
Joensuun ortodoksisen seurakunnan ikonipiiri on toiminut 40 vuotta. 
Ikonipiirin juhlanäyttelyyn voi tutustua 30.11.-14.12.2008 ortodoksisella 
seurakuntasalilla Joensuussa (Kirkkokatu 32, näyttely avoinna klo 13-18). 

Kuvassa ikonipiiriläisiä sekä työn alla oleva jouluikoni. 
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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, Fax: (013) 266 0044
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: Marita Penttinen, p.(013) 266 0015,  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 

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: Sofia Laukkanen, 050 57 22 696, 
Riikka Patrikainen, 050 46 45 281 (3.10. lähtien)
Internet: 
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/ilomantsi/index.php 
 

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

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

Päätoimittajan 
kynästä

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

Paras joululahjamme
Kirkkomme joulunodotus on alkanut 15.11. vuoden neljännen 
pitkän paaston muodossa. Paastoaika on aina tarkoitettu rak-
kauden ilmentämiseen sekä Jumalaa että lähimmäistä kohtaan. 
Rakkaus Jumalaan toteutuu rukouksen ja jumalanpalveluselä-
män kautta. Lähimmäinen taas saa nauttia osakseen tulevasta 
huolenpidosta.

Eräässä kyselyssä pyydettiin nimeämään paras joululah-
ja. Tavarapaljouden kyllästyttämät ihmiset vastasivat, että pa-
ras joululahja on läheisyys ja lämpö. Tämän vastauksen myö-
tä olemme taas avioliiton ja parisuhteen ydinasiassa lastenkaan 
hyvinvointia unohtamatta. Meidän on siis aloitettava alusta ky-
symällä, että mistä läheisyyden ja lämmön kokeminen syntyy. 
Jos vastaajana on nainen, niin vastaus on erilainen kuin mie-
hen antama vastaus. Luulen, että naisen vastauksesta löytyvät 
sellaiset sanat kuin siivoaminen, ruoanlaitto, teatteri, elokuvat, 
keskustelu, koskettaminen ja hyväilyt. Miehen sanavarastoon 
kuuluvat ulkoileminen, nuotio, saunanlämmitys, sanomalehti, 
sohva, seikkailukokemukset ja niiden jakaminen läheisen ihmi-
sen kanssa. Nämä luettelot ovat hyvin subjektiivisia, mutta mo-
lemmat päätyvät samaan ja se on keskustelu. Keskustelemalla 
me rakennamme yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja edelleen lä-
heisyyttä ja lämpöä.

Keskustelutaidon opas antaa seuraavia ohjeita: kuuntele, 
osoita mielenkiintoasi, osoita itsehillintää, älä kiroile, älä pa-
kene pilkkomaan puita, älä hauku aviopuolisosi sukulaisia ja 
muista kehua keskustelukumppaniasi. Näillä ohjeilla pärjää 
joulun yli, mutta härkäviikoille on annettava jatko-opetusta. Ja 
mitä lapsiin tulee, niin heille riittää tavallinen arkielämä turval-
listen vanhempien kanssa. Vielä yksi asia. Eläkää ihmisiksi fir-
man pikkujoulussa.

”Kunnia Jumalalle korkeuksissa,
ja maassa rauha
ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä
tahto!” (Luuk. 2:14)

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

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

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

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

KIRJALLISUUSPIIRIN
kokoontumiset 2009

Jumala on 
kanssamme

Joulua edeltävinä viikkoina ortodoksisessa kalenterissa 
on paljon Vanhan testamentin profeettojen muistopäiviä: 
1. joulukuuta muistellaan profeetta Nahumia, 2. joulukuu-
ta profeetta Habakukia, 3. joulukuuta profeetta Sefanjaa, 
9. joulukuuta profeetta Hannaa ja 16. joulukuuta profeet-
ta Haggaita. 

Profeettojen muisteleminen liittyy joulun valmistusai-
kaan. Kirkossa käydään tuolloin läpi Vanhan testamentin 
tekstejä Jumalan lähettämän Vapauttaja-Messiaan tulosta 
maailmaan. 

Profeettojen muiston ohella kaksi joulua edeltävää sun-
nuntaita on myös omistettu Jeesuksen taustoista kertomi-
seen. 

Kaksi viikko ennen joulua on pyhien esi-isien sunnuntai. 
Esi-isien sunnuntaina meille kerrataan, miten Vanhan testa-

Kokoonnumme Joensuun ort. seurakuntasalissa tiistai-
sin kello 18.00-19.30 seuraavasti:
3.2. Kirjana Nunna Kristoduli ja Suvi-Anne Siimes: 
 Taivas alkaa maasta
3.3.  Kirjana Arkkimandriitta Nektarios Andonopoulos:
  Paluu
31.3. Kirjasta sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla
12.5.  Kirjasta sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla
Tervetuloa kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet keskustele-
maan. Vaikka et olisi ehtinyt lukea kirjaa, keskustelemaan 
voit aina tulla. Piirin vetäjänä on Maria Kokkonen.

KSENIA-PIIRIN OHJELMA 
KEVÄÄLLÄ 2009
ILLAT TIISTAISIN JOENSUUN ORT. 
SEURAKUNTASALILLA KLO 18.-19.30.
Aloitus tiistaina 20.1.2009, Muistopalvelus Pyhälle Kse-
nia Pietarilaiselle Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
klo 18. Yhteisen palveluksen jälkeen iltateet salissa 
ja kevään suunnittelu. Muut illat 17.2., 17.3., 28.4. ja 
toukokuussa perinteinen luostaritalkoomatka Lintulaan. 
Vierailevat luennoitsijat ja talkoomatkan ajankohta ilmoi-
tetaan myöhemmin. Lisätietoja  Jaana Palve-Karppaselta 
p. 040-9134009. Lämpimästi tervetuloa!  

RÄÄKKYLÄN ORTODOKSISEN
SEURAKUNTAPIIRIN

TOIMINTAA 2008-2009
Su 21.12.2008 klo 16.00 Joensuun ortod. seurakuntasali, seu-
rakunnan suuri joulujuhla.

Ti 13.1.2009 klo 18.00 Rääkkylän ev.lut. seurakuntasali. Aihe: 
Käyttäytyminen kirkossa ja jumalanpalveluksessa.

Ti 3.2.2009  klo 18.00 Rääkkylän ev.lut. seurakuntasali. Aihe: 
Profeettajulistus. Naisprofeetta Hannan muistopäivä.

Ti 3.3.2009  klo 18.00 Konsertti Rääkkylän ev.lut. srk-salissa, 
Kiteen Nektarios-kuoro, Joht. kanttori Sofia Laukkanen.

Arkkipiispan
tervehdys

mentin suuret hahmot Abraham, Iisak, Jaakob, Daavid, Joo-
sef, Joosua, Daniel ja kolme Babylonin nuorukaista ennus-
tivat elämällään ja toimillaan tulevasta Jumalan syntymi-
sestä ihmiseksi.

Joulua edeltävä sunnuntai on pyhien isien sunnuntai. Sil-
loin rukouksissa ja hymneissä esitellään meille Jeesuksen 
vanhemmat Maria ja Joosef sekä syntymäkaupunki Betle-
hem.

Jouluaaton iltana päättyy 40 päivää kestänyt paasto. 
Saamme todistaa profeetta Jesajan ennustuksen toteutu-
misen: ”Lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. 
Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeel-
linen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rau-
han Ruhtinas” (Jes 9:5–6).

Jouluun valmistava paasto on auttanut meitä avautumaan 
juhlan vastaanottamiseen. Se on avannut silmämme näke-
mään, miten Jumalan tuleminen ihmiseksi todella muuttaa 
maailmaa. Paasto on tehnyt sydämiimme tilaa Jeesus-lap-
selle. 

Ennen joulupöytään käymistä olemme saaneet nähdä Ju-
malan meille valmistaman hengellisen ravinnon runsauden. 
Tuo ravinto on siirtynyt sukupolvelta toiselle opetuslasten 
ja apostolien meille välittämän evankeliumin muodossa. 

Sen viesti ohjaa meitä tänäkin joulun suuren sanoman ää-
relle: ”neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa 
hänelle nimen Immanuel” (Jes. 7:14).

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa 
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Ortodoksina
ajassa

Salmin siirtolaisesta 
ilomantsilaiseksi

llomantsissa olen asunut yli 42 vuotta, 
vuodesta -66 lähtien, ja Laura-vaimon 
kanssa tuli 40 vuotta täyteen, joten alan 
pitää itteeni Ilomantsilaisena. Minä olen 
Salmin siirtolaisia. Salmin Orusjärve-
läisiä sijoitettiin keskelle Savoo Rauta-
lammille. Sinne meijänki sukuu asettui 
vuonna -46. Myös naapureista monet 
olivat salmilasii. Lähin naapuri ja leik-
kikaveri, oli nykyinen Joensuun kirk-
koherra Kokkosen Kalevi. Meitä erotti 
vain tie.

Puhumaan olen oppinut karjalakse, 
livviksi Se oli minun äidinkieli. Koulu 
muunsi luonnollisesti kielen suomeksi. 
Monella on vähän sama tilanne. Niin on 
arkkipiispa Leollakin. Hiän on ryhty-
nyt elvyttämäh livvinkieldy, ja nykyisin 
kurssejakin pidetään jo monessa paikas-
sa.

Olin 17-vuotiseksi Rautalammil-
la. Sitten siirryin Kajaanin seminaariin. 
Valmistuttuani opettajaksi etsin töitä itä-
rajan tuntumasta, Nurmeksen ja Imatran 
väliltä päätyen Ilomantsiin, jossa olin 
vain kerran aikaisemmin käynyt. Olin 
pikkuserkun Elsa Mikkilän ja opiskelu-
kaverin Heikki Hyvösen häissä. Liekö 
tänne vetänyt suvun juuret, kun ne ovat 
tuolta läheltä vanhaa rajaa. Mie olen 
viihtynyt täällä.

Vahvoja elämän eväitä

Kajaanin seminaarissa meillä oli ortodok-
siopettajana Dimitri Tarvasaho. Hän oli hu-
maani ja todella laajakatseinen persoona. 
Häneltä on jäänyt paljon ajatuksia. Muun 
muassa hän kertoi Jumalasta, ettei Juma-
la nyt voi olla sellainen, niin ankara, että 
kaikki pakanat pistäisi kadotukseen. Ihmi-
syys on arvokasta ja samanarvoisuus on it-
sestään selvyys. 

Mammani oli säilyttänyt vilpittömän 
aidon lapsenuskon. Mammalle kristinusko 
oli nimenomaan yksinkertaista elämistä. 
Hänelle Jumalan palvelemista oli toisten 
auttaminen, toisista välittäminen: tiistaiseu-

rat, kirkkokuoro, lauluryhmä, nieglominen 
ja kaikki ruado. Samoin omasta perheestä 
huolehtiminen ja vierahiin gostittaminen. 
Kirkossa käynti oli hänelle aina juhla, voi-
mien saamista ja hiljaista ylistystä.

Isäksihän me Jumalaa kutsummekin,   
koska siinä tulisi olla sama suhde: lapsenus-
ko ja luottamus Jumalaan, luottamus isään. 

Toisen ihmisen hyväksyminen on tullut 
elämän aikana kaikkein tärkeimmäksi ope-
tukseksi. Se oli paras voima erityisopet-
tajan työssä. Kun lapsi sai tuntea olevan-
sa hyväksytty, häntä oli helpompi auttaa ja 
hänen tekemisistään keskustella ja neuvoa. 

Hyväksymisen voisi ulottaa koske-
maan kaikkia lähimmäisiä, rotuun, kieleen 
ja uskontoon katsomatta. Ehkä meillä oli-
si vähemmän vihaa ja erimielisyyttä maa-
ilmassa. 

ONL-aktiivin haaste

ONL oli jo lapsuudessa mukana. Leiri-
keskus Puroniemeen perustettiin 50-luvun 
puolen välin jälkeen, kun se siirtyi Kei-
teleeltä Rautalammille. Sinne kokoontui 
nuoria ympäri Suomen. Ne olivat varsinai-
sia vahvistustilaisuuksia. Todella. Eivät ne 
olleet mitään semmoisia uskonnollisia pa-
konomaisia juttuja, vaan yhdessä olemista 
ja toinen toistemme vahvistamista. Sitten 
vielä tätä tukivat ONL:N vuosijuhlat, jot-
ka kokosivat useita satoja nuoria samalla 
tavalla, meille tuli vankka luottamus. Niis-
tä porukoista kirkonpalveluksessa ja seura-
kuntaelämässä on edelleen iso joukko. 

Kun tulin Ilomantsiin opettajaksi, 
olin sivutoiminen ONL:n ohjaaja. Meil-

Teuvo Jetsu on Ilomantsin seurakunnan monitoimimies 
ja mainio juontaja. Hänellä on monta sorvia 
vapaaehtoistöissä, mutta kertoo kaipaavansa yhä 
enemmän aikaa itselle tärkeisiin asioihin ja nautiskeluun.

Teuvo kertoo leppoisaan tyyliinsä elämästään 
syvällisistä vakavoituen ja mukavien kohdalla makea 
nauru tuikkii silmistä asti. 

Työsarkansa erityisopettajana tehnyt Teuvo Jetsu sanoo, 
että hyväksyminen oli hänen paras voima työssään. 
Kun lapsi tunsi olevansa hyväksytty, monta oppimista 
vaikeuttavaa haastetta poistui – oltiin samalla puolella. 
Ihmisen hyväksyminen on a & o, tekemiset ovat erikseen. 

”Toisen ihmisen hyväksy-
minen on osoitus lähim-
mäisenrakkaudesta ja 
hyväksytyksi tulemisen 

tunne antaa voimia 
ja kannustaa.

- tekemisistä voi 
aina keskustella”

Teuvo Jetsu
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lä oli Arvo Talvivaaran kanssa Ilomantsin 
ja Tuupovaaran alueella parhaimmillaan 
kymmeniä kerhoja. Työpäivä oli yleensä 
semmoinen, että kun koulupäivän lopet-
ti, sitten kävi syksyllä puolukassa ja sitten 
lähti illalla kerhon vetoon. 

Teuvo heittää haasteen: Jonkun pitäisi 
tehdä kunnollinen tutkimus, mikä oli ONL:
n vaikutus sodanjälkeiselle ortodoksisel-
le kirkolle ja sen jäsenistölle. Uskon, että 
ONL on ollut merkittävä vaikuttaja kirkon 
elämässä. 

Mielekästä ajankäyttöä

Sinapinsiemenkerhosta se alkoi ja sitten ne 
ihanat Jumalanpalvelukset, kun koululuok-
ka muuttui pystyikonien avulla kirkoksi. 
Sitten oli lippukunta Rautalammin Samoo-
jat, joka oli ONL:n alainen.

 Perheeseen kuuluivat ikonit ja ristin-
merkki. Ne olivat käytössä, ja ovat edel-
leenkin. Jos olet jonnekin lähdössä tai jo-
takin aloittamassa, teet ristinmerkin eli 
voisitko auttaa tässä. Sitten kun oot asian 
hoitanut, teet ristinmerkin – kiitos! Vielä-
kin soi korvissa mamman toivotus matkal-
le: Mene Jumalan ker!

Kun ajattelee omaa elämää, niin seura-
kunta on ollut läsnä. Tietysti kirkkolaulu 
on sitä kiinteyttänyt. Miestenpiiri on osoit-
tautunut meillä hyväksi yhteisolon muo-
doksi. Myö tehdään talkootöitä ja autetaan 
siten seurakuntaa.

Ikäihmisten yliopistossa jouduin sattu-
malta tuutoriksi, kun valittiin aiheeksi Ka-
levalainen karjala. Toiminnan tarkoitukse-
na on käyttää aikaa mielekkäällä tavalla, 
ottaa vastaan asioita ja nimenomaan jakaa 
omia kokemuksiaan ja omaa tietämystään 
yhteisesti. Se on semmoinen mielekäs yh-
dessä olo. Me kokoonnutaan kerran kuu-
kaudessa luterilaisen seurakunnan tiloissa, 
aloitamme yllätysyllätys kahvilla, katso-
taan ylen tekemä video aiheesta ja sitten 
keskustellaan. Meitä on monen ammatti-
alan ihmisiä nyt 17 henkilöä ja vielä joita-
kin on tulossa. Tämä on nyt kolmas vuosi. 
Ei ole mitään tenttejä ja voidaan tehdä tu-
tustumiskäyntejä sekä retkiä.

Liikkuminen ja 
käsityöt verissä

Olen puusepän poika. Puusta teen kaiken-
laista. Omaa taloa tehdessä ajattelin, että 
teen oman papan, puuseppäisän ja Lauran 
isän muistolle tämän talon. Kumpikaan ei 

nähnyt taloa valmiina, pappa näki puoli-
valmiina. Teen nykyisinkin puutöitä tar-
peen mukaan ja sorvailen silloin tällöin.

Liikunta on minulle ollut tärkeetä. Ny-
kyisin liikunnasta tehdään liian suorituskes-
keistä tai kilpailua. Liikunta oli meijän lap-
suudessa hauskaa. Myö mentiin uimarantaan 
usein urheilukentän kautta, jossa harjoiteltiin 
jotain lajia. Tuloksella ei ollut väliä. Joukkue-
pelit olivat suosittuja. Se oli ihan saman teke-
vä kuka voitti, kunhan pelattiin. Se oli yhteis-
tä, mielekästä ajankäyttöä. 

Olen pelannu jalkapalloa, lentopalloa, 
koripalloa jostain syystä vähemmän, jää-
kiekkoa. Nyt miesten kanssa pelataan ke-
säisin kyykkää kevennetyin säännöin ja 
talvella petankkia Parppein alakerrassa.

Käyn kauppareissut polkupyörällä, jos-
kus sään salliessa rullaluistimilla. Viime 
talvena tuli 750 kilometriä pelkkää kaup-
pareissuhiihtoa, ei tarvinnut lähteä erik-
seen kuntoilemaan. Harrastuksiin kuuluu 
myös retkeily, kalastus jonkin verran ja 
marjastus.

Omalle ajalle painoa

Olen ruvennut ajattelemaan, varsinkin nyt, 
kun yksi velipojista muutti tuonilmai-
siin, että myös omalle ajalle pitäis panna 
painoo niin pitkään kun kykenee ja voi. 
Mulla on paljon sellaisia asioita: tavata 
sukulaisia ja ystäviä, tehä vähän pitem-
piä pyöräretkiä, kanoottiretkiä vesillä, 
Lapin retkiä ja ihan nautiskella. Olla ja 
elää.
 Haastattelu: Liisa Tuunainen 
 Kuva: Kari Tuunainen.

Teuvo Jetsu

JOULUKONSERTTI 7.12.2008 KLO 18 
JOENSUUN ORT. SEURAKUNTASALISSA
Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro joht. Marita Penttinen ja 
Joensuun Naiskuoro joht. Saara Elomaa

JOULUKONSERTTI 18.12.2008 KLO 18 
VIINIJÄRVEN ORTODOKSISESSA KIRKOSSA
Joensuun Ortodoksinen Mieskuoro joht. I. Zaborszky

JOULUKONSERTTI 20.12.2008 KLO 19 
JOENSUUN ORTODOKSISESSA KIRKOSSA
Joensuun Ortodoksinen Mieskuoro joht. I. Zaborszky

SEURAKUNNAN SUURI JOULUJUHLA 21.12.
JOENSUUN ORTODOKSISESSA SEURAKUNTASALISSA KLO 16
Puurotarjoilu. Tervetuloa!

Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan toiminta-

piirien aloitukset 
vuonna 2009

Joensuun tiistaiseura 20.1.
klo 13.00, Ort. seurakuntasali
Joensuun lähetyspiiri 29.1. 
klo 18.00, Seurakunnanviraston ko-
koushuone
Eläkeläisten päiväpiiri 22.1. 
klo 13.00, Ort. seurakuntasali
Miikkulan musikat 26.1. 
klo 18.00, Kirkkoherra Kalevi Kokko-
nen, Sepänkatu 13 B 18, Joensuu
Ksenia-naispiiri, 20.1. 
klo 18.00, Ortodoksinen kirkko
Kirjallisuuspiiri, 3.2. 
klo 18.00, Ortodoksinen seurakun-
tasali
Raamattupiiri, 13.1. 
klo 18.00, Ort. seurakuntasali
Onttolan tiistaiseura, 20.1. 
klo 18.00, Kaija ja Teuvo Kirjavai-
nen, Koivuraitti 9, Onttola
Kaltimon tiistaiseura 20.1. 
klo 17.00, Leena Kuivalainen, Otso-
lantie 45, Eno
Kiihtelyksen tiistaiseura 13.1. 
klo 18.00, Kullankukantie 4, Kiihte-
lysvaara
Kiteen tiistaiseura 12.1.
klo 18.00, Seurakuntasali
Hammaslahden tiistaiseura
28.1. klo 16.00, Honkavaaran tsa-
souna
Hoilolan tiistaiseura 20.1. 
klo 18.00
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Lauantaina 16.8 iltapäivän loppupuolella 
Arvo Havukaisen kokeneiden käsien ohjaa-
ma bussi ajoi Super Starin uumenista Tal-
linnassa kakkostielle kohti Kaakkois-Viroa. 
Iloinen, mutta samalla harras Viron ortodok-
sien Söbrad ry pyhiinvaeltajien 35 hengen 
ryhmä oli aloittanut Viron maaperällä mat-
kansa Obinitsan praasniekoille jo yhden-
nentoista kerran. Olimme lähteneet Pohjois-
Karjalasta aamulla ja vielä riitti kilvoittelun 
tuomaa virtaa 250 kilometrin loppupätkälle.                                                                                      
   Adaveren taukopaikalla oikoilimme jäse-
niämme kahvikupin ääressä. Aurinko pil-
kisteli pilvien välistä siivittäen matkalaisil-
le pirteyttä vielä reilun puolentoista tunnin 
ajaksi. Illan pimetessä saavuimme Vöru-
maan pääkaupunkiin Vöruun ja Tamula ho-
telliin, joka oli majapaikkamme seuraavan 
neljän yön aikana. Tuloamme juhlisti Py-
hän Katariinan Kirkon kirkkoherran isä Ra-
faelin ja vaimonsa Marian tervehdyskäynti 
hotellimme aulassa.

Illallisen jälkeen uni maistui matkalaisil-
le, vaikka Tamulajärven rannalla soi disko-
musiikki lähes aamuun saakka. Meille on-
neksi diskoilta oli vain sen tuloillan juttu.

Sunnuntaimatka Petserin
Luostariin Venäjälle

Kermainen helleilma saatteli matkalaiset 
heti aamiaisen jälkeen kohti Venäjänmaata. 
Vajaan tunnin ajon jälkeen tulimme Koidu-
laan, jossa sijaitsee kansainvälinen rajany-
lityspaikka. Matkanjohtajamme isä Pertti 
tyynnytteli meitä etukäteen rajamuodolli-
suuksista, jotka joskus voivat kestää tunti-
kausia. Venäjän tullilla lienee ollut maksu-
jenkeruupäivä, kun pitivät meitä sinänsä 

kärsivällisiä pyhiinvaeltajia kolmen tunnin 
ajan bussissa. Lopulta ja tietysti sakkojen 
maksamisen jälkeen selvisimme rajan yli. 
Matti Jeskanen sai raikuvat aplodit loista-
vasta kielitaidostaan ja sympatiat kuuluivat 
vielä rauhallisuuden perikuvalle Arvo Ha-
vukaiselle.

No pienet hankaluudet unohtuivat vii-
meistään silloin, kun luostarin muurien ta-
kaa aukesi kaunis rykelmä kirkkoja, lois-
tavia sipulikupoleja sekä joukko kauniisti 
entisöityjä luostarin apurakennuksia.

Petserin luostari on venäläisten pyhättö-
jen joukossa erikoisuus siksi, että sen toi-
minta ei koskaan tauonnut. Se on toiminut 
yhtäjaksoisesti yli 500 vuotta, vihkimises-
tään eli vuodesta 1473 lähtien.

Alkuperäisen luolakirkon tunneliver-
kostoa on laajennettu, ja se käsittää nyt yli 
kaksisataa metriä hiekkapohjaisia käytä-
viä. Luostarin seinämiin on haudattu tuhan-
sia luostarin asukkaita. Luostarikäyntimme 

mieliinpainuvin hetki oli opastettu tuohus-
vaelluskierros luolastossa munkkien hau-
doille. Pidimme myös lyhyen hartaushet-
ken pikku kappelissa luolaston uumenissa. 
Oli aika lähteä paluumatkalle Vöruun.

Vigilia ja ristisaatto 
Obinitsassa

Maanantaina vedimme päivän ajan henkeä 
ja tutustuimme Vörun kaupunkiin, kukin 
vapaamuotoisesti lounastaen ja nähtävyyk-
siä katsoen. Illaksi lähdimme Obinitsaan ja 
ajoimme suoraan Setumuseoon, jossa kuu-
limme kiinnostavan esitelmän setukaisten 
elämästä ja historiasta. Ansiokkaana tulkki-
na toimi Maire Hyvärinen.

Kiiruhdimme vigiliaan kauniiseen Obi-
nitsan kirkkoon. Sieltä alkoi ristisaatto noin 
puolentoista kilometrin päässä sijaitsevan 
kauniin tekojärven rantaan. Vedenpyhi-
tyksen jälkeen nousimme Setukaisten lau-
luemon muistomerkin äärellä sijaitsevalle 
esiintymislavalle. Siellä pikaisesti koottu 
söbrad-kuoro lauloi noin  sadan hengen 
yleisölle “Aalluveton” ja “Jo Karjalan Kun-
nailla lehtii puu”- kappaleet.  

Aplodit olivat itsetuntoamme oivasti 
kohottaneen kannustavia. Paikalliset “värt-
tinät” esitti setukaiskielellä pari kansanlau-
lua omaan kiehtovaan tapaansa. 

Esitysten jälkeen siirryimme Setukais-
talolle nauttimaan illan pääteeksi maittavan 
luomuillallisen.

Söbrien Praasniekkamatka 

Mieleen painunut 
Praasniekkajuhla tiistaina

Obinitsan ihme toteutui jälleen kerran. kos-
kaan ei ole satanut, kun praasniekkajuhla 
alkaa Obinitsan Kristuksen kirkastumisen 
kirkossa. Niin oli nytkin. Aamuisen sade-

Ryhmä 
laskeutumassa 
petserin luostariin.

Ruokapöydän 
antimia Obi-
nitsan hau-
tausmaalla. 
Uibokandin 
isoäiti ja po-
jan tytär sekä 
Kristina.

Obinitsaan 
elokuussa
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kuuron jälkeen pilvet väistyivät, kun juh-
lakansa kokoontui liturgiaan, jonka toimitti 
metropoliitta Stefanos ja papisto. Myös isä 
Pertti oli papiston mukana liturgiaa toimit-
tamassa.

Väkeä oli paikalla paljon. Arviolta 1500-
2000 henkeä osallistui Praasniekkajuhlaan. 
Ristisaaton käytyä hautausmaalla, menimme 
ryhmissä haudoille osallistumaan muisto-
palveluksiin. Ensikertalaista kosketti syvälle  
tuon ilmaisiin siirtyneiden sukulaisten kunni-
oittaminen vanhan tavan mukaisesti haudoil-
la aterioiden ja hartaudella muistopalveluun 
osallistuen.  Moni aikaisemmin juhliin osal-
listunut totesi: “Tätä ei voi kertoa tyhjenty-
västi, se on itse koettava”.

Niin se oli. Kokemuksena juhla oli vai-
kuttava. Ja se ihmisten ystävällisyys ja vie-
raanvaraisuus. Tarvittiin myös venyvää 
vatsalaukkua auliisti tarjottujen herkkujen 
maistelemisessa.

Illaksi Vöruun 
Teemapuiston vihkiäisiin

Olimme kutsuttuina Pyhän Katariinan kir-
kon aukiolla tiistai-iltana Teemapuiston 
vihkiäisissä. Arvokkaaseen tilaisuuteen 
osallistui vihkimisen suorittanut metropo-
liitta Stefanos, Vörun kaupungin johtoa, 
suunnittelijoita, rakentajia, taiteilijoita sekä 
seurakuntalaisia ja kaupunkilaisia. Söbri-
en kuoro pääsi täälläkin esiintymään myös 
Viron kielellä. Vihitty Teemapuisto Pyhän 
Katariinan kirkon pihalla on kaunis ja rau-
hoittava paikka. Omalta osaltaan se kohen-
taa Vörun keskustan kaupunkikuvaa. Näin 
oli  upea matkamme jo melkein finaalissa. 
Oli aika painua yöpuulle ja pakkaamaan 
matkatavaroita.

Aamulla isä Rafael ja Maria olivat 
saattamassa meitä kauniin Tamula-järven 
rannalla. Vilkutukset saattoivat mieluisat 
vieraat kohti pohjoista ja Suomea sekä Poh-
jois-Karjalaa.

Vielä on mainittava Kristiina Lipitsäi-
sen toimittama Seturadio tulomatkalla bus-
sissa. Seturadion musikaalisesta puolesta 
vastasivat  Marjatta Ruotsalainen ja Susan-
na Nikkanen. 

Äiti ja tytär eivät soittimia tarvinneet. 
Ne olivat suussa mukana. Suuret kiitok-
set matkalaisten ja varsinkin ensikertalais-
ten puolesta matkanjohtajallemme isä Pertti 
Ruotsalaiselle, kaikille söbriläisille ja tie-
tysti vielä pikku Eerikalle, joka oli meidän 
kaikkien lellikki.

Issand, heita Armu.

Arvo Karhapää

 

 

Kuorojeni 
oppilaana

Jostain syystä kävi niin, että huomasin 
syksyllä ohjaavani Ilomantsissa viittä eri 
laulavaa ryhmää. Kirkkokuoro eli Pyhän 
Elian kirkon kuoro on tietysti silmäteräni, 
mutta sen lisäksi on seurakuntaa kehittynyt 
muitakin kuoroja. Lapsikuoro poiki vie-
lä nuorisokuoronkin, ja meno näissä nuo-
remmissa kuoroissa on vauhdikasta. Lap-
set ja nuoret oppivat nopeasti ja opettavat 
ohjaajaansakin omilla uusilla oivalluksil-
laan. Kirkkolaulupiiri kokoontuu kirkossa 
oppimassa ihan perusasioita kirkosta, lau-
lusta ja kirkkolaulusta ilman mitään esiin-
tymispaineita. Kirkkolaulupiiri on ollut 
minulle paras opettaja siinä, miten musiik-
kia hahmotetaan ilman minkäänlaista mu-
siikin koulutusta, ja miten sitä silloin ope-
tetaan ihmisille. Viides kuoroni on sitten se 
niin sanottu ainoa harrastukseni - Ilomant-
sin sekakuorokin laulaa ohjauksessani.

Itse olen laulanut kuorossa siitä päiväs-
tä kun menin kouluun. Minulla oli hyviä, 
kannustavia opettajia musiikissa, ja joten-
kin huomaan tekeväni samaa työtä kun lap-
sena arvostamani opettajat ja kuoronjohta-
jat. Kuoromusiikista on tullut minulle kuin 
luovaa leikkiä, jossa jokaisella on mahdol-
lisuus antaa ja saada jotakin, luoda jotakin. 

Itse koen olevani kuin kuorojeni oppi-
laana. Jokaisen laulajan ääni on ainutlaa-
tuinen, sen väri, sen sävy. Jokaisen ihmi-
nen on uniikki kokonaisuus, ei ole toista 
samanlaista. Jokainen laulaja tuo kuo-
ron sointiin oman värinsä, jokaisen laula-
jan läsnäolo tai poissaolo vaikuttaa kuoron 
sointiin ennalta arvaamattomalla tavalla. 

Kirkkokuorossani soi usein kanttori Ju-
hani Matsin lanseeraama ohje ”laula kave-
rin pussiin!”. Se onkin hyvä opastus kuo-
rolaisille. Kuorossa ei olla patsastelemassa 
eikä vain kuulemassa kehuja omasta ää-
nestä. Se ei ole kuoron tarkoitus. Kuoron 
tarkoitus on saavuttaa jotain yhteistä, jo-
tain, mikä tekee meidät yhdeksi. Se onnis-
tuu vasta kun kuorolainen uskaltaa keskit-
tyä kuulemaan oman äänensä lisäksi myös 
muitten äänet, kun kuorolainen sovittaa 
oman äänensä kokonaisuuteen, siis ”laulaa 

kaverin pussiin”. Jos keskittyy vain omaan 
ääneen ja tekniikkaan, on kuorolauluun 
vielä matkaa. 

Vääränlainen kilpailu heikentää mieles-
täni kuoroa. Tarkoitus ei ole edistyä muita 
laulajia tallomalla – sehän olisi kuin etui-
lisi junassa päästäkseen perille nopeam-
min. Eräs laulajani vertasi kuoron yhteis-
työtä pelijoukkueeseen, jossa joukkue on 
yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämä 
muistuttaa jokaisen vastuusta kuorolaula-
jana kehittymisestä – vapaamatkustajia ei 
ole – mutta se muistuttaa myös kuoronjoh-
tajaa siitä, että kehittämällä ns. heikointa 
lenkkiä koko kuoro pääsee eteenpäin. Olen 
kokenut, että kuoro parhaassa tapauksessa 
voimistaa jokaisen hyviä puolia laulajana 
ja antaa epätäydellisyyksiä anteeksi. Hyvin 
toimiva kuoro toimii tässä mielessä samoin 
kuin hyvin toimiva ihmisyhteisö yleensä-
kin.

Ihminen soi monella tapaa. Rikkinäi-
nen ihminen on ääneltäänkin rikki, huono 
päivä kuuluu laulustakin. Rentoutunut, hy-
vin voiva ihminen on parhaalla tavalla val-
mis laulamaan ja oppimaan uutta. 

Kuoroharjoitus on oppimisen paikka. 
Jos siitä muodostuu kilpailemisen ja näyt-
tämisen paikka, kuoro ei pääse eteenpäin. 
Kun kuoro on turvallinen paikka tuoda 
esille myös omat epävarmuutensa, ei oppi-
mista ja kehittymistä voi estää. 

Riikka Patrikainen, Ilomantsin kanttori

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!

Kanttorin
kynästä
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JA TAAS MENNÄÄN…

   LASKETTELEMAAN!

M
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T:

”PÄ
IV

Ä
PIIR

I”
Seurakuntasalissa kokoontuu joka 
toinen torstai Päiväpiiri klo 12. Tar-
jolla kahvia ja vapaam

uotoista seu-
rustelua. Päiväpiirissä on m

yös ly-
hyitä alustuksia eri aiheista:
4.12. N

urm
eksen seurakunnan 

 
historia ja ”m

enneitten m
uistelu”

18.12. Jouluhartaus ja K
ristuksen 

 
syntym

äjuhla
15.1. A

rkkipiispa Paavali
29.1. Laulua
12.2. R

ukouksesta
26.2. Suuri paasto

O
R

T
O

D
O

K
SISU

U
S 

T
U

T
U

K
SI 

K
okoontuu Valtim

on ort kirkossa kes-
kiviikkoisin klo 18,  kokoontum

iset 
alkavat ehtoopalveluksella
14.1. K

aste ja m
irhallavoitelu

21.1. K
uolem

an jälkeisestä eläm
ästä

28.1. K
irkkorakennus ja jum

alan-
 

palveluspuvut
4.2. Liturgian historiasta
11.2. K

atum
uksen m

ysteerio
18.2. Suuri Paasto

Valtim
on lastenkerho 

kokoontuu lauantaisin klo 11-14 
K

untalaisten talolla 

Juuan 
sinapinsiem

enkerho 
kokoontuu m

aanantaisin klo 18 
Juuan seurakuntasalilla

Lieksan tiistaiseura teki pyhiinvaellus-
matkan Helsinkiin 14.-15. päivinä elo-
kuuta. Helsingissä kävimme ensiksi 
Tuomiokirkossa sekä tutustuimme Py-
hän Kolminaisuuden kirkkoon. Seuraava 
kohde oli Lapinlahden ort. hautausmaa 
sekä siellä olevat Pyhän Elian kirkkoja 
tsasouna, joita esitteli isännöitsijä Taisto 
Rikkonen.

Sieltä lähdimme kohti Kulttuurikes-
kus Sofiaa, joka sijaitsee Kalvikissa kau-
niin luonnon ympäröimänä. Majoittumi-
sen jälkeen osallistuimme Sofian Pyhän 
Viisauden kappelissa ehtoopalvelukseen, 
jonka toimitti arkkimandriitta Andreas 
Larikka. Ruokailun jälkeen oli mahdol-
lisuus saunoa ja uida sekä tutustua iko-
ninäyttelyyn.

Seuraavana päivänä oli ilo osallistua 
Uspenskin katetraalin 140-vuotisjuhlali-
turgiaan. Palveluksen toimitti metropo-

Lieksan tiistaiseuran 
retki Helsinkiin

liitta Ambrosius runsaslukuisen papiston 
avustamana.Liturgian yhteydessä vihit-
tiin diakoniksi munkki Hariton. Tiukan 
aikataulun johdosta emme voineet osal-
listua ristisaattoon ja vedenpyhitykseen 
vaan piti joutua Sofiaan ruokailemaan.

Helsinkiin menomatkalla tutustuim-
me Mikkelin Ylienkeli Mikaelin kirk-
koon ja paluumatkalla Varkauden Kris-
tuksen taivaaseenastumisen kirkkoon, 
joissa kummassakin paikallinen tiistai-
seura oli järjestänyt meille kahvitarjoi-
lun seurakuntasalilla. Lisäksi kävimme 
Lahden Pyhän Kolminaisuuden kirkos-
sa, joka oli auki viimeistä päivää ns. tie-
kirkkona.

Toivottavasti saimme jotakin tältä 
matkalta oman elämämme vaiheisiin.

Sydämelliset kiitokset kaikille.
Sirkka Mitronen

Lieksan 
seurakunnan 

toimintaa

Taipaleen ja Joensuun ort. 
seurakuntien lasketteluretki 
Vuokattiin 31.1.-1.2.2009

Perinteinen ortodoksisten seurakuntien 
laskettelu/seurakuntaretki Vuokatin upei-
siin maisemiin toteutuu ko. ajankohtana. 
Ohjelmassa lauantaina laskettelua Vuoka-
tissa, ehtoopalvelus Sotkamon kirkossa, 
saunat, herkullinen ruokailu (päivällinen 
ja iltapala) ja majoitus Rytilahden majal-
la kirkon läheisyydessä. Sunnuntaina litur-
gia, lounas ja uinti Vuokatin urheiluopis-

ton uimahallissa.
Mukaan tarvitset: Lasketteluvehkeet, 

lakanan ja makarin (tai lakanat), uikkarit 
ja pyyhkeen, evästä lauantaille (ruokailu 
on vasta klo 17) ja vähän käyttörahaa. Jos 
vuokraat välineitä kysele hinnat Vuokatis-
ta etukäteen.

Linja-auto kulkee: Lähtö lauantaina Jo-
ensuu ort.kirkon edestä klo7.45 – 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 lau-
antaille sekä uimahallikäynnin sunnuntai-
na) yli 10-v 78 euroa ja alle 10-v 52 euroa. 
Jos, haluat lähteä mutta et laskettele, vähe-
nee hinnasta 25 euroa eli yli 10-v 53 e  ja 
alle 10-v 27 e. (Joensuulaisille JON jäse-
nille omat hinnat) 

Ilmoittautuminen viimeistään keskiviik-
kona 21.1.2009. Taipalelaiset (ja mahdol-
liset muut kuin Joensuun ort.) 013-641161 
taipale@ort.fi tai 050-5661700 / isä paavo.

Matka maksetaan ennen matkan alkua 
srk:n tilille 881503-21997 ja viestiksi läh-
tijöiden nimet.

Joensuulaiset ilmoittautuvat nuoriso-
ohjaaja Pasi Onatsulle 050-5582528 tai 
pasi.onatsu@ort.fi jolta saavat tarkemmat 
ohjeet maksusta.

Matkan
osanottajat
yhteiskuvassa 
kirkon por-
tailla.

  Lieksan tiistaiseura
Lieksan tiistaiseura kokoontuu seura-
kuntasalilla, Korpi – Jaakonkatu 15. 
Tulevat kokoontumiset mainituin poik-
keuksin tiistaisin klo 12.00.
Torstaina 4.12. piirakkatalkoot klo 
7.00 alkaen.
Perjantaina 5.12. myyjäiset  seura-
kuntasalilla klo 9.00 – 11.00. 
Vuoden 2009 toimikauden aloitus 
13.1. Alkuhartaus. 
Isä Jari Jolkkonen vierailee 27.1. ja 
esitelmöi kirkkoisä Johannes Krysosto-
moksesta.
Vuosikokous 10.2. Vierailija Osuuspan-
kista 24.2.
Retki Ilomantsiin tiistaiseurapäiville 
28.2.

  Lähetys
Lähetyksen joulumyyjäiset seurakun-
tasalilla lauantaina 13.12. klo 9.00 – 
11.00.

  Muuta
Arkkipiispa Leo vierailee seurakunnassa 
sunnuntaina 14.12. Hän toimittaa litur-
gian ja siunaa sen jälkeen uusitut seura-
kunnan toimistotilat sekä seurakuntasa-
lin uusitun kaluston. Liturgian ja tilojen 
siunaamisen jälkeen on seurakuntasalil-
la seurakunnan puurojuhla.



9
O

rt
od

ok
sin

en
 S

eu
ra

ku
nt

av
ie

st
i 5

/2
00

8

Nurmes
ti 9.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 12.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 13.12. klo 18 vigilia
su 14.12. klo 10 liturgia, jonka jälkeen 
 srk:n joulujuhla
ti 16.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 19.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
ke 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus
to 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymäjuhla
to 1.1. klo 10 liturgia, Basileios Suuren 
 juhla

Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

la 10.1. klo 18 vigilia
su 11.1. klo 10 liturgia
pe 16.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
ti 20.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 23.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 24.1. klo 18 vigilia
su 25.1. klo 10 liturgia
ti 27.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 30.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
su 1.2. klo 18 juhlavigilia
ma 2.2. klo 9 liturgia, Herran temppeliin 
 tuominen
ti 3.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 6.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
ti 10.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 14.2. klo 18 ehtoopalvelus
su 15.2. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
ti 17.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 20.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
su 22.2. klo 18 Sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus

Juuka
pe 5.12. klo 18 juhlavigilia
la 6.12. klo 10 liturgia, pyhän Nikolaoksen 
 muistopäivä
to 11.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
to 18.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 20.12. klo 18 vigilia
su 21.12. klo 10 liturgia 
to 26.12. klo 10 liturgia, 2. joulupäivä, 
 Neitsyt Marian muisto
la 3.1. klo 18 vigilia
su 4.1. klo 10 liturgia
to 15.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
to 22.1. klo 17.30 ehtoopalvelus

to 29.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 31.1. klo 18 vigilia
su 1.2. klo 10 liturgia
to 12.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 21.2. klo 18 vigilia
su 22.2. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai

Valtimo
su 7.12. klo 10 liturgia
ke 17.12. klo 10 liturgia
ke 24.12. klo 18 jouluaaton ehtoopalvelus
la 27.12. klo 18 vigilia
su 28.12. klo 10 liturgia
ma 5.1. klo 18 juhlavigilia
su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys, 
 Herran kasteen juhla
ke 14.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 17.1. klo 18 vigilia
su 18.1. klo 10 liturgia
ke 21.1. klo 18 ehtoopalvelus
ke 28.1. klo 18 ehtoopalvelus
ke 4.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 7.2. klo 18 vigilia
su 8.2. klo 10 liturgia 
ke 11.2. klo 18 ehtoopalvelus
ke 18.2. klo 18 ehtoopalvelus

MUUT  TAPAHTUMAT:

”PÄIVÄPIIRI”
Seurakuntasalissa kokoontuu joka 
toinen torstai Päiväpiiri klo 12. Tar-
jolla kahvia ja vapaamuotoista seu-
rustelua. Päiväpiirissä on myös ly-
hyitä alustuksia eri aiheista:
4.12. Nurmeksen seurakunnan 
 historia ja ”menneitten muistelu”
18.12. Jouluhartaus ja Kristuksen 
 syntymäjuhla
15.1. Arkkipiispa Paavali
29.1. Laulua
12.2. Rukouksesta
26.2. Suuri paasto

ORTODOKSISUUS 
TUTUKSI 
Kokoontuu Valtimon ort kirkossa kes-
kiviikkoisin klo 18,  kokoontumiset 
alkavat ehtoopalveluksella
14.1. Kaste ja mirhallavoitelu
21.1. Kuoleman jälkeisestä elämästä
28.1. Kirkkorakennus ja jumalan-
 palveluspuvut
4.2. Liturgian historiasta
11.2. Katumuksen mysteerio
18.2. Suuri Paasto

Valtimon lastenkerho 
kokoontuu lauantaisin klo 11-14 
Kuntalaisten talolla 

Juuan 
sinapinsiemenkerho 
kokoontuu maanantaisin klo 18 
Juuan seurakuntasalilla



Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset lauantaina klo 18 
(vigilia) ja sunnuntaina klo 10 (liturgia).
5.12. klo 18 juhlavigilia. Itsenäisyyspäivän 
 aatto.
6.12. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia. Kirkon vuosijuhla. Pyhän
  Nikolaoksen päivä. Salissa srk-juhla.
20.12. klo 10 liturgia. TV-nauhoitus. 
 Piispa Arseni. Palvelus näkyy TV:ssa 
 II joulupäivänä klo 10.
24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus. 
 Jouluaatto.
25.12. klo 8 aamupalvelus ja 
 klo 9 liturgia. Kristuksen syntymäjuhla.
26.12. klo 10 liturgia. Neitsyt Marian 
 juhla.
28.12. klo 10 liturgia. Radio klo 11-12.
31.12. klo 18 vigilia. Uuden vuoden aatto. 
 Kristuksen ympärileikkauksen muisto.
31.12. klo 22 uuden vuoden kiitos-
 rukoushetki.
1.1. klo 10 liturgia. Basileios Suuren 
 muistopäivä.
5.1. klo 18 vigilia. Herran kasteen juhla. 
 Loppiaisen aatto.
6.1. klo 10 liturgia, jonka jälkeen suuri 
 vedenpyhitys Pielisjoella.
 (Säävaraus) Kirkkokahvit salissa.
18.1. klo 10 liturgia. Toimitetaan suomen 
 ja slaavin kielellä.

3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja liturgia. 
 Kirkon vuosijuhla.

Enon tsasouna
Säännölliset palvelukset kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina.
7.12. klo 10 liturgia
4.1.  klo 10 liturgia

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
Säännölliset palvelukset kuukauden viimeise-
nä sunnuntaina.
26.12. klo 10 liturgia. II joulupäivä.
25.1. klo 10 liturgia
22.2. klo 10 liturgia

Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)
21.12. klo 10 liturgia
31.12. klo 18 suuri ehtoopalvelus
1.1.   klo 10 liturgia. Lounas perinnepi-
 hassa. Tsasounan luovutus.
2.2. klo 9 liturgia. Herran temppeliin-
 tuomisen juhla. Kynttilänpäivä.

Tuupovaaran kappeli
(koulutie 4)
3.12. klo 17 ehtoopalvelus (matkapapisto)
9.12. klo 9 liturgia (Kokkonen)
10.12. klo 17 ehtoopalvelus (Suvanto)
16.12. klo 9 liturgia (Suvanto)
17.12. klo 17 ehtoopalvelus 
 (matkapapisto)
23.12. klo 9 liturgia
24.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus 
 (matkapapisto)
30.12. klo 9 liturgia
6.1. klo 9 liturgia. Herran kasteen juhla.  
 Loppiainen.

20.1. klo 9 liturgia
21.1. klo 17 ehtoopalvelus
27.1. klo 9 liturgia
28.1. klo 17 ehtoopalvelus
10.2. klo 9 liturgia
11.2. klo 17 ehtoopalvelus
22.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoo-
 palvelus. Paastoon laskeutuminen.

Hoilolan kirkko
5.12. klo 18 vigilia. Pyhän Nikolaoksen 
 juhla.(matkapapisto)
6.12. klo 10 liturgia. Itsenäisyyspäivä, 
 (matkapapisto)
24.12. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia 
 (matkapapisto)
11.1. klo 10 liturgia
22.2. klo 10 liturgia. Sovintosunnuntai

Joensuun hautausmaan 
tsasouna
24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus
13.2. klo 18 vainajien yleinen muisto-
 palvelus.
14.2. klo 9 vainajien muistoliturgia.

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toisena 
sunnuntaina.
14.12. klo 10 liturgia
25.12. klo 10 liturgia
5.1. klo 18 vigilia. Loppiaisen aatto.
6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys. 
 Herran kasteen juhla.
8.2. klo 10 liturgia

Uimaharju
1.2. klo 10 liturgia palvelutalo Viherkoto, 
 Kotilantie 10. Kirkkokahvit. 
 Publikaanin ja fariseuksen sunn.

Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

1.2. klo 10 liturgia. Suuren paaston 
 valmistussunnuntait alkavat.
 Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai.
1.2. klo 18 juhlavigilia. Herran temppe-
 liintuomisen juhla.
2.2. klo 9 liturgia. Herran temppeliin-
 tuomisen juhla. Kynttilänpäivä.

KIRKKOSLAAVIN-
KIELISET PALVELUKSET 
Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkossa
24.1. klo 9. Synnintunnustukselle 
 otetaan klo 8.15 alkaen.
7.2. klo 9 liturgia

Kontiolahden kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden kolmante-
na sunnuntaina.
24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus. 
 Kristuksen syntymäjuhlan aatto.
18.1. klo 10 liturgia
15.2. klo 10 liturgia. Tuomiosunnuntai.

Sonkajanrannan kirkko
25.12. klo 8 aamupalvelus ja klo 9 liturgia 
 (matkapapisto)
31.12. klo 20 ehtoopalvelus ja ilotulitus 
 (matkapapisto)
1.1. klo 10 liturgia
2.2.  klo 18 vigilia.  Pyhän naisprofeetta 
 Hannan juhla.



Viinijärven kirkko
Jeesuksen rukouspalvelus tiistaisin klo 18
6.12. klo 10.00 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä. Litania Karjalaan jää-
 neiden muistomerkillä.
14.12. klo 10.00 liturgia, palv. radioidaan.
24.12. klo 16.00 ehtoopalvelus. 
 Kristuksen syntymä, jouluaatto.
25.12. klo 8.00 aamupalvelus ja liturgia. 
 Herramme Jeesuksen Kristuksen 
 syntymä, joulu.
1.1. klo 10.00 liturgia, Herran ympäri-
 leikkaus.
6.1. klo 10.00 liturgia, ristisaatto, veden-
 pyhitys. Teofania, Kristuksen kaste.  
 Kirkkokahvit      
24.1. klo 18.00 vigilia.
1.2. klo 10.00 liturgia, publikaanin ja 
 fariseuksen sunnuntai.        
14.2. klo 18.00 vigilia.
22.2. klo 18.00 ehtoopalvelus, yleinen 
 anteeksipyyntö, suuren paaston alku, 
 sovintosunnuntai.  

Outokummun kirkko
Jeesuksen rukouspalvelus torstaisin klo 20
6.12. klo 10.00 liturgia. pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä. Litania Karjalaan 
 jääneiden muistomerkillä
21.12. klo 10.00 liturgia. 
25.12. klo 18.00 aamupalvelus, Kristuksen 
 syntymä, joulu.
5.1. klo 18.00 vigilia, teofania, Kristuksen 
 kaste.
11.1. klo 10.00 liturgia.
17.1. klo 9.00 liturgia.

1.2. klo 10.00 vigilia. Herran temppeliin-
 tuomisen juhla
15.2. klo 10.00 liturgia, tuomiosunnuntai. 
Polvijärven kirkko
13.12. klo 18.00 vigilia.
28.12. klo 10.00 liturgia.
10.1. klo 18.00 vigilia.
25.1. klo 10.00 liturgia.
7.2. klo 18.00 vigilia.
22.2. klo 10.00 liturgia, sovintosunnuntai.

Sotkuman rukoushuone
Jeesuksen rukouspalvelus keskiviikkoi-
sin klo 18
5.12. klo 18.00 vigilia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
24.12. klo 14.00 ehtoopalvelus, Kristuk-
 sen syntymä, jouluaatto
4.1. klo 10.00 liturgia
17.1. klo 18.00 vigilia
8.2. klo 10.00 liturgia, tuhlaajapojan sun.
21.2. klo 18.00 vigilia

Liperin rukoushuone
Hetkipalvelus joka kuukauden viimeinen 
sunnuntai klo 10.00
20.12. klo 18.00 vigilia
26.12. klo 10.00 liturgia, II joulupäivä
18.1. klo 10.00 liturgia
2.2. klo  9.00 liturgia, Herran temppeliin-
 tuomisen juhla
14.2. klo 9.00 liturgia, vainajien muistelu-
 päivä.

Honkalammen koulu
7.12. klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit
 

20.1. klo 9 liturgia
21.1. klo 17 ehtoopalvelus
27.1. klo 9 liturgia
28.1. klo 17 ehtoopalvelus
10.2. klo 9 liturgia
11.2. klo 17 ehtoopalvelus
22.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoo-
 palvelus. Paastoon laskeutuminen.

Hoilolan kirkko
5.12. klo 18 vigilia. Pyhän Nikolaoksen 
 juhla.(matkapapisto)
6.12. klo 10 liturgia. Itsenäisyyspäivä, 
 (matkapapisto)
24.12. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia 
 (matkapapisto)
11.1. klo 10 liturgia
22.2. klo 10 liturgia. Sovintosunnuntai

Joensuun hautausmaan 
tsasouna
24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus
13.2. klo 18 vainajien yleinen muisto-
 palvelus.
14.2. klo 9 vainajien muistoliturgia.

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toisena 
sunnuntaina.
14.12. klo 10 liturgia
25.12. klo 10 liturgia
5.1. klo 18 vigilia. Loppiaisen aatto.
6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys. 
 Herran kasteen juhla.
8.2. klo 10 liturgia

Uimaharju
1.2. klo 10 liturgia palvelutalo Viherkoto, 
 Kotilantie 10. Kirkkokahvit. 
 Publikaanin ja fariseuksen sunn.

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Lieksan kirkko
07.12. klo 10.00 liturgia
10.12. klo 09.00 aamupalvelus ja 
 kirkkokahvit
13.12. klo 18.00 vigilia
14.12. klo 10.00 liturgia ja puurojuhla
20.12. klo 18.00 vigilia (matkapapisto)
21.12. klo 10.00 liturgia (matkapapisto)
24.12. klo 16.00 jouluaaton suuri ehtoo-
 palvelus
25.12. klo 09.00 joulun aamupalvelus 
 ja liturgia
27.12. klo 18.00 vigilia
28.12. klo 10.00 liturgia
31.12. klo 18.00 vigilia
01.01. klo 10.00 liturgia
03.01. klo 18.00 vigilia
04.01. klo 10.00 liturgia
05.01. klo 18.00 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja vigilia
06.01. klo 10.00 liturgia ja 
 suuri vedenpyhitys
10.01. klo 18.00 vigilia
11.01. klo 10.00 liturgia

17.01. klo 18.00 vigilia
18.01. klo 10.00 liturgia
24.01. klo 18.00 vigilia
25.01. klo 10.00 liturgia
28.01. klo 09.00 aamupalvelus
31.01. klo 18.00 vigilia
01.02. klo 10.00 liturgia
01.02. klo 18.00 vigilia 
 (Kr. temppeliintuonti)
02.02. klo 10.00 liturgia
07.02. klo 18.00 vigilia
08.02. klo 10.00 liturgia
11.02. klo 09.00 aamupalvelus
14.02. klo 18.00 vigilia
15.02. klo 10.00 liturgia
21.02. klo 18.00 vigilia
22.02. klo 10.00 liturgia
22.02. klo 18.00 ehtoopalvelus 
 (sovintosunnuntai)

Viekin tsasouna
05.12. klo 18.00 vigilia
06.12. klo 10.00 liturgia
26.12. klo 10.00 aamupalvelus ja liturgia

Lähetyksen 
joulumyyjäiset 

Lieksan 
seurakuntasalilla 
lauantaina 13.12. 
klo 9.00 – 11.00.
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Pyhän Elian kirkko 
Lauantaisin    klo 18.00 suuri ehtoopal-
velus
Sunnuntaisin  klo 9.00 aamupalvelus
                        klo 10.00 liturgia

Mahdollisuus osallistua katumuksen 
 sakramenttiin joulupaaston aikana
 Elian kirkossa pe 5.12, 12.12, 19.12 
 klo 16.00-18.00 sekä Suuren paaston 
 aikana pe 6.3, 27.3 3.4, 7.4, 8.4 
 klo 16.00-18.00

Ehtoopalvelus Elian kirkossa klo 18.00
  (Suuressa paastossa EPL klo 17.00) 
 ke 3.12, ke 17.12, ke 21.1, ke 4.2, 
 ke 18.2, ke 25.3, ke 22.4, ke 6.5, ke 3.6

6.12 Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 Itsenäisyyspäivä
pe 5.12 klo 18.00 ehtoopalvelus
la 6.12 klo 10.00 Liturgia  
 klo 11.30 litania sankarihautausmaalla
su 14.12 
 klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia
 klo 11.30 joulupuuro (seurakuntasa-
 lilla), myyjäiset
ti 16.12 Koululaisten liturgia
 klo 9.00 Liturgia
ke 24.12 Jouluaatto
 klo 15.45 Litania Pötönkankaan 
 hautausmaalla
 klo 16.30 Suuri Ehtoopalvelus

to 25.12 Kristuksen syntymäjuhla
 klo 7.00 aamupalvelus
 klo 8.00 liturgia
ma 5.1 Kristuksen kasteen juhla-
 aattona, Theofanian aattona
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia 
 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ti 6.1 Kristuksen kasteen juhla, 
 Theofania
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia 
 klo 11.30 suuri vedenpyhitys
 pe 30.1 Kolmen esipaimenten juhla
 klo 9.00 Liturgia
su 1.2 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi) 
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakramentti 
 venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit 

воскресенье  1.2 литургия 
на церковно-славянском и 
финском языках. 
9.00  утреня (на  финском),  
возможность исповедаться на 
финском и   на русском языках.
10.00  литургия 

ma 2.2 Herran Temppeliintuominen 
su 1.2 klo 18. 00 suuri ehtoopalvelus
ma 2.2 klo 8.00 aamupalvelus 
 klo 9.00 liturgia
la 21.2 Kaikkien askeesissa kirkastu-
 neiden pyhittäjien ja jumalakanta-
 jien muisto
 klo 9.00 liturgia
 klo 10.30 yleinen litania

Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

Suuri Paasto 
su  22.2 Sovintosunnuntai
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 klo 18.00 ehtoopalvelus, suurenpaaston 
 alku ja anteeksipyytäminen 
1. paastoviikko 
ma 23.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ti 24.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ke 25.2 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
to 26.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
pe 27.2 klo 18.00 akatistos
la 28.2 klo 10.00 liturgia 
 (Hiippakunnalliset tiistaiseurapäivät)

Mutalahden tsasouna
ke 24.12 Jouluaatto
 klo 9.00 Liturgia ja sen jälkeen litania 
 Mutalahden hautausmaalla 

Hattuvaaran tsasouna
ke 24.12 Jouluaatto
 klo 13.30 Ehtoopalvelus ja sen jälkeen 
 litania Hattuvaaran Hautausmaalla
pe 26.12 Jumalansynnyttäjän juhla 
 klo 10.00 Liturgia 

Huhuksen tsasouna
ti 23.12 Joulunaatonaattona 
 klo 16.00 Jouluhartaus 

Sonkajan tsasouna
ti 23.12. Jouluaatonaatto
klo 18 Ekumeeninen jouluhartaus

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 08.30 aamupalvelus, 
paitsi 24.12. ja 7.1.
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Lieksa Taipale

TAIPALEEN 
ÄITI-LAPSI -PIIRIN 

TOUHUJA:

3.12. klo 17.30 Jouluaskartelua. Voi 
myös kokeilla huovutusta. Outokum-
mun kirkon alakerta.
6.12. klo 10.00 Pyhän Nikolaoksen 
päivän liturgia ja litania. Outokum-
mun kirkko.
10.12. klo 17.30 Laulupiiri kanttori 
Kaisu Potkosen johdolla. Outokummun 
kirkon alakerta.
17.12. klo 17.30 Puurojuhla Tiistaiseu-
ralaisten kanssa. Hartaushetken toimit-
taa Isä Pertti.
24.12. klo 16.00 Jouluaaton ehtoopal-
velus, Kristuksen syntymäjuhlan aatto. 
Viinijärven kirkko.
JOULULOMA, jonka jälkeen toimin-
tamme jatkuu tammikuun 2009 puolel-
la.

Tänä toimintakautena on “Seurakun-
nan pyhäköt tutuksi” -teema, joten oh-
jelmaan kuuluu jumalanpalveluksia seu-
rakuntamme eri pyhäköihin. Tervetuloa 
aktiiviseen joukkoomme!!!

Tiedoksi Taipaleen 
seurakunnan 

metsästäville jäsenille

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan jä-
senet ovat oikeutettuja metsästämään 
pienriistaa seurakunnan omistamilla 
mailla.

Seurakunnan maat ovat kuitenkin 
vuokrattuja eri metsästysseuroille. Met-
sästysseuroilla on pienriistanmetsäs-
tykselle kiintiöt, joita myös seurakun-
nan jäsenten on noudatettava. Kiintiöt 
ovat kaikkien etu, koska kantojen kokoa 
säännellään kiintiöjärjestelmällä. Kan-
nat eivät näin pääse häviämään eivätkä 
liikaa lisääntymään.  

Metsästystä seurakunnan metsäalu-
eilla valvovat metsästysseurat ja seura-
kuntalaisilla täytyy olla metsällä käy-
dessään mukanaan alle vuoden ikäinen 
virkatodistus, josta käy ilmi seurakun-
nan jäsenyys. Virkatodistusta hakies-
saan metsästäjä saa myös samalla seu-
rakunnalta tiedot saaliskiintiöistä, joita 
heidänkin on noudatettava.

Perjantaina 3.10. kuljettiin ris-
tisaatossa Mähkön hautaus-
maalle, jossa toimitettiin litania 
edesmenneitten puolesta. Tarjol-
la oli myös kolivaa ja piirakoi-
ta kuuman mehun kera. Tapah-
tuman järjesti nuorisotyötoimi-
kunta yhdessä diakoniatyötoimi-
kunnan kanssa.

Lähetystyötoimikunta järjesti loka-
kuussa perinteisen lähetysillallisen 
tällä kertaa armenialaisissa merkeis-
sä. Ilta aloitettiin ehtoopalveluksel-
la kirkossa, jonka jälkeen siirryttiin 
seurakuntasalille nauttimaan arme-
nialaisen keittiön herkuista ja tutus-
tumaan Armeniaan kuvin ja sanoin 
isä Leevin ja Eiran johdolla. Illanvie-
tossa oli mukana myös armenialais-
suomalainen perhe Joensuusta. Illan 
päätteeksi perheen isä ja lapset lau-
loivat armenialaisen laulun.

Nuorisotyötoimikunta järjesti sunnuntaina 5.10. kirkkotapahtuman pienille 
lapsille ja heidän perheilleen. Ensin osallistuttiin liturgiaan, jonka jälkeen vie-
tettiin seurakuntasalilla yhteistä hetkeä ruokailun ja pienen ohjelman merkeis-
sä.

Ortodoksisten Pappien liitto nimit-
ti vuoden papiksi isä Leevi Saatsin. 
Seurakunta muisti häntä sunnuntai-
na 28.9. liturgian yhteydessä kukka-
kimpuin, juhlapuhein ja monien vuo-
sien toivotuksin. 

Kuvat: 
Kauko 
Pussinen
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Juuan Vihtasuon Kojonniemessä on 
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan 
omistamista Juuan tsasounista toinen, 
Pyhän Ristin ylentämisen muistolle py-
hitetty tsasouna. Pyhäkkö on rakennettu 
rauhan tyyssijaan kauniille niemelle Pie-
lisen kainaloon, entisen vanhauskoisten 
luostarin kalmistomaahan. Juuasta päin 
tullessasi ja vanhalle Vuokon tielle kään-
nyttyäsi viitoitukset johtavat Sinut Ko-
jonniementielle. Sitä matkattuasi 3,2 km 
olet historiallisella paikalla, entisen Pyö-
tikön luostarin mailla.

Venäjällä tapahtui 1600-luvulla us-
konnollisia uudistuksia, joita kaikki ei-
vät hyväksyneet. Kirkon alkaessa vaino-
ta vanhauskoisia nämä joutuivat uskonsa 
vuoksi pakenemaan asumattomille syr-
jäseuduille. Vuokkolainen Saksalan ta-
lon isännän Taavi Halosen poika Danila, 
joka oli aiemmin Aunuksessa kääntynyt 
ortodoksiseen vanhauskoisuuteen,  tu-
tustui kauppamatkoillaan Kuusamossa 
vienankarjalaisiin, Tuoppajärven Pyhä-
saaren luostarin tuhoa paenneisiin van-
hauskoisiin. Kun Danila myöhemmin 
tapasi samoja miehiä Nurmeksessa, hän 
lupasi näille turvapaikan kotonaan Vuo-
kossa. 

Vuonna 1847 Vasili Aleksejeff hank-
ki nimiinsä Pyötikön tilan, jonne raken-
nettiin Pyötikön nimeä kantanut luos-
tari. Sinne muutti vanhauskoisia myös 
Ilomantsin Pahkalammen luostarista. 
Luostari tuli toimeen lähinnä venäläisiltä 
saaduilla lahjoituksilla, mutta myös suo-

malaisista Filip-nimisen vanhauskoisen 
kauppiaan tiedetään avustaneen luostaria 
taloudellisesti.

Luostarissa asui
vieraanvaraista väkeä

Luostari tuli varsin nopeasti tunnetuksi, 
ja siellä vieraili vanhauskoisia laajoilta 
alueilta. Apua annettiin mahdollisuuk-
sien mukaan myös toiseen suuntaan. 
Suurina nälkävuosina 1866-68 luostarin 
asukkaat jakoivat Venäjältä avustuksena 
saamiaan jauhoja heiltä apua pyytämään 
tulleille  lähiseudun  ihmisille. Vuokko-
laiset muistavatkin luostarin asukkaiden  
olleen ystävällisiä ja vieraanvaraisia.

Pyötikön luostarin historia jäi varsin 
lyhyeksi. Jo 1880-luvun lopulla luostari-
elämä hiljeni. Osa siellä asuneista usko-
vaisista kuoli ja osa muutti takasin Venä-
jälle. Uusia asukkaita ei tullut tilalle, ja 
luostari autioitui. Jo vuonna 1914 oli eh-
dotettu, että silloin vielä jäljellä olevasta 
luostarirakennuksesta tehtäisiin paikal-

lismuseo. Näin ei tapahtunut. Rakennuk-
set  purettiin, ja puutavara käytettiin mui-
den rakennusten tarpeiksi. Vieressä oleva 
Pyötikön talo rakennettiin myöhemmin 
luostarin aikaisista hirsistä. Talon alla 
olevat kellarit ovat myös luostarin aikai-
sia. Pyötikön luostarista jäi jäljelle nä-
kyviin vain kivillä aidattu hautausmaa. 
Muutamilla haudoilla oli vielä jääntei-
tä grobuista, jotka olivat hautojen pääl-
le rakennettuja koristeellisia hirsiraken-
nelmia. Pyötikkö jäi vuosikymmeniksi 
unohduksiin.

Vasta uonna 1967 hautausmaata alet-
tiin raivata ja kunnostaa. Tällöin myös 
uusittiin grobuja, jotka olivat vielä maa-
tumatta. Hautausmaalle tehtiin lisäksi 
uusi portti vuonna 1969. 

Kun hautausmaan alue vuonna 1975 
siirtyi Kaukas Oy:n lahjakirjalla Nur-
meksen ortodoksisen seurakunnan omis-
tukseen, heräsi ajatus tsasounan ra-
kentamisesta. Juuan kunnan silloinen 
rakennusmestari Santeri Juppi teki pii-
rustukset,  ja kirvesmies Santeri Pöppö-
nen rakensi tsasounan. Arkkipiispa Paa-
vali vihki pyhäkön 21.8.1977. Tsasouna 
pyhitettiin Kunniallisen ja eläväksiteke-
vän ristin ylentämisen muistolle. Praas-
niekkapäivä on 14.9.

Tsasounan koristeveistokset, heloi-
tukset sekä kuistin pylväät on suunnitel-
lut opettaja Niilo Saavola. Ikonimaala-
ri Margit Lintu on maalannut Johannes 
Kastaja-, Kristus Pantokrator- ja Neitsyt 
Maria -ikonit. Lisäksi tsasounassa ovat 
pyhän Ristin ylentämisen ikoni sekä At-
hos-vuorelta tuotu Pyhä Theodosius.

Pyötikön luostarin hautausmaa, sen 
kaunis karjalaistyylinen tsasouna ym-
päristössä olevine grobuineen, on mie-
luisa hiljentymispaikka niin Juuan or-
todokseille kuin kauempaakin tuleville. 
Omalla tavallaan tämä alue kertoo kau-
kaisesta historiallisesta vaiheesta ja ih-
misen kauniista rauhankaipuusta. 

 

NURMEKSEN
SEURAKUNNAN 
PUUROJUHLA 
sunnuntaina 14.12.
Klo 10 liturgia, jonka jälkeen 
seurakuntasalissa jouluhenkistä 
ohjelmaa ja olemista. Kyyditys 
Juuan linja-autoasemalta klo 9 
(muut kyyditykset ilmoitetaan
erikseen).

PYHÄN RISTIN YLENTÄMISEN 
TSASOUNA JUUAN  PYÖTIKÖSSÄ

Pyhäköt
tutuiksi
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Ilomantsi

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
toimintaa syksyllä 2008:

Kuvakuulumisia
Nurmeksesta

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

Lapset ja nuoret

Aikuiset

LASTEN 
ILTAPÄIVÄKERHO
Toimintaa ja askartelua alle kouluikäi-
sille!  Kerho kokoontuu joka torstaina 
kello 15.00.  Lisää voit kysyä Paulal-
ta (050- 3606012) tai Anulta (040 528 
545)!

Kaikki vaan mukaan!

NUORTEN PIIRI
- Tekemistä illaksi? 
- Eikö?
- Mitä sanoisit naurusta, peleistä, yh-

dessäolosta, pienimuotoisesta kirkkoi-
lusta ja muusta mukavasta? 

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

mieti mitä voit menettää .
Elikkä, ortodoksi nuoret pitävät 

nuorten iltoja joka toinen keskiviikko 
klo 18.00. Iltamme alkaa ehtoopalveluk-
sella Elian kirkossa ja jatkuu sen jälkeen 
ortodoksisella seurakuntasalilla (Mant-
sintie 7) jutustelun ja muun mukavan 
parissa . Suuren paaston aika aloitam-
me klo 17.00 Ennen pyhitettyjen lahjan 
liturgialla. Ohjaajina toimivat Hanna Es-
kelinen ja Arto Hassinen.

Talvikevät 2008 kokoontumiset: 
3.12, 17.12, 7.1, 21.1, 4.2, 18.2, 11.3, 
25.3, 22.4, 6.5, su 14.12 joulupuuro ja 
myyjäiset, la 28.2 hiippakunnalliset tiis-
taiseurapäivät, la 7.3 hiihtoristisaatto, 
la 4.4 virpomavitsojen teko, pe 24-26.4 
ONL vuosijuhlat Lappeenrannassa, 20.5 
Huhuksen tsasounassa  Älä ujostele!!! 
Ota kaverisi ja tule mukaan! 

LASTEN 
IKONIMAALAUSPIIRI
Ikonimaalareita näkyvissä? Tervetuloa 
maalaamaan ja opettelemaan! Kokoon-
tuu joka torstai seurakuntasalilla (Mat-
sintie 7) klo 16.00–18.00. Piiri on tar-
koitettu kouluikäisille. Materiaalimaksu 
on 20 euroa / lukukausi. Piiriä ohjaa 
ikonimaalari Anu Koivuniemi, p. (040 
– 525 85 45).

ILJAN LAPSIKUORO
Kaikki laulamisesta pitävät lapset, tul-
kaa mukaan kuoroon! Lasten kuoro ko-
koontuu joka sunnuntai seurakuntata-
lolla (Mantsintie 7) klo 14.00 -15.00. 
Tulethan mukaan!  Kuoroa johtaa kant-
tori Riikka Patrikainen.

ILJAN NUORISOKUORO 
(UUSI)
Nuorisokuoro kokoontuu seurakuntata-
lolla joka maanantai klo 17–18. Terve-
tuloa mukaan! Kuoroa johtaa kanttori 
Riikka Patrikainen.

Pyhän Elian kirkon kuoro harjoitte-
lee maanantaisin klo 18.00–19.30 seu-
rakuntasalilla. Kuoroa johtaa kanttori 
Riikka Patrikainen.

Kirkkolaulupiiri kokoontuu Elian 
kirkossa joka toinen keskiviikko (ke 
3.12, ke 17.12, ke 21.1, ke 4.2, ke 18.2) 
ja paastoaikaan joka toinen perjantai 
(pe 6.3, ei pe 20.3, pe 3.4) klo 16.45 
– 17.45. Kirkkolaulupiiri on tarkoitet-
tu kaikille ortodoksisesta kirkkolaulus-
ta kiinnostuneille ja joka asiaa – äänen 
käyttöä, kirkkolaulun teoriaa, kirkko-
lauluja – lähestytään aivan perusteista 
käsin. Piirillä ei ole ”esiintymisiä” eikä 
piiriläisillä ole pääsyvaatimuksia. Piiriä 
ohjaa johtaa kanttori Riikka Patrikainen.

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuus-
sa yleensä torstaisin klo 18.00. Lisäti-
etoa piiristä saa Irene Tuomiselta (040 
– 5828897) ja Tuuli Santakarilta (040 
- 7699425). 

Miestenpiiri kokoontuu seurakun-
tasalilla joka kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko klo 18. Lisätietoja piiristä 
saa Teuvo Jetsulta (050 - 4691398).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalilla joka toinen tiistai klo 
13.00. Mutalahden ja Hattuvaaran tiista-
iseurojen kokoontumisista ilmoitetaan 
erikseen Pogostan Sanomissa. 

Ilomantsissa
TAPAHTUU:

Seurakuntaillat
kevät 2009: 

Aamupalvelus – ”Kunnia olkoon 
sinulle joka näytit meille valon” 
ke 28.1.09 klo 18.00. ort.srk.salilla.

Isä Ioannis Lampropoulos 

Missä mennään?- Keskusteluilta 
seurakunnan toiminnasta

Tule pohtimaan yhdessä seurakun-
nan toimintaa ja toiminnan mahdol-
lisuuksia, ja vaikuttamaan toiminnan 

sisältöön. ke 18.2.09 klo 18.00 
ort. seurakuntasalilla. 

Esittelijöinä itse seurakuntaväki.  

Pyhä Serafim Sarovilainen 
ke 29.4.09 klo 18.00. ort.srk.salilla.

Nunna Ksenia

Seurakuntatapahtumat 
kevät 2009:

 
la 28.2.09 Hiippakunnalliset tiis-
taiseurapäivät Ilomantsissa (tar-
kemmat tiedot myöhemmin)

Hiihtoristisaatto Sonkajan tsa-
sounalta Elian kirkkoon 
la 7.3.09 klo 10.00. Lähtö Sonka-
jaan ortodoksiselta seurakuntasalilta 
(Mantsintie 7). Matkalla tankkaus-
tauko. Matkaa n. 10km. 

Piispantarkastus 20.3-22.3.09 

 

Tervetuloa 
Taipaleelle  

Jeesuksen 
rukouspalvelukseen

- tiistaisin Viinijärven 
kirkossa klo 18.00

- torstaisin Outokummun 
kirkossa klo 20.00

- keskiviikkoisin Sotkuman 
rukoushuoneessa klo 18.00
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Talviset terveiset 
Nuorisotoimistosta!

Syksy on kääntymässä talveksi, ja paljon 
on taas touhuttu. Joen Yö –tapahtumaan 
osallistuimme omalla osastolla kirkonmäel-
lä, jatkokripat ovat onnellisesti takanapäin, 
Ea 2 –kurssi pidettiin Sikressä yhdessä per-
heleirin kanssa, ja kyseinen viikonloppu su-
juikin todella mukavasti. Lasten syysleiri-
kin pidettiin Sikressä ja varsin tyttöpainoit-
teisesti, joten missä ne pojat luuraavat?

Kerhokausi on käynnistynyt syksyl-
lä vaihtelevalla menestyksellä, osanottajia 
on ollut yleisesti ottaen varsin vähän. Tyt-
töjen oma monitoimikerho piti lopettaa kun 
kävijöitä ei ollut. Nuorten piirikin on ollut 
muutosten kourissa vähäisen kävijämäärän 
vuoksi. 

Kouluvierailuilla olen saanut kuulla, 
että useimmat lapset ja nuoret harrastavat 
ainakin jotain, mikä on tietysti aina hyvä 
asia. Harrastuneisuuden määrä kuitenkin 
vaihtelee, jotkut käyvät harrastuksissa yh-
tenä iltana viikossa, ja toiset jopa neljänä il-
tana viikossa, ja loput siltä väliltä. Täytyy 
muistaa myös se, että monet näistä harras-
teista ovat maksullisia joko varusteiden ja/
tai esim. lisenssimaksujen muodossa. On 
siis helppo ymmärtää, että nämä maksulli-
set harrasteet ovat etusijalla kun vapaa-ai-
kaa vietetään. Täällä nuorisotoimessa asia 
näkyy siten, että näihin ilmaisiin kerhoihin 
ei löydy tulijoita. Se on tietysti harmillista. 

Haluamme kuitenkin olla mukana las-
ten ja nuorten elämässä, ja siksi tänä talve-
na tullaan tarjoamaan toimintaa muutami-
na viikonloppuina erilaisten tapahtumien 
muodossa. Seuraa siis aktiivisesti ilmoitte-
luamme!

  Terveisin,
  Pasi

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

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

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

KLIK!

Ennakkoinfo Lapin 
vaelluksesta 2009
Vuoden 2009 vaellus toteutetaan 1.-8.8. 
joten nyt kalentereihin äkkiä ensimmäiset 
merkinnät! Tämä tulee olemaan isä 
Kalevin eläkkeellelähtövaellus, eli nyt 
kaikki samoilemaan juhlatunnelmissa 
Lappiin! Matka suuntautuu Kilpisjärven 
suuntaan, ja siitäkin eteenpäin 
joko Ruotsiin tai Norjaan. Tarkempi 
matkasuunnitelma julkaistaan 
myöhemmin.

Laskettelureissu 
Vuokattiin 
yhteistyössä Taipaleen srk:n kanssa
Lähde Vuokattiin 31.1-1.2. 
laskettelemaan, hiihtämään tai muuten 
viettämään aikaa vaikka koko perheen 
voimin. Katso myös tarkempi ilmoitus 
toisaalta tästä lehdestä (sivu 13)!

Ohjaajakoulutus 
Sikressä tammikuussa
Järjestämme yhdessä ONL:n 
kanssa kerhonohjaajakoulutuksen 
16.-18.1.2009. Lisätiedot 
nettisivuiltamme. Nyt kaikki 
kiinnostuneet mukaan!

Pääsiäiseksi Tukholmaan
Löytyykö lähtijöitä pääsiäisen viettoon 
Ruotsiin? Meitä on houkuteltu 
pääsiäisvierailulle Tukholmaan, 
ja reissu toteutunee, mikäli löytyy 
kourallinen reippaita laulajia ja 
muutenkin innokkaita matkaajia. 
Matkan hinta pyritään luonnollisesti 
pitämään mahdollisimman edullisena. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
nuorisotoimistoon, lisätiedot Pasilta.

Kesän leirit pidettiin ja syksyllä koitti jatkisten aika. Kuvassa I 
ja III kripan jatkiksen porukkaa laavulla.

Nuorten toimintaa Joensuun seurakunnassa:
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Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET          

Tällä hetkellä toimivat 

KERHOT
Joensuun seurakunnassa

 Maanantaisin
Lehmon lastenkerho klo 
16.30- 17.30 (ev.lut. srk:n 
kerhotilat)

 Tiistaisin
Muskari 3-6 vuotiaille 
klo 10.00-11.30 (Ort. seura-
kunnan kerhotilat, Kirkkoka-
tu 32)
Monitoimikerho alakoulu-
ikäisille tytöille ja pojille 
klo 18.00-19.30 (Ort. seura-
kunnan kerhotilat, Kirkkoka-
tu 32)

 Torstaisin
Päiväkerho 3-6 vuotiaille 
klo 9.00-12.00 (Ort. seura-
kunnan kerhotilat, Kirkkoka-
tu 32)
Perhekerho alle 3 vuotiail-
le ja heidän vanhemmilleen 
klo 9.00-12.00 (Ort. seura-
kunnan kerhotilat, Kirkkoka-
tu 32)

  Sunnuntaisin
Lapsikuoro klo 16.00-17.00 
seurakuntasalilla.
Nuorisokuoro klo 17.00-
18.00 seurakuntasalilla.
Lisätietoja kuoroista saat 
kanttoreilta.

Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

   Joensuu
Olga Hirvonen ja Ari Tapani Sissonen, 
Joensuu
Elina Puruskainen ja Hannu Juhani Pal-
viainen, Joensuu
Sini Kristiina Olkkonen ja Juha
Kalervo Heiskanen, Tohmajärvi
 Taipale
Elisa Tolvanen ja Petteri Tapani Tanner, 
Liperi
Eeva Katriina Ihalainen ja Pasi Tapani 
Alava, Outokumpu

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

  Ilomantsi
Pieta Alina Saarelainen
Elias Toivo Johannes Lemmetyinen 
 Joensuu
Jonne Johannes Pääkkönen, Joensuu
Jere Antero Nevalainen, Joensuu
Jenna Maria Aurora Hämäläinen, Joen-
suu
Luka Johannes Pellikka, Joensuu
Neena Joenna Mäkkeli, Kontiolahti
Jimi Samu Kasperi Karttunen, Joensuu
Silvennoinen Kerttu Maria, Joensuu
Huurinainen Tiia-Mari, Joensuu
Romppanen Erik Eemili Aleksandr, Jo-
ensuu
  Lieksa
Felikx Herman Mikael  Mäkkeli
Oona Kotoaro
  Nurmes
Kontkanen Siiri Sofia
Murto Jimi Luukas
Pirinen Niko Ilkka Aleksi
Mäkkeli Topi Matias
Oinonen Pinja Siviä
  Taipale
Elsa Orvokki Potkonen, Outokumpu
Arttu Johannes Kuikka, Polvijärvi
Iiris Helmi-Maria Heiskanen, Liperi
Sofia Anja Parkkinen, Liperi

Ilomantsi
Rauha Annikki Sirainen
Elvi Helena Mikkilä
Heimo Aleksanteri Solehmainen

Joensuu
Yrjö Reijo Ruuskanen, Joensuu
Juho Ratshukin, Tohmajärvi
Antero Siilin, Joensuu
Leo Ihanus, Joensuu
Olga Laakkonen, Joensuu
Veera Leskinen, Joensuu
Esteri Arola, Kitee
Helmi Hilja Suutarinen, Joensuu
Anna Liisa Pasanen, Joensuu
Urpo Kalevi Pehkomaa, Joensuu
Tyyne Palm, Ruotsi
Veikko Nenonen, Joensuu
Ester Toivanen, Joensuu
Pauli Juvonen, Joensuu
Reijo Erttola, Joensuu
Lempi Lehikoinen, Eno
Helmi Huurinainen, Joensuu 
Jorma Kontkanen, Kontiolahti

Lieksa
Juhani Tumanoff
Niina Kaakkunen
Elli Puittinen
Siiri Luukkonen
Niina Lahti
  Nurmes
Tanskanen Juulia, Juuka
Kostjala Sinikka, Nurmes
Rysä Olavi, Nurmes

Taipale
Sirkka Annikki Hiltunen, Polvijärvi
Lea Ryyppö, Outokumpu
Felix Hovisalo, Outokumpu

Taipaleen kirkkokuoron 

TM* testasi: ”seurakunnan 
kerhoissa on ylivoimaisesti 
paras hinta-laatu suhde!” 
(*teol.maist.)

Tiesitkö muuten, että:

Taipaleen kirkossa 
su. 7.12.2008 klo.18.00 

Veisuja vuosien varrelta. Konsertti 
kuuluu ”Suomenkielinen liturgia 

150-vuotta”-juhlavuoden 
ohjelmaan. Konsertin tuotto 

nuorten Kreikan matkan hyväksi. 
Ohjelma 5 euroa.

konsertti 
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Uudenmaan erityispalvelu-
jen kuntayhtymän johtaja 
Markku Niemelä avasi sun-
nuntain juhlapuheessaan 
elämän lankaa. Tuo lan-
ka löytyy juhlan tunnukses-
ta ristin ympärille kietoutu-
neena. Lanka yksittäisenä 
lankanakin on tärkeä mut-
ta, kun se kutoutuu kangas-
puissa kauniiksi poppanak-
si tai seinävaatteeksi se osal-
listuu yhtenä monista lan-
goista suurempaan kokonai-
suuteen ja sen merkitys ko-
rostuu. Ohuin ja haurainkin 
lanka osallistuu yhteisen ra-
kentumiseen. 

Kirkko on yhteisö joka koostuu erilaisis-
ta kirkon jäsenistä. Apostoli Paavali verta-
si aikanaan tuota yhteisöä Kristuksen ruu-
miiseen, jossa jokaisella ruumiinjäsenellä 
on oma tärkeä tehtävänsä. Ruumiin täydel-
lisyys tulee esille juuri siinä, että kaikkia 
sen jäseniä tarvitaan, että ruumis eli yh-
teisö toimii. Ajatellaanpa vielä sitä pop-
panakudosta. Poppanan rikkaus ja raik-
kaus tulee väreistä. Poppana ei pysy ka-
sassa ilman loimilankoja eikä se kutoudu 
valmiiksi ilman kudepoppanaa. Yhdessä 

kude ja loimi kutoutuvat valmiiksi liinak-
si. Apostoli Paavali totesi vielä, että kirk-
koruumiissa heikot asetetaan keskeisim-
mälle sijalle, ettei yhteisössä vallitsisi epä-
sopua. Samoin tapahtuu kudonnassa, ohut 
ja hauras lanka saa tuekseen vahvemman.

Valtakunnallinen kirkkopyhä koko-
si Joensuuhun noin tuhat osallistujaa eri 
puolilta Suomea. Päätapahtuma oli Joen-
suun Areenalla mutta jumalanpalveluk-
siin osallistuttiin sekä Joensuun ortodok-
sisessa kirkossa että evankelis-luterilaises-
sa kirkossa. Lauantai-iltana Pyhän Nikola-
oksen kirkko olikin ääriään myöten täynnä 
tapahtumaan osallistuvia vieraita, monet 
tulivat tutustumaan ortodoksisen kirkon 
jumalanpalvelukseen. Sunnuntaina juhla 
jatkui ortodoksisessa kirkossa liturgialla.  
Evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpal-
velus toimitettiin Areenalla. 

Pääjuhla Areenalla alkoi yhteisellä ate-
rialla, pöydille oli katettu valkoiset liinat 
päivää juhlistamaan. Ilmassa väreili läm-
min ja vieraanvarainen tunnelma. Ruokai-
lun ja kuulumisten vaihtamisen jälkeen 
siirryttiin juhlaan, joka alkoi pienellä risti-
saatolla ja Joensuun ortodoksisen kirkko-
kuoron esiintymisellä. Ortodoksisen kir-
kon tervehdyksen juhlaan toi Joensuun 
piispa Arseni. Hyvän tunnelman luojana 
ja keskeisellä sijalla juhlassa oli musiikki. 
Yhteislaulujen ja musiikkiesitysten lisäk-
si ohjelmassa oli muun muassa teatteriryh-
mä ”Perhosen” näytelmä karjalaisuudesta. 
Näytelmä kirvoitti hymyjä ja naurunpyrs-
kähdyksiä pitkin Areenaa. Laulu raikui ja 
hyvä mieli täytti Areenan.

Ensi vuoden juhla järjestetään Keski-
Suomessa Hankasalmella. Viestisuksi jat-
kaa kulkuaan. Elämän lanka kutoutuu uu-
deksi. Kehitysvammaisten arjessa ja juh-
lassa yhteisöllisyyden merkitys korostuu 
ja tulee esille kauniilla tavalla. Kenenkään 
ei tarvitse selvitä yksin, on olemassa lan-
koja mutta on olemassa myös kudoksia ja 
kangaspuita. 

Yhtenä lankana kudoksessa 
Minna Miinalainen

Joensuussa juhlittiin loka-
kuun 30. päivänä näyttä-
västi ortodoksisen pappiskou-
lutuksen 90-vuotisjuhlaa ja 
yliopistollisen ortodoksisen 
teologikoulutuksen 20-vuotis-
ta taivalta. 

Sortavalassa vuonna 1918 perustettu ja 
viimeiset vuosikymmenet Kuopiossa toi-
minut ortodoksinen pappisseminaari jäi 
historiaan vuonna 1988, kun ortodoksisten 
pappien, kanttorien ja uskonnonopettajien 
koulutus siirtyi pitkän suunnitteluvaiheen 
jälkeen Joensuun ylipistoon. 

Samana vuonna perustettiin Joensuu-
hun teologian opiskelijoiden liturgisista 
opinnoista vastaava Ortodoksinen semi-
naari, Joensuun yliopiston ortodoksinen 
kuoro sekä ortodoksisten opiskelijoiden ai-
nejärjestö Pistis ry. Yhteiset 20-vuotisjuh-
lat kokosivat yhteen suuren joukon opiske-
lijoita, opettajia ja akateemisen teologisen 
koulutuksen uranuurtajia.

Sanaa ja leipää

Päivä alkoi KP arkkipiispa Leon toimitta-
malla liturgialla pyhän Nikolaoksen kir-
kossa. Kirkkokansa sai nauttia todellisesta 
juhlatunnelmasta heti aamulla, sillä pal-
veluksessa lauloi kanttorien liiton koulu-
tuspäiville kokoontuneiden kanttorien ja 

ELÄMÄN LANKA
Kehitysvammaisten valtakunnallista kirkkopyhää 
vietettiin Joensuussa 20.-21.9.2008
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kirkkomusiikin opiskelijoiden muodosta-
ma suurkuoro Juhani Matsin johdolla. Pe-
rinteisten melodioiden lisäksi esille pääsi-
vät myös bysanttilaiset sävelmät opiskelija 
Jaakko Olkinuoran taidokkaina tulkintoina.

Kirkosta juhlaväki siirtyi lounastamaan 
seurakuntasalille. Aterioinnin lomassa 
kuultiin muistoja ja vaikutelmia ortodok-
sisen teologikoulutuksen kehitysvaiheis-
ta. Puhujina olivat KP Nikean metropoliit-
ta Johannes, pappiseminaarin viimeisenä 
rehtorina toiminut rovasti Niilo Karjomaa 
sekä kirkkoneuvos Risto Cantell luterilai-
sesta kirkkohallituksesta.

Pääjuhla alkoi samassa tilassa heti ate-
rian jälkeen. Opiskelijoiden taidokkaiden 

Monien kohdalla juhla ei ottanut loppu-
akseen vielä tähänkään. Yliopistoväki, kut-
suvieraat ja kanttorit jatkoivat illanviettoon 
ravintola Auraan, opiskelijat puolestaan 
Teatteriravintolaan ainejärjestö Pistiksen 
järjestämään ohjelmalliseen cocktailtilai-
suuteen.

Mikäpä oli juhliessa. Pohjoismaiden 
ainoa ortodoksista teologikoulutusta anta-
va yksikkö on osoittanut vetovoimaisuu-
tensa viimeksi kuluneena syksynä, jolloin 
opintonsa aloitti peräti 24-henkinen vuosi-
kurssi tulevia pappeja, kanttoreita, uskon-
nonopettajia ja ortodoksisen kulttuurin asi-
antuntijoita. 

    Maria Berg

musiikkiesitysten rytmittämän juhlan pu-
heissa pohdittiin mm. teologian ja teolo-
gin olemusta (professori Serafim Seppälä) 
sekä yliopistollisen ortodoksisen teologi-
koulutuksen tulevaisuutta (dosentti Teuvo 
Laitila). Muita puhujia olivat tutkijakoulu-
tettava Maria Takala-Roszczenko ja kou-
lutussuunnittelija Tiina Juurela.   Tilaisuus 
päättyi adressien ja onnittelutervehdysten 
jälkeen KP arkkipiispa Leon päätössanoi-
hin ja ehtooveisuun. 

Monia vuosia

Juhlat olivat kuitenkin vasta puolessa. Seu-
rakuntasalilta väki otti lähes välittömäs-
ti suunnan kohti Ortodoksista seminaaria 
ja pyhän Johannes Teologin kirkkoa, jossa 
toimitettiin kaunis ehtoopalvelus. 

Ilta huipentui Joensuun yliopiston orto-
doksisen kuoron ja Suomen ortodoksisen 
kanttorikuoron yhteiskonserttiin Joensuun 
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Lähes 
viimeistä paikkaa myöden täysi kirkko sai 
nauttia kahden osaavan kuoron esityksis-
tä sekä yhdessä että erikseen. Ohjelmiston 
juhlavinta antia olivat Petri Nykäsen ja sä-
veltäjä Ivan Moodyn johtaman yliopiston 
kuoron ohjelmistoon kuuluneet, eri sävel-
täjien tätä juhlaa varten säveltämät teokset 
sekä kuoron juuri ilmestyvältä levyltä kuul-
lut herkkupalat. Konsertin väliajalla kuultiin 
kirkkomusiikin tuntiopettaja Varvara Mer-
ras-Häyrysen juhlapuhe. Kanttorikuoroa ja 
uljasta yhteiskuoroa johti Petri Nykänen. 

TEOLOGIEN JUHLAA
 JOENSUUSSA

Ortodoksinen 
seminaari toimii
Ortodoksisen seminaarin p. Johan-
nes Teologin kirkossa (Pohjoiska-
dun ja Torikadun kulma) toimite-
taan jumalanpalveluksia arkisin 
maanantaista perjantaisin aamuisin 
klo 7.20-8.30 ja maanantaista tors-
taihin iltaisin klo 17-17.30. Joulu-
loman aikana 15.12.-7.1 palveluk-
sia on vain jouluaattona (liturgia 
klo 14 ja yöliturgia klo 22 alkaen).

Seminaarin jumalanpalveluk-
set ovat kaikille avoinna. Meille on 
suuri ilo saada mukaan myös seu-
rakuntalaisia. Yhteinen rukous vah-
vistaa jokaista paikalla olevaa.

Seminaarin opiskelijoiden ja 
työntekijöiden puolesta toivotan 
kaikille siunattua Kristuksen syn-
tymäjuhlaa. Kiitän myös Joensuun 
ortodoksista seurakuntaa hyvästä 
yhteistyöstä kuluneena vuonna ja 
erityisesti 90-vuotisjuhlassamme 
30.10.
        isä Rauno Pietarinen, rovasti 

Johannes Teologin kirkon 
kattofreskoa

Ehtoopalvelus 
toimitettiin 
arkkipiispa 
Leon johdolla.
Kuvat: Harri 
Peiponen.

Kuopion pappisseminaarissa pitkän 
elämäntyön rehtorina tehnyt Niilo 
Karjomaa puhui päiväjuhlassa.
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Luuk. 13:10-17
10 Jeesus oli sapattina eräässä syna-

gogassa opettamassa. 11 Siellä oli nai-
nen, jota kahdeksantoista vuotta oli vai-
vannut sairauden henki. Hänen selkänsä 
oli pahasti köyryssä, eikä hän kyennyt 
suoristamaan itseään. 12 Nähdessään 
hänet Jeesus kutsui hänet luokseen ja 
sanoi: ”Nainen, olet päässyt vaivasta-
si.” 13 Hän pani kätensä naisen päälle, 
ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Ju-
malaa. 14 Kun synagogan esimies näki, 
että Jeesus paransi sairaan sapattina, 
hän suutuksissaan sanoi paikalla ole-
ville: ”Viikossa on kuusi päivää työtä 
varten, tulkaa silloin parannettaviksi äl-
kääkä sapattina.” 15 Herra vastasi: ”Te 
tekopyhät! Jokainen teistä kyllä päästää 
sapattina härkänsä tai aasinsa kytkyestä 
ja vie sen juomaan. 16 Tätä Abrahamin 
tytärtä on Saatana pitänyt siteissään jo 
kahdeksantoista vuotta. Eikö häntä olisi 
saanut päästää vapaaksi sapatinpäivä-
nä?” 17 Jeesuksen vastauksen kuulles-
saan kaikki hänen vastustajansa olivat 
häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista 
ihmeteltävistä teoista, joita hän teki.

Sunnuntain evankeliumissa Kristus 
parantaa monta vuotta sairaana olleen nai-
sen. Kristuksen teko alleviivaa Jumalan 
loppumatonta rakkautta ihmistä kohtaan. 
Samaan aika kun Kristus parantaa naisen, 
hän kritisoi jyrkästi tekopyhyyttä. Kristuk-
sen teon viesti on selkeä viesti meille, ny-
kypäivän kirkon jäsenille. 

Evankeliumissa luetaan paljon tekste-
jä, miten ihmisen pitää elää arkipäiväises-
sä elämässä. Monet säädökset ovat vanhas-
ta testamentista peräisin.  Näiden pohjalta 
kirkko on 2000 vuoden ajan säädellyt ja 
kirjoittanut paljon säädöksiä, kanoneita ja 
lakeja. Nämä kanonit ja lait ovat monesti 
vanginneet ihmisen tietyn käyttäytymisen 

ja ottaneet pois häneltä vapauden. Mutta ne 
eivät ota pois sitä vapautta, josta nykyisin 
puhumme eli ”tee mitä haluat, kaikki on oi-
kein”, vaan ne ottavat pois Kristuksen va-
pauden.  Kuitenkin, kanonit ja säädökset, 
eli kirkon elämän muodot, niiden ei pidä 
olla meidän elämämme tarkoitus, vaan tie, 
jolla saavutamme Jumalan valtakunnan. 

Kristitty, joka ei voi ymmärtää että 
kristillinen elämä perustuu rakkauteen ja 
uhraamisen, jää vain muotoseikkoihin. 

Toteuttamalla vain sen, mitä säädökset 
sanovat, me emme välttämättä toteuta elä-
mässämme rakkauden korkeinta käskyä. 
Tämä tulee hyvin esille sunnuntain evan-
keliumissa. Synagogan esimies näki vain, 
että Jeesus paransi naisen lauantaipäivänä. 
Synagogan pappi ei huomioinut Kristuk-
sen rakkauden tekoa ihmistä kohtaan, jolla 
Kristus pelasti hänet sairaudesta ja vaivas-
ta. Esimies kuului sen porukan joukkoon 
joille Kristus sanoo: 

”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 
’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakun-
taan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaal-
lisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle 
sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimes-
säsihän me profetoimme, sinun nimessäsi 
me karkotimme pahoja henkiä ja sinun ni-
messäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta 
silloin he saavat minulta vastauksen: ’En 
tunne teitä. Menkää pois minun luotani, 
vääryydentekijät!’(Matt. 7:21-22)

Tietysti, esimiehen reaktio oli luonnol-
linen, kun ajattelee lauantaipäivän merki-
tystä hänelle. Mutta ei voi olla niin, että 
ihminen uhrattaisiin vain koska on lauan-
tai. Voimme miettiä kuinka monta lauan-
taita sairas nainen vietti synagogassa. Kris-
tus paransi monet sairaat lauantaipäivänä 
osoittaakseen sen rakkauden ja vapauden 
hengen, joka ohjaa meitäkin silloin kun 
noudatamme Hänen käskyjänsä.  

Jossain toisessa yhteydessä Kristus sa-
noi lauantaipäivästä näin: ”Sapatti on ih-
mistä varten eikä ihminen sapattia varten.” 

(Mark.2:27) Sama koskee suhdettamme 
kirkossa laadittuihin kanoneihin. Kirkko 
on antanut kanonit ihmisten elämän paran-
tamiseksi, ei siksi että ihminen olisi kano-
nien orja. Noudattamalla vain kirkon muo-
toseikkoja me johdamme itsemme harhaan 
ja valitettavan usein tekopyhyyteen. Tie-
tysti emme voi hylätäkään kanoneita, vaik-
ka ne eivät aina sopisi meidän ajatteluta-
paamme. 

Sapatti on juutalaisille viikon seitse-
mäs päivä. Kristus kirkastaa ja antaa uuden 
merkityksen viikon seitsemännelle päiväl-
le. Kristus parantaa monet sairaudet viikon 
seitsemäntenä päivänä ja loppujen lopuk-
si sinä päivänä Hän kuolettaa kuoleman. 
Kristus nousi kuolleista lauantaita seuraa-
vana päivänä. Lauantai muuttuu sunnun-
taiksi, joka on viikon ensimmäinen ja vii-
meinen päivä. Joka sunnuntai on pikku 
pääsiäinen, jolloin meille tarjotaan paran-
tumisen lääke, ehtoollinen. 

Kanonit, säädökset ja lait eivät voi ot-
taa Kristuksen paikkaa. Kristus on Hän, 
joka parantaa meidät viikon jokainen päivä 
ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

 
      isä Ioannis Lampropoulos 

Kristillinen elämä, 
onko se pelkkää muodollisuutta?

  

Nyt sinulla on mahdollisuus 
paistaa piirakat joulupöytään! 
Joensuun Ort. seurakuntasalilla, 

Kirkkokatu 32, järjestetään 
PIIRAKKAKOULU 

perjantaina 12.12. 
klo 8:00 alkaen. 

Saat ammattilaisen opastusta 
ja hyvän mielen. Piirakat saat 

mukaasi tarvikehinnalla.
Ilmoittaudu 5.12. mennessä 

kirkkoherrranvirastoon, 
numero on 013-266000.

Omat kaulimet ja 
esiliinat mukaan!


