa elämään-
sä, ainakin seuraavaan pääsiäiseen, mun-
kit ja papit saavat jälleen pitää siestansa. 
Niin, ja me lähdemme takaisin Joensuu-
hun, iloisina siitä, että olemme saaneet 
olla mukana tässä ilossa ja riemussa. 

Teksti. Helena Saaristo-Parovuori
Kuvat: Sirkka Kaltiainen-Ripatti

Pääsiäisperhosen 
arvoitus

Amorgoksen saarella il-
mestyy joka pääsiäinen 
kirkkoihin perhonen. Se 
tulee aina pääsiäislau-

antaina. Pääsiäisviikolla 
tämä kaunis sanansaatta-
ja menehtyy ja jättää jäl-
keensä ikuisen arvoituk-
sensa, kauniina, kuollee-
na ja uskomme mukaan 

ylösnousseena.

Ihmeelliseksi asian tekee se, että 
pääsiäinen on Kreikassakin liikku-
va pyhä. Miten tämä perhonen osaa 
tulla aina oikeaan aikaan? Samaa ih-
metteli Niki Giannokopoulos, joka 
lakaisi pyhien jälkeen keväällä 2007 
näitä kuolleita kaunokaisia pihaki-
vetykseltään.

- Pääsiäislauantaina niitä lentää 
kirkkoihin sisään, joka vuosi, ja, nyt 
ne ovat jo kuolleet!?

Seuraleikkejä kirkon pihalla
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Kanttorin
kynästä

Ortodoksina
ajassa

Viljam 
Piiroinen

      

Kuluvan helmikuun 20. päivänä täyttää 
90 vuotta Viljam Piiroinen Liperin kir-
konkylässä. Jatkosodasta palattuaan hän 
sai ensimmäisen työpaikan valtionvero-
toimistossa. l.1.1947 hänet valittiin Li-
perin kunnan taksoitussihteeriksi. Eläk-
keelle hän siirtyi apulaistoimistopääl-
likön virasta l.4.1981. Hän on hoitanut 
myös väliaikaisesti Liperin piirin vero-
lautakunnan puheenjohtajan tointa ja ve-
rojohtajan virkaa.

Hän on toiminut myös useiden vuo-
sikymmenien ajan verolautakunnan val-
tion asiamiehenä.

Viljam Piiroinen on pitkän työuransa 
lisäksi vaikuttanut monenlaisissa luotta-
mustehtävissä sekä erilaisten harrastei-
den parissa.

Liperin kunnallisista 
luottamustoimista 

mainittakoon seuraavaa:

Liperin kunnanvaltuuston jäsen 
vv.1977-1988

Liperin kunnanvaltuuston varapu-
heenjohtaja v.1981

Liperin kunnanhallituksen jäsen vv. 
1985-1986

Liperin kunnanhallituksen varajäsen 
vv.1983-1984

Liperin oikeusapulautakunnan pu-
heenjohtaja vv.1977-1988

Liperin matkailulautakunnan pu-
heenjohtaja vv.1963-1968

Liperin yhteiskoulun johtokunnan 
puheenjohtaja vv.1973-1974

Liperin kirkonkylän kansakoulun 
johtokunnan puheenjohtaja vv.1965-
1968

Liperin kirkonkylän kansakoulun 
johtokunnan jäsen ja talouden hoitaja

vv.1957-1964
Liperin koululautakunnan jäsen vv. 

1974-1976

Nurmeksen seurakunta , joka kaupun-
ki nimestään huolimatta on maalaisseu-
rakunta muodostaa kolme lähes yhtä 
vahvaa seurakuntakeskusta.Näin myös 
kuoro koostuu  kolmen kunnan laula-
jista nurmekselaisista, juukalaisista ja 
valtimolaisista laulajista. Tämä on toi-
saaltaan hyvä asia, sillä nyt seurakun-
takeskuksen eli Nurmeksen ulkopuolel-
la olevissa pyhäköissä on laulajia omas-
ta  takaa. Mutta se on myös tietynlainen 
hankaluus , koska kuoro koostuu taval-
laan kolmesta eri ryhmästä ja missään 
”omassa” ryhmässä ei ole riittävästi lau-
lajia. Näin myös viikottaiset  kuorohar-
joitukset pidetään erikseen eli kantto-
rilla on kolmet kirkkokuoroharjoitukset 
viikossa. Käytännössä  tänäpäivänä kyl-
läkin vain kahdet, koska Nurmes ja Val-
timo ovat yhdistäneet  kuoronsa ja har-
joitukset pidetään yhteisharjoituksina 
useimmiten Nurmeksessa. 

Kerron nyt nurmeslaisia kuorotapah-
tumia vuosien varrelta 1970 luvun alus-
ta alkaen, kahta kautta lukuun ottamat-
ta. Ensimmäinen oli kuusi ja puoli vuot-
ta ja toinen puolitoista vuotta, jotka olen 
ollut poissa Nurmeksesta. Tultuani nuo-
rena miehenä ensimmäiseen vakinai-
seen kanttorin virkaan ei Nurmekses-
sa ollut kuorolla omaa harjoituspaikkaa 
vaan kuoroharjoituksia pidettiin tuolloin 
kanttorin virka-asunnossa, joka oli pap-
pilatalon yhteydessä. Juuassa ja Valti-
molla kuoroharjoituksia pidettiin koulu-
jen musiikkiluokissa.

Kuorolaiset olivat tuolloin vielä ”van-
hoja” Karjalasta muuttaneita laulajia, 
jotka olivat laulaneet luovutetun alu-
een kirkkokuoroissa, uusia sodanjälkeen 
syntyneitä  laulajia ei ollut montakaan, 
mutta oli jo muutama kuitenkin.

Seitsemänkymmentäluvulla alkoi 
Nurmeksen kirkkokuorossa tapahtua 
sitten sukupolvenvaihdosta. Kun tulin 
Nurmekseen toisen kerran kahdeksan-
kymmentäluvun alussa, niin kuoro oli 
”kutistunut” muutamaan laulajaan. Sil-

loin  kahdeksankymmentäluvulla alkoi 
Nurmeksen kuoron ”nousun” aika, tuol-
loin Nurmeksen kuoro oli suurimmillaan 
mitä sen on tähän asti ollut. Kuorossa 
oli lähes neljäkymmentä laulajaa.Mut-
ta niin kuin  kaikkialla muuallakin maa-
laisseurakunnissa  tapahtuu aaltoliikettä, 
niin myös kuorossa tapahtuu. Muuttolii-
ke vei nuoret muualle kaupunkeihin ja 
kuoro pieneni yhdeksänkymmentäluvun 
lopulla  alle kahdenkymmenen. 

Millennium ja kaksituhattaluku on  
tuonut uusia laulajia kuoroon, jotka ovat 
juurtuneet  paikkakuntiin ja saaneet tääl-
tä ”maalta” pysyvän asuin- ja työpai-
kan.

Nyt kuoron vahvuus on kahdenkym-
menen paremmalla puolella. Nurmek-
sen kirkkokuorosta on  ” vuosien varrel-
la” lähtenyt kymmenkunta nuorta, jotka 
ovat kouluttautuneet kirkon  työhön eri 
tehtäviin. Nurmeksen kuoro  ja kuoro-
laiset ovat muodostaneet ja muodostavat 
edelleenkin sen vuosituhantisen kirkko-
laulajien katkeamattoman laulajien  ket-
jun, joka laulaa  saamillaan lahjoilla Ju-
malan kunniaa.

Mauri Mahlavuori
Maalaiskanttori

Vuosien
varrelta
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Liperin kunnan suunnittelulautakun-
nan jäsen vv.1985-1986

Liperin kunnan historiatoimikunnan 
jäsen vv.1985-2006

Liperin ystävyyskunnan jäsen 
vv.1981-1985

Pohjois-Karjalan Keskussairaala toi-
minnan lautakunnan jäsen vv.1986-88

Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopii-
rin Kuntaisliiton liittovaltuuston jäsen 
vv.1986-1988

Poh jois-Karjalan  Maakuntalii-
ton  matkailuvaltuuskunnan   jäsen  
vv.1963-68

vv.1981-1984.
Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton 

Liittovaltuuston varajäsen vv.1977-
1980

Liperin kunnan edustaja Karja-
lan Matkailu Oy:n yhtiökokouksissa 
vv.1981-1986.

Seurakunnalliset 
luottamustoimet

Taipaleen seurakunnanvaltuuston jä-
sen vv.1953-1984

Taipaleen seurakunnanvaltuuston 
varapuheenjohtaja vv.1965-1984

Taipaleen seurakunnan Liperin or-
todoksisen rukoushuoneen rakennustoi-
mikunnan puheenjohtaja vv.1971-1973.
Pyhän Andreaksen rukoushuone Liperin 
kirkonkylässä on erikoisen rakas Vil-
jam Piiroiselle.Hän on ollut rukoushuo-
neen rakentamisen idea- ja puuhamies.
Liperiläiset isännät lahjoittivat rukous-
huoneen rakentamiseen 248 runkoa tuk-
kipuita.

Pyhän Andreaksen rukoushuoneen 
suunnitteli arkkitehti Vilho Suonmaa.

Taipaleen seurakunnan Liperin ru-
koushuoneen isännöitsijänä vv.1973-
1983.

Taipaleen seurakunnan edustaja-
na Suomen ortodoksisen kirkkokunnan  
IX varsinaisessa kirkolliskokouksessa 
Kuopiossa v.1970.

Taipaleen seurakunnan kirkkokuo-
ron puheenjohtaja vv.1978-1983.

Yhteiskunnalliset 
luottamustoimet

Liperin Sotaveteraanit ry:n puheen-
johtaja vv.1988-1989

Liperin Sotaveteraanit ry:n  hallituk-
sen jäsen ja sihteeri vv.1979-87

Pohjois-Karjalan läänin Verovir-
kailijat ry:n hallituksen jäsen vv. 1961-
1968

Suomi-Neuvostoliitto Seuran Lipe-
rin osaston puheenjohtaja vv.1965-73

Suomi-Neuvostoliitto Seuran Poh-
jois-Karjalan piiritoimikunnan jäsen vv. 
1966-72

Liperi-Seuran johtokunnan jäsen 
vv.1963-1969

Liperin kunnan manttaalikunnan 
sihteeri vv.1949-1992

Pohjois-Karjalan Säästöpankin seni-
oritoimikunnan puheenjohtaja vv. 1985-
1992

Muut harrastukset

Toimittanut 315-sivuisen 
pitäjäteoksen”Liperi eilen ja tänään”.

Toimittanut 132-sivuisen Joensuun 
ortodoksisen Mieskuoron 10 v. -juhla-
kirjan v. l968

Toimittanut 92-sivuisen seurakunta
teoksen”Taipaleen seurakunta eilen ja 
tänään” v. l973                                        

Kirjoittanut Viljamin muistelmat l35 
sivuisena täyttäessään 75 v.

Kirjoittanut sota-ajan muistelmat 
1939-1944 v. 1997 67-sivuisena

Kirjoittanut Viljamin muistelmat 
101 ulkomaan matkasta

Kuulunut Liperin mieskuoroon 10 
vuoden ajan

Kuulunut Joensuun ortodoksiseen 
mieskuoroon 10 vuoden ajan

Kuulunut Taipaleen seurakunnan 
kirkkokuoroon 6 vuoden ajan

Kunniamerkit

Pyhän Karitsan Ritarikunnan ko-
mentajamerkki 20.2.1993

Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
merkki 6.12.1986

Pyhän Karitsan Ritarikunnan ritari-
merkki 24.11.1968

Pyhän Karitsan Ritarikunnan I-luo-
kan ritarimerkki 12.6.1973

Suomen Leijonan Ritarikunnan an-
sioristi 6.12.1967

II-luokan vapauden mitali v. l944
Jatkosodan muistomitali vv. 1941-

1944
Murtajadivisioonan muistoristi 

vv.1941-1944
Äänisen muistoristi  vv.1941-1943
Rannikkojoukkojen muistoristi vv. 

l941-1944
Vapaussoturien Huoltosäätiön Sini-

nen risti v.1968 (kuulunut Liperin suo-
jeluskuntaan)

Tammenlehvä 23.3.1986
Suomen Kunnallisliiton hopeinen 

kunniamerkki 17.12.1984
Suomen Sotaveteraaniliiton kultai-

nen ansiomerkki v.1988
Suomen Sotaveteraaniliiton ansio-

risti 29.3.1986
Taipaleen seurakuntalaisten hankki-

ma kultainen kaularisti luovutettu Lipe-
rin ortodoksisen rukoushuoneen vihki-
jäisjuhlassa 1973

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
mitalitoimikunnan myöntämä hopeinen 
ansiomitali v.2002

Pyhän Andreaksen rukous-
huone liperin kirkonkyläs-
sä on erikoisen rakas 
Viljam Piiroiselle.
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Terveisiä 
Nuorisotoimistosta!
Kevät tulee kohisten, ja monenmois-
ta ohjelmaa on luvassa, kuten tämänkin 
palstan ilmoituksista huomaat.

Taipaleen srk:n kanssa tehty Vuoka-
tin retki on jo takana, kiitos kaikille mu-
kana olleille mukavasta reissusta. Myös 
tämän vuoden ensimmäinen työleiri Sik-
renvaarassa on pidetty. Mukana oli kym-
menen ahkeraa nuorta paiskimassa töi-
tä, Marian ja Karoliinan huolehtiessa 
muonituksesta. Viikonloppu meni todel-
la vauhdikkaasti, ja jälkeäkin syntyi: Si-
kren yleisilme on ottamassa aimo harp-
pauksen eteenpäin. Kiitos siitä kuuluu 
Teille.

Ole aktiivinen, osallistu ja ole vai-
kuttamassa seurakunnan nuorisotyöhön!

Ja kertauksen vuoksi:
1) Ilmoita sähköpostiosoitteesi nuo-

risotoimistoon, mikäli haluat saada tie-
toa tapahtumista suoraan ja nopeasti 
omaan postiisi.

2) Seuraa nettisivujamme! Helpoiten 
pääset sinne naputtelemalla www.ort.fi/
joensuu ja klikkaa sieltä sitten ”nuorten 
tapahtumia”. 

  Terveisin 
  Pasi

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

Joensuun seurakunnan kerhot kevällä 2008 

  MAANANTAISIN
Monitoimikerho alakouluikäisille ty-
töille. Ort.Seurakunnan Kerhotilat, klo 
17.00 – 18.30

Lehmon lastenkerho klo 16.30 – 17.30
Ev.Lut.seurakunnan kerhotilat, Kylmä-
ojantie 57 

  TIISTAISIN
Muskari 3–6 vuotiaille 
Ort.seurakunnan kerhotilat, 
klo 10.00 - 11.30 

Monitoimikerho alakouluikäisille po-
jille. Ort.seurakunnan kerhotilat, klo 
18.00 - 19.00

  TORSTAISIN
Päiväkerho 3–6 -vuotiaille
Ort.seurakunnan kerhotilat, 
klo 9.00 – 12.00

Nuorten piiri 
14 vuotta täyttäneille klo 18.00 – 
20.00 Huom. uusi aika! Ort.seura-
kunnan kerhotilat 

  SUNNUNTAISIN
Lapsi- ja nuorisokuoro
Ort.seurakuntasalilla klo 16.00 – 17.00
Lisätietoja Kuorosta kanttori 
Marita Penttiseltä puh. 050 439 1883

Perhekerho käyntiin
Aika on torstaisin klo 9-12, ja paikka 
on srk:n kerhotilat viraston alakerrassa. 
Perhekerho on samaan aikaa päiväker-
hon kanssa, ja sopii erinomaisesti lapsi-
perheille, joiden lapset eivät vielä ikänsä 
puolesta pääse esim. päiväkerhoon. Li-
sätietoja Pasilta.

Virpomavitsoja 
tekemään!!!

Tule tekemään virpomavitsoja koko 
perheen voimin! Tilaisuus pidetään 

seurakuntasalissa Lasaruksen 
lauantaina 15.3. 

klo 14.00 alkaen, 
ja vitsojen 

siunaaminen 
tapahtuu sitten 

klo 16.00. 
Huom! Omat pajut 
mukaan, koristeita 

löytyy sitten 
talon puolesta.

Alkutalven kuvasatoa: Reippaita tapetin poistajia Sikrenvaaran 
työleirillä. Tässä vaiheessa vielä hymyilyttää! 
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Ortodoksina
ajassa
NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET     NUORET      LAPSET     

Huomio huomio! Seuraathan seurakunnan nettisivuja, sieltä löytyy myös nuorisotoimiston tuoreimmat kuulumiset!

http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/joensuu/nuoriso_vara.php

KLIK!

?

Suositut vaellusretket Lappiin 
saavat jälleen jatkoa. Kohteena 
on otsikon mukaisesti Pöyrisjär-
ven erämaa-alue, josta kerrotaan 
seuraavaa: ”Nimensä erämaa on 
saanut alueen pohjoisosassa sijait-
sevasta Pöyrisjärvestä, jonka poh-
joispuolella kohoavat hiekkadyy-
nit ja seudun harjut jäävät var-
masti kulkijan mieleen. Loivasti 
kumpuilevat tunturi- ja metsikkö-
maat ovat erittäin hyvää vaellus-
maastoa, mutta suuret suoalueet 
on kuitenkin järkevintä kiertää.”

Kyseessä on tietojen mukaan vaativa 
kohde, mutta vaativuus tarkoittaa tällä 
kertaa valmiiden majoitteiden ja reittien 
puuttumista. Maasto on ennakkotietojen 

ONL:n 
vuosijuhlat
Jyväskylässä 
4.-6.4.-08 

Nyt joukolla vuosijuhlille! Läh-
demme Joensuusta yhteiskyydil-
lä, ja mukaan mahtuu 50 innokas-

ta. Hinnat: 45 € oman srk:n jäsenil-
le (sis. JON ry:n jäsenmaksun), si-
saralennus 5 € ja muille 10 € lisää 

hintaan. Hinta sisältää kaiken oleel-
lisen. Ilmoittautuneille tulee info-
kirje, josta ilmenee sitten loput.

Ilmoittaudu viimeistään 
18.3.2008 

seurakunnan nuorisotoimistoon!

Leirinohjaajaksi?
Nuorisotsto hakee kesän leireille ohjaajia. 
Mikäli olet kiinnostunut ohjaajan pestis-
tä, laadi vapaamuotoinen hakemus, josta il-
menevät mm. seuraavat seikat: kuka olet ja 
mistä tulet, ikäsi, koulutuksesi + muut kurs-
sit yms. joista arvelet olevan hyötyä, aiem-
pi kokemus ohjaajan tehtävistä, mille leiril-
le haluat ohjaajaksi ja myös perustelut mik-
si juuri SINUT pitäisi valita.

Ja kesän leirit olivat:
I Kripa 6.-15.6. Sikrenvaara
I Lastenleiri 17.-20.6. Sikrenvaara
II Kripa 27.6.-6.7. Sikrenvaara
III Kripa 11.-20.7. Kolmikanta
II Lastenleiri 22.-25.7. Kolmikanta.

Laadi hakemus, laita kuoreen tunnus ”lei-
rinohjaajahaku” ja toimita se nuorisotoimis-
toon. Hakemusten on oltava perillä vii-
meistään 15.4.2008.

Vaelluskohde 2008 on 
Pöyrisjärven erämaa-alue 
käsivarren Lapissa!

Lappiin LAPPIIN
 

Lappiin, sii
s niinku 

LAPPIIN
!

mukaan kuitenkin suhteellisen helppo-
kulkuista, joten normaaleilla järkevillä 
vaellusvarusteilla varustautunut vaeltaja 
pärjää alueella hienosti. Lisäksi liikku-
minen tapahtuu ryhmissä kuten ennen-
kin, joten vähemmänkin vaeltanut voi 
lähteä turvallisin mielin mukaan. Matka 
sopii siis erinomaisesti myös ensikerta-
laisille.

Lisätietoja kohteesta löytyy helposti 
netistä esim.osoitteesta www.luontoon.
fi, ja myös erilaisia hakutoimintoja käyt-
tämällä.

Matka toteutetaan elokuun 2.-9. päi-
vä, joten kiinnostuneet voivat ryhtyä te-
kemään kalenteriinsa tilaa ja tarkistele-
maan varusteidensa kuntoa. Lisätietoja 
tulee seuraavaan lehteen ja myös seura-
kunnan nettisivuille!

!

Leirinohjaajakoulutus

Mikäli aiot toimia kohta tai tulevina ke-
sinä leirinohjaajana, tulee sinulla olla 
asiaankuuluva koulutus. Mutta eipä 
hätiä mitiä! Leirinohjaajakoulutus pi-
detään 25.-27.4. Sikrenvaarassa. Il-
moittaudu LO-koulutukseen nuoriso-
toimistoon 15.4.2008 mennessä!

Ensiapukurssi
Järjestämme myös ensiapukurssin ( EA 1) tänä keväänä. 
Ajankohta on alustavasti 23.-25.5.2008.
Tarkempia tietoja tulee myöhemmin nettisivuille, mutta mainittakoon, 
että kyseinen kurssi on erittäin hyödyllinen, siellä on todella pätevä 
kouluttaja, kurssin hinta tulee olemaan kohtuullinen ja koko paketti 
hoidetaan mukavassa ortodoksisessa hengessä! Katso siis nettisivut 
ja lisätietoja saat myös nuorisotoimistosta.
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Sanasta säveleen!

PÄÄSIÄISKONSERTTI
 Sunnuntaina 20.4. klo 19.00 
Rantakylän ev.lut. kirkossa, 

Rantakylänkatu 2
Joensuun ortodoksinen

KIRKKOKUORO
johtaa Marita Penttinen
Ohjelmassa Pääsiäisajan

lauluja ja muita kirkkolauluja
Ohjelma 10 euroa

T E R V E T U L O A !
Konsertin jälkeen saatavana   

uutta CD-levyä “Uskon ohjeeksi”  
erikoistarjoushintaan

Ortodoksinen 
kirkkolaulu tulkitsee 
kirkon yhteistä uskoa. 
Jumalanpalveluksissa 
laulettava musiikki ilmaisee 
ylösnousemussanomaa. 
Hartaudellaan se antaa 
uskoa, toivoa ja rakkautta 
yhteen kokoontuneille 
rukoilijoille. 

Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro on 
jo yli sata vuotta palvellut Joensuun ja 
sen ympäristön ortodokseja. Kirkkokuo-
ron johtajat ja kuorolaiset ovat vaihtu-
neet ajan saatossa, mutta Oktoekhos eli 
8-säveljärjestelmä on - ja pysyy - orto-
doksisen kirkkolaulun perustana. Pieta-
rin hovikapellan neli-ääninen laulutyyli 
tuli Suomeen 1800-luvun loppupuolella, 
ensiksi slaavin kielellä ja sitten suomek-
si käännettynä.

KONSERTTI
NEKTARIOS-KUORO/Juhani Matsi

Kiteen evlut kirkossa yhteisvastuun hy-
väksi Palmusunnuntaina 16.3.2008 klo 
18.00. Mukana kaikki kuorot Kiteeltä. 

TERVETULOA!

KEVÄISIÄ KUOROKUULUMISA JA KONSERTTEJA

KIRKKOKUORON 
KONSERTIT 

JUHLAKAUDELLA:

ÄITIENPÄIVÄ-
KONSERTTI

Helluntai-sunnuntaina ja 
Äitienpäivänä 11.5. klo 13.00
Ortodoksinen seurakuntasali

Kirkkokatu 32, Joensuu 
Joensuun ortodoksinen

KIRKKOKUORO
johtaa Marita Penttinen

Ohjelmassa sooloja, duettoja,
kvartetti ja koko kuoro

mm. suomalaisia ja pietarilaisia
ortodoksisia kirkkolauluja.

T E R V E T U L O A !
Ohjelma 10 euroa

Vuonna 2007 oli Pyhän Nikolaok-
sen kirkon 120-vuotisjuhlavuosi. Kirk-
komme praasniekan kunniaksi Joensuun 
ortodoksinen kirkkokuoro halusi tehdä 
oman tallenteen. Tällä levyllä on koko-
elma niitä rakkaita lauluja, joita yhä uu-
delleen lauletaan kirkkovuoden aikana, 
esimerkiksi Pääsiäisen tropari kolmella 
kielellä, kirkkoslaaviksi, kreikaksi ja 
suomeksi.

Kirkkokuoron tärkein tehtävä on 
papiston kanssa toimittaa viikoittaiset 
jumalanpalvelukset ja kirkkovuoden 
juhlat.  Se on palvelutehtävä, johon kuo-
rolaiset vapaaehtoisesti ovat sitoutuneet. 
Kanttori on kuitenkin viime kädessä 
vastuussa kirkkolaulusta. Hän toimii 
lukijana, esilaulajana, kuoronjohtajana, 
asiantuntijana ja eri juhlatilaisuuksissa 
säestäjänäkin. Olen kiitollinen ahkerille 
laulajille, jotka uhraavat omaa aikaansa 
kirkon työhön! Monia armorikkaita vuo-
sia kaikille uskollisille kirkkolaulajille!    
Marita-kanttori

KONSERTTI
NEKTARIOS-KUORO /Juhani Matsi

Rääkkylän evlut seurakuntasalissa
Tiistaina 8.4.2008 klo 18.00

Ohjelmassa mm. Pääsiäisajan lauluja
Järjestää Rääkkylään uusi tiistaiseura
Ohjelma 10 euroa sisältää kahvitarjoi-

lun. TERVETULOA!

YÖKONSERTTI
NIKOLAOS-KUORO/Juhani Matsi

Maanantaina 31.3.2008  klo 22.00-23.00. 
Konsertissa kuullaan mm. pääsiäisajan 

musiikkia. Ohjelma 10 euroa.
TERVETULOA RAUHOITTAVAAN 

KONSERTTIIN!
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TULE MUKAAN PYHITTÄJÄ TRIFON 
PETSAMOLAISEN JUHLAAN LAPPIIN 

28.8.-1.9.2008
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry ja Joensuun 

ortodoksinen seurakunta järjestävät perinteisen 
pyhiinvaellusmatkan maamme pohjoisimmille 

Pyhän Georgioksen kappeli Norjan Neidenissä, kuva ONL

Matkalla osallistumme pyhittäjä Trifonin juhliin perjantaina 29.8. Nellimissä, lauantaina 
30.8. Sevettijärvellä ja sunnuntaina 31.8. pyhän Georgioksen kappelilla Neidenissä, 

Norjassa. Matkareittimme: Joensuu-Kajaani-Rovaniemi-Ivalo-Nellim-Inari-Sevettijärvi-
Neiden-Rovaniemi-Ranua-Kajaani-Joensuu. Matkan hinta Joensuusta on 310 euroa, 

Kajaanista 300 euroa ja Rovaniemeltä 29.8. mukaan tulevilta 250 euroa.  Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle 13.6.2008 mennessä, puh. 013 – 316 856, pshv@ort.fi

Suomen kieli 
niin vaikeaa
Фиский язык такой 
трудный

Так чувствуют многие из соседной 
страны приежие в Финляндию и в 
Йоэнсуу.
Грамматика такая трудная – слишу 
от многих. Как будет правильно 
по-фински то или  то предложение, 
сможещь мне помочь ?  На работу 
? Нет, нет, меня не выберут, я 
не умею по - фински говорить и 
писать правильно, боюсь. 

Именно и тот страх, что меня не 
принимают в нормальные жители 
города. Мы приежие как будто 
гражданы второго сорта.  Я хотела 
бы поступать на курс продавца, не 
взяли. Хочется на обучение медики, 
нет там мне места не дали... 

Желающих много, и только 
те иностранцы у кого хороший 
фиский и еще уверенность в 
себе,  желание и бодрость, у таких 
получается и они найдут свое 
место в новом обществе. 

Прекрасным примером 
такого успеха можно називать 
свяшенника и регента приходского 
хора в православном приходе 
в Иломантси. И многие врачи, 
медицинские работники, педагоги.  
У многих переехавщих сюда уже 
имеется своя профессия и та не 
дает возможности планировать 
совсем по-новому свою может быть 
новую кареьру. Или специалист 
состиснается и боится, что то 
профессиональное умение не 
подходит здесь. 

В этих проблемах надеюсь вам 
помочь и открывать тайны финской 
грамматики. 

Может этот кусочек конкретной 
экумении в практике поможет вам. 

Добро пожаловать раз в 
неделю на курс финского языка 
– грамматики и разговоры по 
четвергам нач. 21.02.2008 в 
помещении церквы Рантакуля в 
16.00- 17.30. Курс безплатный и 
до 15.05.08. инфо тел: 050 4633486 

Организаторы : Лутеранский 
приход Рантакуля и Православный 
приход Йоэнсуу 

Sukupolvet kohtaavat 
Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla 

12.4.08 klo 14.00–17.30 Kätten taitojen merkeissä
Valmistamme oheisen kaltaisen ikonin lasipohjalle.

Tekniikkaa muuttamalla ikonin maalaus onnistuu kaikenikäisiltä!
Opastajana toimii Liisa Tuunainen.  Lämpimästi tervetuloa kaikki 

leikkiväisistä varttuneempiin! Materiaalimaksu 6-7 euroa.
Lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä Eeva Timonen, puh. 

(013) 266 0014 tai 050 5394932. Ilmoittautumiset Eevalle 31.3. 
mennessä yllä oleviin numeroihin tai eeva.timonen@ort.fi. 

Tilaisuudesta vastuussa Joensuun ort. seurakunnan 
diakonia- ja nuorisotyö.
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Ilomantsin 
kevät 
2008

Lapset ja nuoret

Lasten ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu joka torstai seurakuntasalilla (Mat-
sintie7) klo 16.00–17.30. Piirissä ope-
tellaan ikonimaalausta ja maalataan oma 
ikoni. Piiri on tarkoitettu kouluikäisille. 
Materiaalimaksu on 10€/ lukukausi. Pii-
riä ohjaa ikonimaalari Anu Koivuniemi 
(040 – 525 85 45).

Pyhän Elian kirkon lapsikuoro 
harjoittelee pääsääntöisesti sunnuntai-
sin seurakuntasalilla klo 14 – 15. 
Kuoro laulaa sekä kirkkolauluja että 
kansanlauluja ja mahdollisesti muutakin. 
Kuoro on tarkoitettu koulikäisille. 
Kevällä kuoro laulaa ainakin kahdessa 
liturgiassa ja kasteessa. Kuoroa joh-
taa kanttori Sofia Laukkanen (050 -57 
22 696)

Alle kouluikäisten iltapäiväker-
ho kokoontuu seurakuntasalilla tiistai-
sin klo 15–16. Kerhossa askarrellaan, 
leikitään, lauletaan ja mahdollisesti teh-
dään pieniä retkiä. Mukaan tarvitaan si-
sätossut ja ulkovaatteet sään mukaan. 
Kerhon ohjaajina toimivat Henna Kasti-
nen ja Paula Koistinen. Lisätietoja: 050- 
36 06 012. 

Nuortenpiiri kokoontuu joka toinen 
keskiviikko ensin Elian kirkkoon klo 18 
ja jatkaa siitä sovittuun suuntaan Kevään 
kokoontumiset Pääsiäisen jälkeen ovat 
9.4, 23.4, 7.5, 21.5. Ohjaajina toimivat 
Natalia Aellig ja Arto Hassinen.

Aikuiset

Pyhän Elian kirkon kuoro harjoit-
telee maanantaisin klo 18.00–20.00 seu-
rakuntasalilla. Uusia laulajia otetaan 
mukaan. Kuoroa johtaa kanttori Sofia 
Laukkanen.

Kirkkolaulupiiri kokoontuu Eli-
an kirkossa 9.4, 23.4, 7.5, 21.5. Kirk-
kolaulupiiri on tarkoitettu kaikille orto-
doksisesta kirkkolaulusta kiinnostuneil-
le ja joka asiaa – äänen käyttöön, kirk-
kolauluun, teoriaan – lähestytään aivan 
perusteista käsiin. Piirillä ei ole ”esiinty-
misiä”, eikä piiriläisillä ole mitään pää-
syvaatimuksia. Piiriä ohjaa kanttori So-
fia Laukkanen

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuus-
sa yleensä torstaisin. Lisätietoa piiristä 
saa Irene Tuomiselta (040 – 5828897) 
ja Saimi Talvivaaralta. 

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasa-
lilla joka kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko klo 18. Lisätietoja piiristä saa 
Teuvo Jetsulta.

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalilla joka toinen tiistai klo 
13.00. Mutalahden ja Hattuvaaran tiis-
taiseurojen kokoontumisista ilmoitetaan 
erikseen Pogostan Sanomissa. 
Lisätietoja seurakunnan kerhoista, kuo-
roista ja piireistä saa kansliasta p. 013- 
881084, avoinna ma, ke ja pe klo 9 – 
13.

Ortodoksinen kirjakauppa 

FILOKALIA
Kauppakatu 23 a, 

80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17, la 10–14

Ortodoksista kirjallisuutta
Kirkkomusiikkia

Ikonimaalaustarvikkeita
Ikoneita
Kortteja

Lahjatavaraa
Ja paljon muuta...

-

Kevään 2008 
luentosarja jatkuu:

”Diakonia-työ”, äiti Siluana, ke 
9.4.08 klo 18.00. Tilaisuus alkaa ehtoo-
palveluksella Elian kirkossa ja jatkuu 
seurakuntasalilla kahvilla ja luennolla. 
Puhuja on romanialainen nunna.

“Kirkkomusiikki ja hengelli-
nen elämä”, Maria Takala – 
Roszczenko (TM, FM), ti 13.5.08 klo 
18.00. Puhuja on kirkkomusiikin tutkija-
koulutettava.

Tervetuloa seurakuntamme kevään luen-
noille. Paikkana luennoille on ortodok-
sinen seurakuntasali (Mantsintie 7)
 

JOENSUUSSA
MATKALLELÄHTÖ-

KONSERTTI
NIKOLAOS-KUORO /Juhani Matsi

Sunnuntaina 20.4.2008 klo 20.00
Joensuun ort.srk. salissa

OHJELMA 10 euroa
Konsertissa kuullaan mm. otteita pääsiäis-
kanonista Viron kielellä. (kuoro matkustaa 
24.-28.4.2008 pyhiinvaellus- ja konsert-
timatkalle Viroon. Kuoron pääasiallinen 

tehtävä on ko matkalla laulaa pääsiäisen yö-
palvelus Meeksin Johannes Kastajan muis-
tolle pyhitetyssä kirkossa). Konsertin tuotto 

menee kuoron matkakassaan.
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Ilomantsin seurakunnan
Jumalanpalvelukset 

Seurakunnan jumalanpalvelus-
ilmoitukset ja mahdolliset muutokset 

normaalisti maanantain 
Pogostan Sanomissa  

Pyhän Elian kirkko

Lauantaisin  klo 18.00 suuri 
  ehtoopalvelus
Sunnuntaisin   klo 9.00 aamupalvelus
                 klo 10.00 liturgia

Ehtoopalvelus Elian kirkossa klo 18.00 
23.4, 7.5 ja 21.5.
Ehtoopalvelus srk-talolla 9.4. klo 17

Suuri viikko
ma 17.3 klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
ti 18.3 klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia (isä Ioannis kirkossa 
 klo 16.30. Mahdollisuus osallistua 
 synninkatumussakramenttiin.)
ke 19.3 klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu 
to  20.3 klo 18.00 ehtoopalvelus ja 
 liturgia, pyhän ehtoollisen 
 asettaminen

pe 21.3 klo 9.00 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia
 Klo 15.30 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottaminen,
 hautakuvan esiintuominen 
 Klo 20.00 ehtoonjälkeinen palvelus
.  Jumalansynnyttäjän itkuvirsi
la  22.3 klo 9.00 aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauspalvelus
 Klo 15.30 ehtoopalvelus ja liturgia

Herran Pääsiäinen. 
Kristuksen ylösnousemus
la  22.3 klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 23.3 klo 24.00 ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia,
 Klo 18.00 pääsiäisen ehtoopalvelus

Kirkkaalla Viikolla  
”Lasten pääsiäinen” 
ma  24.3 klo 9.00 aamupalvelus ja 
 liturgia, ristisaatto
ti 25.3 Kirkas tiistai, Jumalan-
 synnyttäjän Neitseen Marian 
 ilmestys 
ma 24.3 klo 18.00 ehtoopalvelus
ti  25.3  klo 9.00 aamupalvelus
 Klo 10.00 liturgia

to  27.3 klo 9.00 koululaisten liturgia
ke 2.4 klo 9.00 kreikankielinen liturgia
Pääsiäisen keskijuhla 
ke 16.4 klo 9.00 liturgia 
Pääsiäisajan päättäjäisjuhla
ke 30.4 klo 9.00 liturgia
su 11.5 Helluntai Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi) 
 Klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen 
 aikana osallistua synninkatumus-
 sakramenttiin venäjäksi ja suomeksi) 
 piligrim-kuoro laulaa mukaan
 Klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit 
pe 16.5 klo 9.00 liturgia (koululaiset)
su 18.5 Kaikkien pyhien sunnuntai 
 Klo 9.00 aamupalvelus
 Klo 10.00 liturgia
 Klo 11.30 ristisaatto Parppeinvaaran 
 tsasounalle jossa toimitetaan ehtoo-
 palvelus. Matkalla pysähdytään seu-
 rakuntatalolla jossa otetaan kahvit.

Huhuksen tsasouna 
praasniekka (palvelukset toimittaa
  Joensuun piispa Arseni)
ke 30.4 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
to  1.5 klo 9.00 aamupalvelus, pieni 
 vedenpyhitys ja liturgia

Hattuvaaran tsasouna
pe 28.3 klo 9.00 liturgia

Mutalahden tsasouna
la  29.3 klo 9.00 liturgia

Sonkajan tsasouna
ma 12.5. klo 9.00 liturgia 

Parppeinvaaran tsasouna
praasniekka
su 18.5 n. klo 13.00 suuri ehtoopalvelus
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TIISTAISEURAT
NURMEKSEN 

SEURAKUNNASSA:

JUUKA
25.3. klo 11 seurakuntasalissa
8.4. klo 11 Tyyne Toivasella
22.4. klo 13 Rauha Kuittisella
6.5. klo 13 Terttu Pihlatiellä
20.5. klo 16 Pirkko Pato-ojalla

VUOKKO
8.4. klo 11 Salolatvoilla
20.5. Pyötikön tsasounan siivoustalkoot, 
jonka jälkeen ehtoopalvelus klo 19

YLÄ-VALTIMO
25.3. klo 13 Marjatta Tanskasella
8.4. klo 13 Toivo Mämmillä
22.4. klo 13 Hilma Harakalla
6.5. klo 13 Tuija Toivosella

NURMES
18.5. klo 10 Nurmeksen kirkossa liturgia 
ja kirkkokahvit srk-salissa. Keskustellaan 
samalla Nurmeksen tiistaiseuratoiminnan 
elvyttämisestä!

TIISTAISEUROJEN TOIMINTA ON 
AVOINTA KAIKILLE, JOTEN TERVE-
TULOA MUKAAN!

Lieksassa pidettiin 20.2. poikkeuksellisesti klo 10.00 EPL-palvelus, jon-
ka toimitti apulaispiispa Arseni. Palveluksen jälkeen oli srk-salilla paas-
toateria. Srk-salilla Arseni kertoi paaston merkityksestä ja Kreikan ark-
kipiispan hautajaisista, jossa hän edusti suomen ortodoksista kirkko-
kuntaa. Kuva: Kauko Pussinen.

Vatopedin luostarin alaisuuteen kuulu-
van Pyhän Andreaan skiitan johtaja arkki-
mandriitta Efraim tulee loppukeväällä käy-
mään Suomessa – jo neljättä kertaa. Hän 
osallistuu Valamon kansanopiston semi-
naariin “Hengellinen elämä ortodoksises-
sa perinteessä” (23.–25.5.), minkä lisäksi 
hän vierailee monissa maamme ortodok-
sisissa seurakunnissa. Hän pistäytyy mm. 
Nurmeksessa, jossa hän tapaa seurakunta-
salilla Nurmeksen ja Lieksan seurakunta-
laisia päivätilaisuudessa 26.5. klo 13.

Arkkimandriitta Efraim on syntynyt 
vuonna 1956, ja häntä pidetään yhtenä At-
hosvuoren merkittävimmistä nuoren pol-
ven ohjaajavanhuksista. Ennen siirtymis-
tään lähes raunioituneelle Pyhän Andreaan 
skiitalle hän johti 10 vuotta maineikasta 
Filotheoksen luostaria. Hänellä on tuhan-
sia hengellisiä lapsia ja hänet tunnetaan 
Kreikassa hyvin myös radion kautta. Hä-
nen skiitallaan kilvoittelee yksi suomalai-

nen munkki. Hänen oma ohjaajavanhuk-
sensa on “Amerikan Efraim”, joka muu-
tettuaan Amerikkaan on perustanut sinne 
17 vuodessa peräti 19 luostaria!

Hengellisen isän tehtävä on arkki-
mandriitta Efraimin mukaan tärkeä, mutta 

vaikea. Hän sanoo: “Hengellisen isän teh-
tävä on ollut apostoli Paavalin ajoista läh-
tien vaikein kaikista tehtävistä ja on sitä 
edelleen. Hengellinen isä kilvoittelee uu-
distaakseen ihmisen ja säilyttääkseen hä-
net sellaisena – henkilön, jonka tuhoksi 
paha henki punoo juoniaan! Hengellinen 
isä palvelee muita eikä hallitse. Hän pal-
velee heitä sydämen tuskalla, nöyryydel-
lä, rakkaudella. Hän pyyhkii pois heidän 
hikensä, kyyneleensä, huokauksensa. Hän 
rukoilee, tekee työtä, naulitsee itsensä ris-
tille.”

Arkkimandriitta Efraim on tavattavissa 
myös Joensuussa torstaina 5.6. klo 10.00–
11.00 ortodoksisessa kirjakauppa Filokali-
assa (Kauppakatu 23 a). Silloin hän jakaa 
allekirjoituksiaan kirjaan “Pyhä Aposto-
lienvertainen Pappismarttyyri Kosmas Ai-
tolialainen”. Kirja on kirjoitettu ja kuvitet-
tu hänen skiitallaan. Myös pyhä Kosmas 
kilvoitteli aikanaan Filotheoksen luosta-
rissa. Kirjan myyntituottoa käytetään ark-
kimandriitta Efraimin Suomen matkan ra-
hoittamiseen.

ATHOSLAINEN LUOSTARIN-
JOHTAJA VIERAILULLE SUOMEEN

Piispa Arseni 
vieraili Lieksassa
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Viron ortodoksien söbrat ry järjestää perinteisen 

praasniekkamatkan Viroon 

OBINITSAN KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN juhlaan 
16.-20. elokuuta 2008.

Käymme myös PETSERIN LUOSTARISSA.
tied./ilm. isä Pertti Ruotsalainen, puh. 0500 176985

Nurmeksen 
seurakunnan

Jumalanpalvelukset 

Nurmes:
la-su 22.-23.3. klo 23.30 puoliyö-
 palvelus, aamupalvelus ja liturgia, 
PÄÄSIÄINEN
su 23.3. klo 15 Pääsiäispäivän ehtoo-
 palvelus, Bomban tsasounassa
ke 16.4. klo 18 akatistos
la 26.4. klo 18 vigilia
su 27.4. klo 10 liturgia
ke 30.4. klo 18 juhlavigilia
to 1.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen 
 astumisen juhla
la 10.5. klo 10 liturgia, vainajien muis-
 to-päivä, kirkkokahvit ja esitelmä
la 17.5. klo 18 vigilia
su 18.5. klo 10 liturgia

Valtimo:
la 22.3. klo 13 Suuren lauantain liturgia
ti 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian 
 ilmestys, "Lasten pääsiäinen"

la 19.4. klo 18 vigilia
su 20.4. klo 10 liturgia
ti-ke 30.4. klo 00 aamupalvelus ja 
 liturgia, Pääsiäiskauden päätösjuhla
la 10.5. klo 18 juhlavigilia
su 11.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia, Pyhän Kolminaisuuden 
 päivä, praasniekka
la 31.5. klo 18 vigilia
su 1.6. klo 10 liturgia

Juuka:
la 22.3. klo 9 aamupalvelus (Kristuksen 
 hautauspalvelus)
ma 24.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
 (2.pääsiäispäivä, "Lasten pää-
 siäinen")
la 29.3. klo 18 vigilia
su 30.3. klo 10 liturgia, "Tuomaan 
 sunnuntai"
ke 9.4. klo 18 akatistos
la 3.5. klo 18 vigilia

su 4.5. klo 10 liturgia, "papiston 
 vaihto", Lieksasta pappi
la 24.5. klo 18 vigilia
su 25.5. klo 10 liturgia

Rautavaara (ev.lut srk-sali):
su 13.4. klo 10 liturgia

Vieki:
pe 9.5. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia

VAINAJIEN 
MUISTELUPÄIVÄNÄ 
lauantaina 10.5. klo 10 
toimitetaan liturgia Nurmeksen ortodok-
sisessa kirkossa, jonka jälkeen on kirk-
kokahvit ja esitelmä seurakuntasalissa. 
Aiheena on kuolema ja kuolemanjälkei-
nen elämä. Tilaisuus on tarkoitettu eri-
tyisesti niille, jotka tekevät surutyötä lä-
heisensä poismenon vuoksi.

KERHOT:

Valtimon lastenkerho 
kokoontuu lauantaisin klo 11-14 

Kuntalaisten Talolla.

Juuan sinapinsiemenkerho
kokoontuu maanantaisin 

klo 18 srk-salissa.

ONL:n, 
OOL:n ja 
PSHV:n 
yhteiset 

vuosijuhlat 
Jyväskylässä 

4.-6.4.2008. 
Ilmoittautumiset Nurmek-
sen ort. seurakunnan kirk-
koherranvirastoon. (Osal-
listumismaksu 40 euroa. 
Nurmeksen seurakunta 

kustantaa matkat.)
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

   Joensuu
Henna Emilia Maisio ja Antti Olavi Hir-
vonen, Pyhäselkä
Eini Katja Pajarinen ja Petri Juhani Rati-
nen, Pyhäselkä

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Rauha Ikonen
Seppo Lauri Johannes Hattunen
Heino Tapani Maksimainen

Joensuu
Veera Jormanainen, Joensuu 
Kalevi Hartikainen, Joensuu 
Antero Jokio, Joensuu 
Henri Kristian Holopainen, Joensuu 

Lieksa
Pöppönen Veera
Peiponen Yrjö

Taipale
Simo Pussinen, Liperi
Vihtori Piiroinen, Liperi

Nurmes
Yrjö Jelonen, Juuka

Lieksan seurakunnan 
     Jumalanpalvelukset 

  Joensuu
Aino Maria Lehtoranta, Kontiolahti
Josefina Ida Maria Haaranen, Kontiolahti
Maija Kaisa Juvonen, Joensuu 
Immanuel Elias Horttanainen, Joensuu 
Kerttu Anneli Harikoski, Joensuu 
Luka Anton Hirvonen, Joensuu
Emma Lotta Juulia Puumalainen, Kon-
tiolahti 
Heta Maria Määttänen, Kontiolahti
Eliel Nikolaos Jeskanen, Kontiolahti
  Nurmes
Rasmus Feudor Johannes Siira,Valtimo

Lieksan kirkko
15.3. klo 18.00  vigilia
16.3. klo 10.00  liturgia ja diakonia-
 kahvit
18.3. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
19.3. klo   9.00 aamupalvelus
20.3. klo 10.00 ehtoopalvelus ja liturgia
20.3. klo 18.00 suuren perjantain 
 aamupalvelus (12 kärsimysevan-
 keliumia)
21.3. klo 13.00 suuren perjantain ehtoo-
 palvelus (Kristuksen ristiltä otto)
21.3. klo 18.00 suuren lauantain aamu-
 palvelus (Kristuksen hautaus)
22.3. klo 9.00 suuren lauantain ehtoo-
 palvelus ja liturgia
22. - 23. 3. klo 23.20 puoliyöpalvelus, 
 aamupalvelus ja liturgia
 (pääiäisyö), seurakuntasalilla
 pääsiäistarjoilu
24.3. klo 18.00 vigilia
25.3. klo 10.00 liturgia (N. Marian 
 ilmestys)
27.3. klo   9.00 liturgia (lasten ja koulu-
 laisten pääsiäinen)
29.3. klo 18.00 vigilia
30.3.  klo 10.00 liturgia
31.3. klo 18.00 parastasis (vainajien 
 muisto)
1.4.  klo 10.00 liturgia (Tuomaan tiis-
 tai), tiistaiseuran kirkkokahvit
5.4.  klo 18.00 vigilia
6.4. klo 10.00 liturgia

12.4. klo 18.00 vigilia
13.4. klo 10.00 liturgia
19.4. klo 18.00 vigilia
20.4. klo 10.00 liturgia
26.4. klo 18.00 vigilia
27.4. klo 10.00 liturgia
30.4. klo 18.00 vigilia
1.5. klo 10.00 liturgia (helatorstai)
3.5. klo 18.00 vigilia
4.5. klo 10.00 liturgia
9.5. klo 18.00 parastasis 
 (vainajien muisto)
10.5. klo 10.00 liturgia 
 (sielujen lauantai)
10.5. klo 18.00 vigilia
11.5. klo 10.00 liturgia
17.5. klo 18.00 vigilia
18.5. klo 10.00 liturgia
21.5. klo   9.00 aamupalvelus
25.5. klo 10.00 liturgia
31.5. klo 18.00 vigilia
1.6. klo 10.00 liturgia

Vuonisjärven tsasouna
18.3. klo 9.00 aamupalvelus

Viekin tsasouna
19.3. klo 18.00 ennen pyhitettyjen lah-
 jain liturgia
8.5. klo 18.00 vigilia
9.5. klo 10.00 liturgia (P.Nikolaos)

Kirkkopuiston tsasouna
24.5. klo 18.00 vigilia

Lastenkerho 4-9 vuotiaille 
srk. salilla maanantaisin klo 16.30 - 
18.00. Ohjaajina Eira Saatsi ja Juu-
li Sarjasto. Tiedustelut Eira Saatsilta, 
puh. 040 5670997 ja seurakunnasta, 
puh. 521302.

Lieksan tiistaiseuran kevät-
kauden 2008 kokoontumisia:
11.3. virpovitsatalkoot, klo 11.00.
1.4. liturgian jälkeen Tuomaan tiistain 
 kirkkokahvit. Tarjottavat tuodaan
 kirkkoon siunattavaksi.
15.4. vierailijana isä Leevi Saatsi, 
 aiheena pyhät kuvat ja niiden 
 merkitys, klo 12.00.
29.4. vierailijana isä Andrei Verikov, 
 aiheena kummiperinne ort. 
 maailmassa, klo 12.00.
13.5. työkauden päätös Rantakalliolla 
 (nyyttikestit), klo 12.00.

LÄHETYSMYYJÄISET
Lieksan seurakunnan lähetystyötoi-
mikunnan lähetysmyyjäiset pidetään 
lauantaina 15.3.08 seurakuntasalilla, 
klo 9.00 - 11.00. Myyjäiset aloitetaan 
alkuhartaudella.

TOIMINTAA LIEKSAN SEURAKUNNASSA
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Joensuun seurakunnan
Jumalanpalvelukset 

Ortodoksinen kirjakauppa 

FILOKALIA
Kauppakatu 23 a, 

80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17, la 10–14

Ortodoksista kirjallisuutta
Kirkkomusiikkia

Ikonimaalaustarvikkeita
Ikoneita
Kortteja

Lahjatavaraa
Ja paljon muuta...

Tervetuloa 
tutustumaan 

tuotteisiimme!

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Säännöllisesti lauantaina klo 18 vigilia 
ja sunnuntaina klo 10 liturgia

La 15.3. klo 9 Lasaruksen lauantain 
 liturgia, klo 18 Palmusunnuntain 
 vigilia, virpovitsojen siunaus.
Su 16.3. klo 10 Palmusunnuntain 
 liturgia, seurakuntasalissa 
 kirkkokahvi.
Ma 17.3. – To 20.3. joka päivä 
 klo 9 aamupalvelus (suuri viikko).
Ma 17.3. – Ke 19.3. joka päivä 
 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia.
To 20.3. klo 18 suuren torstain ehtoo-
 palvelus ja liturgia.
Pe 21.3. klo 10 suuren perjantain 
 aamupalvelus, 12 kärsimysevan-
 keliumia, klo 14 ehtoopalvelus, 
 klo 18 Kristuksen hautauspalvelus.
La 22.3. klo 9 suuren lauantain ehtoo-
 palvelus ja liturgia, klo 23:30 pääsi-
 äisyön puoliyöpalvelus, klo 24:00 
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia..
Su 23.3. klo 18 pääsiäisen ehtoo-
 palvelus.
Ma 24.3. klo 10 II pääsiäispäivän 
 liturgia ja ristisaatto, lasten pää-
 siäinen.
Ti 25.3. – Pe 28.3. joka päivä klo 10 
 liturgia ja ristisaatto.
Ma 12.5. klo 9 Pyhän Hengen päivän 
 liturgia.
Su 18.5. klo 10 kaksikielinen liturgia.

Seminaarin kirkko
La 22.3. klo 23:30 pääsiäisyön puoliyö-
 palvelus, klo 24:00 ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia.
Su 13.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia.
Su 20.4. klo 10 liturgia (radiointi).

Hautausmaan tšasouna
Ma 31.3. klo 18 parastasis.
Ti 1.4. klo 9 liturgia ja litania, 
 vainajien pääsiäinen.
Pe 9.5. klo 18 parastasis.
La 10.5. klo 9 liturgia, kirkkokuoro 
 laulaa. Liturgian jälkeen litaniat
 haudoilla.

Kontiolahti
La 15.3. klo 18 palmusunnuntain vi-
 gilia, virpovitsojen siunaus.
Su 16.3. klo 10 palmusunnuntain 
 liturgia.
Pe 21.3 klo 14 suuren perjantain 
 ehtoopalvelus.
La 22.3. klo 23:30 pääsiäisyön puoli-
 yöpalvelus, klo 24:00 ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia.
Ke 30.4. klo 18 Kristuksen taivaaseen-
 astumisen juhlan vigilia, helatorstai.
To 1.5. klo 10 helatorstain liturgia, 
 ristisaatto ja vedenpyhitys, kirkon 
 temppelijuhla.
Su 18.5. klo 10 liturgia.

Kitee
Pe 21.3 klo 15 suuren perjantain eh-
 toopalvelus.
La 22.3. klo 23:30 pääsiäisyön puoli-
 yöpalvelus, klo 24:00 ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia.
To 27.3. klo 10 liturgia (koululaisia)
Su 13.4. klo 10 liturgia.
La 10.5. klo 18 helluntain vigilia.
Su 11.5. klo 10 helluntain liturgia ja 
 vedenpyhitys, temppelijuhla.

Honkavaara
To 20.3. klo 10 suuren torstain aamu-
 palvelus.
Su 30.3. klo 10 Tuomaan sunnuntain 
 liturgia.

Sonkajanranta
To 20.3. klo 18 suuren torstain ehtoo-
 palvelus ja liturgia.

Petravaara
Pe 21.3. klo 10 suuren perjantain 
 kuninkaalliset hetket.

Hoilola
La 22.3. klo 23:30 pääsiäisyön puoli-
 yöpalvelus, klo 24:00 ristisaatto-
 aamupalvelus ja liturgia.
La 19.4. klo 10 liturgia

Eno
Ma 24.3. klo 10 II pääsiäispäivän 
 liturgia.
Su 4.5. klo 10 liturgia.

TYÖTTÖMIEN 
RUOKAILUT

JOENSUUN ORTODOKSISELLA 
SEURAKUNTASALILLA, 

KIRKKOKATU 32
PERJANTAINA 

4.4., 25.4., ja 23.5. 

  KLO 11.00–13.00
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Taipaleen seurakunnan
Jumalanpalvelukset 
Viinijärven kirkko
15.3. klo 18.00 vigilia, virpovitso-
 jen siunaus
18.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
20.3. klo   9.00 ehtoopalvelus ja litur-
 gia, suuri torstai
20.3. klo 18.00 12 kärsimys-
 evankeliumia
21.3. klo 14.00 Kristuksen ristiltäotto, 
 pitkäperjantai
22.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 aamupalvelus ja liturgia,
 kirkkokahvit, PÄÄSIÄINEN
26.3. klo  9.30 liturgia
5.4.  klo  18.00 vigilia
11.5. klo 10.00 liturgia, ehtoopalvelus 
 ja polvirukoukset, Helluntai 

Outokummun kirkko
15.3. klo  9.00 liturgia, virpovitsojen 
 siunaus, Lasaruksen lauantai
19.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
21.3. klo 18.00 Kristuksen hautaus-
 palvelus, ristisaatto, pitkäperjantai

23.3. klo 18.00 pääsiäisen ehtoo-
 palvelus
25.3. klo 9.00 liturgia , Neitsyt Marian
  ilmestys
6.4.   klo 10.00 liturgia
26.4. klo 18.00 vigilia
4.5.  klo 10.00 liturgia, toimittamassa 
 rovasti Kalevi Kokkonen Joen-
 suusta, kirkkokahvit
11.5. klo 18.00 aamupalvelus, 
 II Helluntaipäivä
12.5. klo  9.00 liturgia, praasniekka, 
 II Helluntaipäivä
24.5. klo 18.00 vigilia

Polvijärven kirkko
22.3. klo  9.00 ehtoopalvelus ja liturgia,
 suuri lauantai
28.3. klo  9.00 liturgia 
30.3. klo 10.00 liturgia, Tuomaan 
 sunnuntai. Kirkkokahvit nuorten 
 Viron matkan hyväksi
12.4. klo 18.00 vigilia
27.4. klo 10.00 liturgia
10.5. klo 18.00 vigilia
25.5. klo 10.00 liturgia

Liperin rukoushuone
16.3. klo 10.00 liturgia, Palmusunnuntai
21.3. klo 10.00 kuninkaalliset hetket, 
 pitkäperjantai
20.4. klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit 
 nuorten Viron matkan hyväksi
30.4. klo 18.00 vigilia, Helatorstai
18.5. klo 10.00 liturgia, kripari-info 
     
Sotkuman rukoushuone
12.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
17.3. klo 18.00 aamupalvelus, 
 suuri tiistai
24.3. klo 10.00  liturgia ja ristisaatto, 
 II pääsiäispäivä, lasten pääsiäinen, 
 kirkkokahvit Sotkuman koululla
19.4. klo 18.00 vigilia
1.5.   klo 10.00 liturgia, Helatorstai
10.5. klo  9.00 liturgia, vainajien muis-
 telu, sielujen lauantai
17.5. klo 18.00 vigilia

Honkalammen koulu
13.4. klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit,
  Irke Petterberg esitelmoi Taipale-
 laisesta kansanperinteestä  

Ylämylly, Yritystalo                   
30.3. klo 17.00 Akatistos Jumalan-
 synnyttäjälle

Tänä vuonna tulee kulu-
neeksi 150 vuotta siitä, 
kun Taipaleen seurakunnan 
talonpojat anoivat kenraa-
likuvernöörin kautta mah-
dollisuutta saada juma-
lanpalveluksensa suomen 
kielellä. Kaksi vuotta myö-
hemmin virallinen lupa Py-
hältä synodilta heltisikin. 

Vuoden mittaan tulee seurakun-
nassa olemaan erilaisia tapahtumia 
juhlavuoden tiimoilta:

-Sunnuntaina 13.04. on Honkalam-
men koululla liturgia, jonka päätteeksi 
Irke Petterberg kertoo taipalelaisesta 
kansanperinteestä.

-Sunnuntaina 04.05. klo.18.00 kon-
sertoi slaavinkielinen Piligrim-kuoro 
Sofia Laukkasen johdolla Taipaleen 
kirkossa Viinijärvellä.

-Heinäkuun ajan on kirkossa näyt-
teillä vanhaa kirkollista esineistöä, kir-
joja ja nuotteja.

-Sunnuntaina 24.08. toimittaa Jo-
ensuun piispa Arseni Viinijärvellä li-
turgian vuoden 1862 käsikirjan teks-
tien mukaan.

-Syyskaudelle on suunnitteilla Suo-
men ortodoksisen kirkon historiaan 
liittyviä luentoja ja kuorokonsertteja.

150 vuotta suomenkielisiä jumalanpalveluksia Taipaleella

Lieksan seurakunnan palvelukset löytyvät tämän lehden sivulta 18.


