
Ihmeitätekevä ikoni vieraili Joensuussa, s. 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
On valtuustovaalien aika, s. 4



2 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 5/2011

Päätoimittajan
kynästä

Joensuun ortodoksinen seurakunta

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

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

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

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

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

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

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

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

Uurnilla 
tavataan

Siis  vaaliuurnilla ja näinä aikoina aika usein. Keväällä olivat 
eduskuntavaalit, ensi talvena valitaan  uusi presidentti ja syk-
syllä kuntien valtuustot. Tämä Seurakuntaviestin numero on 
omistettu ortodoksisten seurakuntien valtuustovaaleille, jotka 
alkavat marraskuun kuudentena päivänä.

Suomen ortodoksisen kirkon hallintomalli on ortodok-
sisten kirkkojen joukossa harvinaislaatuinen. Kirkossamme 
ylintä valtaa käyttää vuosittain kokoontuva kirkolliskokous. 
Lähetekeskusteluineen, valiokuntatyöskentelyineen ja täysis-
tuntoineen sen työskentely vastaa pitkälti Eduskunnan toimin-
tatapaa. Seurakuntien hallinto on pitkälti kunnallisen hallinto-
mallin mukainen. 

Valtuusto on seurakunnassa ylin päättävä elin. Yleensä neu-
voston esityksiin ei valtuustossa tule oleellisia muutoksia. Näin 
valtuutetuille voi tulla mielikuva kumileimasimena toimimi-
sesta. Päätösten valmistelussa kuitenkin otetaan huomioon, 
millaiset esitykset valtuusto tulisi hyväksymään. Ei kai kukaan 
valtuutettu halua  päätettäviksi  huonosti valmisteltujen esityk-
siä, joita vielä valtuustossa jouduttaisiin oleellisesti muutta-
maan? Vahvistaessaan talousarvion 
ja toimintasuunnitelman valtuusto 
päättää seurakunnan toimintastra-
tegiasta. Tilinpäätöstä ja toiminta-
kertomusta vahvistaessaan se tutkii, 
onko hyväksyttyä strategiaa nouda-
tettu ja onko taloutta hoidettu hyvin. 
Valtuustolla ja valtuutetuilla on merkitystä.

Kirkkomme demokraattista hallintomallia on  arvosteltu 
ortodoksisen perinteen vastaisena. On kuitenkin muistettava, 
että meidän kirkkomme on julkisyhteisö, jonka rahoitus perus-
tuu verotusoikeuteen.  Tällöin myös varojen käytön tulee olla 
avointa,  julkista ja demokraattista.

Viime kevään eduskuntavaaleissa poliittinen kenttä muuttui 
voimakkaasti. Eniten tämä tuntuu häiritsevän niitä piirejä, jot-
ka pitävät itseään demokratian ja suvaitsevuuden kannattajina. 
Jos uskomme mediaa, koko Euroopan Unioni tuntuu horjuvan 
Suomen vaalien tuloksen vuoksi. Tohtori Lasse Lehtisen sano-
jen mukaan liittouma, joka ei kestä yhden pienen jäsenensä de-
mokraattisen vaalin tulosta, on heikko. Vaalien jälkeen japani-
lainen diplomaatti ilmaisi huolensa Suomen vaalien tuloksesta. 
Japani on toipunut maailmansodasta, kahdesta ydinpommista 
ja lukuisista maanjäristyksistä. Varmaan se toipuu myös tsuna-
mista, ydinvoimaonnettomuudesta ja maapallon toisella puo-
lella olevan kääpiövaltion vaalien tuloksesta.

Sanotaan, että demokratiassa kansa ei voi tehdä vääriä pää-
töksiä. Kyllä voi, mutta demokratiassa kansalla on siihen oike-
us. Huonoja päätöksiä voi sitten korjata määrävälein uusissa 
vaaleissa. Sehän demokratiassa  kaikkein parasta onkin. 

Isä Iivo Suvanto

”Valtuusto on 
seurakunnassa 
ylin päättävä 
elin.”
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Ortodoksisten seurakuntien 
vaaleissa valitaan uudet val-
tuutetut seuraavalle kaudelle.
Työskentely valtuutettuna 
antaa aivan uudella taval-
la mahdollisuuksia tutus-
tua kirkon toimintaan ikään 
kuin sisältä päin. Sen vuok-
si uudet haasteet on otettava 
vastaan avoimin mielin.

Toimin Nurmeksen ortodoksisen seura-
kunnan valtuustossa yli 30 vuotta (1972-
2005). Voin sanoa, että kokemukset 
valtuustotyöskentelystä oli todella mie-
lekästä ja mielenkiintoista. Opin näke-
mään seurakunnan pappien ja kanttorien 
työn uudessa valossa. Pinta-alaltaan suu-

ren seurakunnan hengellinen hoitaminen 
on haasteellista. Oman lisänsä siihen tuo 
taloudellinen puoli.

Menot ja tulot 
vaakakupissa

Valtuutettuna joutuu ottamaan kantaa, 
mihin resurssit riittävät. Seurakuntien 
monet pyhäköt ja hautausmaat aiheut-
tavat paljon huolta niiden ylläpidosta. 
Verotulot näyttelevät suurta osaa seura-
kunnissa. Toiminta on pakko mitoittaa 
tulojen mukaan.

Valtuutettujen työhön kuuluu seurata 
ja olla mukana seurakunnan eri toimin-
noissa. Talkootyön merkitys on mittava. 
Sen vuoksi tulee valtuutettujen miettiä, 

mitä mahdollisuuksia on osallistua seu-
rakunnan eri sektorien työhön.  Näin an-
namme myös papistolle paremmat puit-
teet hengelliseen työhön.

Valtuutettuna saat kuulla eri asian-
tuntijoiden antamaa tietoa ei ainoastaan 
oman seurakunnan vaan myös koko kirk-
kokunnan asioista. Mukanaolo ja ennak-
koluuloton asioihin perehtyminen auttaa 
paremmin ymmärtämään vähemmistö-
kirkon ongelmia. Silloin on helpompi 
myös osallistua keskusteluun ja tuoda or-
todoksinen näkökulma eri asioihin.

Oma myönteinen asenne ja innostus 
antaa hyvät lähtökohdat valtuutetun työ-
hön.

Papiston tärkeää
työtä tukemassa

Papisto tarvitsee asiantuntevan ja yhteis-
työhön kykenevien valtuutettujen tukea. 
Se auttaa heitä parhaiten päätehtävässä, 
seurakuntalaisten sielunhoitotyössä.

Paavo Harakka

 

Äänestyksen aikaa
Yhteiskunnastamme tuttu demokra-
tia eli kansanvalta toteutuu kirkollises-
sa elämässä mahdollisuutena tehdä va-
lintoja. Kirkon jäsenillä on äänestämällä 
mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan 
esimiehen valintaan silloin kun paikka 
on avoinna. Sen lisäksi meille annetaan 
määrävuosina tilaisuus osallistua oman 
seurakuntamme vastuunkantajien eli 
valtuuston jäsenten valintaan. Tällainen 
mahdollisuus meille on suotu taas ensi 
kuussa, jolloin seurakuntien valtuustoi-
hin valitaan uudet jäsenet.

Käsillä olevan Seurakuntaviestin si-
vuilta löytyvät oman seurakuntanne ää-
nestyspaikat ja äänestysajankohdat. Ää-
nestämään lähtiessä on paikallaan pohtia, 
kenelle tai keille ääneni annan eli keiden 
haluan edustavan itseäni seurakunnan 
asioista päätettäessä. Eräs tavanomainen 
peruste on alueellinen, eli äänten keskit-
täminen oman kirkon tai tsasounan etua 
ajavalle ehdokkaalle. Toinen peruste ää-
nestää tiettyä henkilöä voi olla ehdok-

kaan ammatin antamat tiedot ja taidot. 
Kolmas, eikä edellisiä millään tavalla vä-
häisempi peruste voi olla kulttuuritausta. 
Myös maahanmuuttajien äänen on tar-
peen kuulua seurakunnassa. 

Mutta minkälaisia jäseniä seurakun-
nat todellisuudessa tarvitsevat valtuus-
toihinsa? Nähdäkseni sinne tarvitaan 
eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia, eri 
ammatteja harjoittavia, asioita osaavia, 
oman näkemyksen omaavia ja puheen-
vuoroja rohkeasti käyttäviä kirkollises-
ti aktiivisia ihmisiä. Ja tämä viimeisek-
si kirjaamani on keskeinen ominaisuus 
valittavalta. Valtuuston jäsenen on ym-
märrettävä ja osattava ajatella kirkon ja 
seurakunnan parasta. Siihen me voim-
me oppia vain ja ainoastaan osallistu-
malla oman seurakuntamme liturgiseen 
elämään ja mahdollisesti vielä johonkin 
seurakunnalliseen toimintaan. 

Näillä muutamilla riveillä toivotan 
Karjalan hiippakunnan itäisten viiden 
seurakunnan jäsenille hyvää harkintaa ja 

aktiivisuutta äänestää jäseniä oman seu-
rakunnan uuteen valtuustoon.

Piispa Arseni 

Valtuustossa työskentely
avartaa näkemystä 
kirkon toiminnasta

Esipaimenen
ajatuksia
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Valtuustovaalit tulevat -  on äänestämisen aika

ILMOITUS
SEURAKUNNAN-

VALTUUSTOVAALISTA 2011

Lieksan ortodoksisessa seurakunnassa toi-
mitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaali valtuuston toimikaudelle 2012-2015 
seuraavasti:
Sunnuntaina 6.11.2011 Lieksan profeet-
ta Elian kirkko, Iljankatu 14 klo 11.00-
13.00.

Vaalin tulos julkaistaan sunnuntaina 
6.11.2011 klo 14.30 profeetta Elian kir-
kossa ja se asetetaan nähtäville 30 päivän 
ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle kirk-
koherranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan yh-
deksän (9) jäsentä. Seurakunta muodostaa 
yhden vaalialueen.

SEURAKUNNANVALTUUSTO-
VAALI 2011 JOENSUUN 

ORTODOKSISESSA 
SEURAKUNNASSA

Vaalilautakunta kokouksessaan 29.9.2011 
vahvisti äänioikeutettujen luettelon ja ko-
kouksessaan 5.10.2011 vahvisti ehdokkaat 
ja arpoi vaalinumerot ehdokkaille. Määrä-
aikaan mennessä (22.9.) saapui vaalialu-
eelle I (Joensuu-Kontiolahti) 31 ehdotusta 
ja vaalialueelle II (Kesälahti-Kitee-Rääk-
kylä-Tohmajärvi) 4 ehdotusta. Hylättyjä 
ehdotuksia ei ollut. Ehdokkaiden nume-
rot arvottiin siten, että vaalialueelle I nu-
merosta 2 numeroon 32 ja vaalialueelle II 
numerosta 33 numeroon 36.

Joensuun ortodoksisessa seurakunnas-
sa 6.-10.11.2011 pidettävien seurakunnan-
valtuusto vaalien ehdokkaat (äänestysnu-
mero, nimi ja kotipaikkakunta):

Vaalialue I (Joensuu-Kontiolahti)
2. Pieviläinen Kristian, Joensuu
3. Timoskainen Jarkko, Joensuu
4. Rantanen Tuukka, Joensuu
5. Kuivalainen Leena, Joensuu
6. Metso Pekka, Joensuu

Valtuustoon valitaan vuoden 2011 vaa-
lissa yhdeksän (9) eniten ääniä saanutta 
ehdokasta.

Vaalikelpoinen seurakunnan luotta-
mustoimeen on ortodoksisesta kristillises-
tä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seu-
rakunnan päätoiminen työntekijä.

Lieksan ortodoksisen seurakunnan 
vaalilautakunta on laatinut ehdokasluet-
telon ja arponut ehdokkaiden numerot 
29.9.2011 pitämässään kokouksessa seu-
raavasti:

Ehdokkaat seurakunnan-
valtuuston vaalissa:
(Numero, nimi, paikkakunta, syntymävuo-
si)
2. Pentti Joska, Lieksa, 1943
3. Nanna Sarjasto, Lieksa, 1966
4. Olavi Reittu, Lieksa, 1958
5. Antti Alfthan, Lieksa, 1945
6. Kirsi Jaskanen Lieksa, 1945

7. Sirkka Kokkonen, Lieksa, 1945
8. Eija Mäkkeli, Lieksa, 1969

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis-
sa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 
6.11.2011 on täyttänyt 18 vuotta. Äänioi-
keutta käytetään siinä seurakunnassa, mis-
sä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan 
jäseneksi 31.8.2011.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuää-
nestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi 
äänestää enintään yhdeksää (9) ehdokasta. 
Valituiksi tulevat yhdeksän (9) eniten ää-
niä saanutta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen 
käyttää vain henkilökohtaisesti.

Lieksa 29.9.2011
Lars Ahlbäck, kirkkoherra, 
vaalilautakunnan puheenjohtaja

7. Pössi Jaana, Joensuu
8. Tolvanen Matti, Joensuu
9. Hänninen Markus, Joensuu
10. Hattunen Jenna, Joensuu
11. Röppänen Jukka, Joensuu
12. Lujanen Anneli, Kontiolahti
13. Riazanov Denis, Joensuu
14. Vepsä Sirkka, Joensuu
15. Leussu Annakaisa, Joensuu
16. Rautiainen Jukka, Joensuu
17. Juntunen Tarja, Joensuu
18. Mahonen Sari, Kontiolahti
19. Kareinen Tarja, Joensuu
20. Rautiainen Markku, Kontiolahti
21. Vatanen Sari, Joensuu
22. Saarento Kaarlo, Joensuu
23. Ratilainen Joonas, Joensuu
24. Sovelius Esa, Joensuu
25. Rummukainen Tiina, Joensuu
26. Tarma Heikki, Joensuu
27. Vainio Jaakko, Joensuu
28. Naumanen Jarno, Joensuu
29. Nissinen Sirpa, Joensuu
30. Praatskonen Eila, Joensuu
31. Ratilainen Jouni, Joensuu
32. Matveinen Mari, Joensuu

Vaalialue II (Kesälahti-Kitee-Rääkky-
lä-Tohmajärvi)
33. Hämäläinen Iiris, Kitee

34. Hurri-Hyvärinen Minna, Kitee
35. Kolari Elena, Tohmajärvi
36. Miinalainen Pertti, Tohmajärvi

Vaalitoimitus pidetään 
seuraavasti:
Vaalitoimitus aloitetaan 6.11.2011 klo 
12.00 Joensuun pyhän Nikolaoksen kir-
kossa.

Äänestysaikataulu:
6.11. klo 12.00-14.00 Joensuun pyhän
Nikolaoksen kirkko
7.11.-10.11. klo 9.00-15.00 seurakuntasa-
lin aula
6.11. klo 15.00-16.00 Kontiolahden kirk-
ko
6.11. klo 17.00-18.00 Enon tsasouna
7.11. klo 17.00-18.00 Kiteen kirkko
7.11. klo 18.30-19.30 Tohmajärven kap-
peli
8.11. klo 17.00-19.00 Honkavaaran tsa-
souna
9.11. klo 17.00-18.00 Hoilolan kirkko
9.11. klo 18.30-19.30 Tuupovaaran kap-
peli

Vaalin tulos julistetaan 10.11.2011 klo 
18.00 Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
pääkirkossa, Kirkkokatu 32 Joensuu.

JOENSUU

LIEKSA
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Joensuun ortodoksisen seurakunnan

Suuri 
vaalikeskustelu

Tiistaina 1.11. klo 18 
seurakuntasalilla, Kirkkokatu 32 Joensuu

Seurakunnanvaltuustovaalin ehdokkaiden ja seurakun-
talaisten yhteinen ilta, jossa ehdokkaat saavat esittää 

ajatuksiaan ja äänestäjät tutustua ehdokkaisiin.
Kaikki ehdokkaat ja äänestäjät, tervetuloa!

Valtuustovaalit tulevat -  on äänestämisen aika
ILMOITUS

SEURAKUNNAN-
VALTUUSTOVAALISTA 2011

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 
2012- 2015 alkaa sunnuntaina 6.11.2011 
Ilomantsissa Elian kirkossa liturgian 
jälkeen aikaisintaan klo 11.30 ja jatkuu 
aina klo 14.00 saakka. Vaalitoimitus jat-
kuu seuraavasti: Hattuvaaran tsasounas-
sa ke 9.11.2011 klo 17.00 – 17.30, Mu-
talahden tsasounassa pe 11.11.2011 klo 
15.30 – 16.00 sekä seurakunnanviras-
tossa (Mantsintie 7) ma 7., ke 9. ja pe 
11.11.2011 viraston aukioloaikoina klo 9 - 
13. Vaalin tulos julkaistaan sunnuntaina 
13.11.2011 liturgian jälkeen klo 12.00. 
Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja vali-
tusosoituksineen pidetään nähtävänä seu-
rakuntatalon ilmoitustaululla nähtävänä 
30 päivän ajan. 

Seurakunnanvaltuustoon valitaan yh-
deksän (9) jäsentä. Seurakunta muodos-
taa yhden vaalialueen. Vaalikelpoinen seu-
rakunnan luottamustoimeen on ortodoksi-
sesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 
seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltai-
nen eikä Ilomantsin seurakunnan päätoi-
minen työntekijä.

Ehdokaslista:
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan vaa-
lilautakunta on laatinut ehdokasluettelon ja 
arponut ehdokkaiden numerot 27.09.2011 
pitämässään kokouksessa seuraavasti:
2. Pirjo Eronen 
3. Hannu Hoskonen 
4. Teuvo Martiskainen
5. Eeva Ikonen
6. Veli Jeskanen 
7. Lea Karhapää
8. Ritva Huurinainen
9. Oiva Puruskainen 
10. Iiris Kyykallio
11. Martti Purmonen
12. Yngve Lostedt

Äänestys tapahtuu seuraavasti: 
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis-
sa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 
6.11.2011 on täyttänyt 18 vuotta. Äänioi-
keutta käytetään siinä seurakunnassa, mis-
sä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan 
jäseneksi 31.8.2011. 

Vaali toimitetaan suljettuna lippuää-
nestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi 
äänestää enintään yhdeksää(9) ehdokasta. 
Valituiksi tulevat yhdeksän(9) eniten ääniä 
saanutta ehdokasta. 

Merkitse jokaiseen N:o_____ koh-
taan yksi numero. Numerolla äänestät eh-
dokkaan, jonka sinä valitset. N:o-merkin-
nän jäljessä olevaan tyhjään tilaan kirjoite-
taan ehdokkaan numero, ei ehdokkaan ni-
meä. Äänioikeuttaan saa seurakunnan jä-
sen käyttää vain henkilökohtaisesti. 

Ilomantsissa 27.9.2011
Ioannis Lampropoulos, khra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kiitos
Järjestämieni kirkkokahvien tuotto 25.9. oli 310 euroa. 

Se on matkalla Ortodoksisen lähetyksen välityksellä 
Kenian ortodoksisen kirkon Äitiliittojen toiminnan 

tukemiseen. Sydämellinen kiitos kaikille 
juhlaani osallistuneille!

Eeva Timonen

ILOMANTSI
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ILMOITUS
SEURAKUNNAN-

VALTUUSTOVAALISTA 2011

Nurmeksen ortodoksisessa seurakunnassa 
toimitetaan sunnuntaina 6.11.2011 seura-
kunnanvaltuuston jäsenten vaali valtuus-
ton toimikaudelle 2012-2015  seuraavasti:
klo 11.30 - 12.30 Nurmeksen pyhien Pieta-
rin ja Paavalin kirkossa, Kirkkokatu 31A
klo 13.00 - 13.45 Valtimon Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa, Lokkiharjuntie 40.
klo 15.00 - 16.00 Juuan pyhän profeetta 
Eliaan tsasounassa, Laurilantie 9.

Vaalin tulos julkaistaan 6.11.2011 klo 
18.00 Nurmeksen pyhien Pietarin ja Paa-
valin kirkossa sekä samalla luetaan vali-
tusosoitus. Vaalin tulos asetetaan nähtä-
väksi 30 päivän ajaksi seurakunnan kirk-
koherranviraston ilmoitustaululle, Sal-
menkatu 5.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan yh-
deksän(9) jäsentä. Seurakunta muodostaa 
kolme vaalialuetta.

Valtuustoon valitaan vuoden 2011 vaa-
lissa Nurmes-Rautavaaran vaalialueelta 4 
(neljä), Juuan vaalialueelta 3 (kolme) ja 

Valtimon vaalialueelta 2 (kaksi) eniten ää-
niä saanutta ehdokasta.

Vaalikelpoinen seurakunnan luotta-
mustoimeen on ortodoksisesta kristillises-
tä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seu-
rakunnan päätoiminen työntekijä.

Nurmeksen ortodoksisen seurakun-
nan vaalilautakunta on laatinut ehdokas-
luettelon ja arponut ehdokkaiden numerot  
29.9.2011 pitämässään kokouksessa seu-
raavasti:

Ehdokkaat seurakunnan-
valtuuston vaalissa :

NURMES – RAUTAVAARA:
2. Aleksi Karhu   
3. Lea Jehkinen  
4. Sirpa Ålander   
5. Anja Kotivuori   
6. Maritta Levy 
7. Martti Mahlavuori 
8. Veli-Matti Patronen
9. Anssi Okkonen 
 
VALTIMO
10. Armi Tanskanen 
11. Teuvo Härkin 
12. Päivi Härkin 
 

ILMOITUS
SEURAKUNNAN-

VALTUUSTOVAALISTA 2011

Taipaleen seurakunnassa 6.-13.11.2011 
pidettävien seurakunnanvaltuuston vaalien 
ehdokkaat (äänestysnumero, nimi, ikä ja
kotipaikkakunta) ovat: 
 
2. Aikonen Risto , Liperi
3. Hiltunen Sari, Liperi
4. Jolkkonen Jari, Liperi
5. Lehmus Johanna , Liperi
6. Miinalainen Riitta, Liperi
7. Muranen Harri , Liperi
8. Piiroinen Heikki, Liperi
9. Potkonen Pentti , Liperi
10. Repo Risto, Liperi
11. Taijala Matti, Liperi
12. Virolainen Wilhelmiina, Liperi
13. Hirvonen Janne , Outokumpu
14. Juurela Harri , Outokumpu

JUUKA
13. Aila Lehtoranta
14. Sulo Naakka 
15. Tauno Nekkonen

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis-
sa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 
6.11.2011 on täyttänyt 18 vuotta. Äänioi-
keutta käytetään siinä seurakunnassa, mis-
sä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan 
jäseneksi 31.8.2011. 

Vaali toimitetaan suljettuna lippuää-
nestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi 
äänestää enintään niin monta vaalialueen-
sa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta 
valitaan jäseniä valtuustoon. Valituiksi tu-
levat 4 (neljä) eniten ääniä saanutta Nur-
mes-Rautavaara vaalialueelta, 3 (kolme) 
Juuan vaalialueelta ja 2 (kaksi) Valtimon 
vaalialueelta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen 
käyttää vain henkilökohtaisesti.

Nurmeksessa 29.9.2011
Andrei Verikov, kirkkoherra, 
vaalilautakunnan puheenjohtaja

15. Naumanen Arvo, Outokumpu
16. Piironen Veikko, Outokumpu
17. Sinkkonen Pekka, Outokumpu
18. Varis Niilo, Outokumpu
19. Haapasalo Markku, Polvijärvi
20. Karttunen Kaija, Polvijärvi
21. Mäenharju Kuisma, Polvijärvi
22. Pajarinen Jouko, Polvijärvi
23. Saukkonen Aarre, Polvijärvi
24. Viinisalo-Heiskanen Leena  Polvijärvi
 
Vaalitoimitus pidetään seuraa-
vasti:
Sunnuntai 6.11. klo 12-13  Outokummun 
kirkossa, Kirkkopolku 3 Outokumpu.
Maanantai – keskiviikko 7.-9.11.2011 klo 
9-12, kirkkoherranvirastossa Viinijärvellä, 
Viinijärventie 7 Viinijärvi.
Lauantaina 12.11. klo 15-16 Ylämyllyn 
yritystalon alakerran kerhohuoneessa, 
Tehtaantie 8 Ylämylly ja  klo 17-18 Polvi-
järven kirkossa Haavikontie 31 Polvijärvi.
Sunnuntaina 13.11. klo 12-13 Taipaleen 
kirkossa, Viinijärventie 8 Viinijärvi. 
 

Vaalin tulos julkistetaan virallisesti 
14.11.2011 klo 12 Viinijärvellä.
 
Vaalitapa 
Seurakunta on yhtenä vaalialueena ja 
vaalissa valitaan 12 valtuutettua. Vaalissa 
jokaisella äänioikeutetulla seurakunnan 
jäsenellä on oikeus äänestää niin montaa 
ehdokasta kuin vaalialueelta valitaan val-
tuustoon jäseniä,  eli 12:sta ehdokasta. 
Valituiksi tulevat 12 eniten ääniä saanutta 
ehdokasta. Seurakuntalainen voi äänestää 
missä tahansa äänestyspaikoista. Äänestä-
jän tulee varautua tarvittaessa todistamaan 
henkilöllisyytensä virallisella henkilölli-
syystodistuksella (passi, ajokortti, kuvalli-
nen henkilökortti).

Viinijärvellä 29.9.2011 
Taipaleen ortodoksisen seurakunnan
vaalilautakunta

Ikonin 
juhlava kotiinpaluu

Seurakuntavaltuustovaalit
NURMES

TAIPALE
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Jumalansynnyttäjän 
Kozelshtshanin ikoni 
vieraili Joensuussa.

Helsingin Uspenskin katedraalin Ko-
zelshtshanin Jumalansynnyttäjän ihmeitä-
tekevä ikoni pääsi otsikoihin 9.6.2010 jou-
duttuaan varkauden kohteeksi. Ikonin oli 
kätketty maahan Turun läheisyyteen, mut-
ta varas tuli omantunnon tuskiin ja ilmoit-
ti alkuvuodesta ikonin paikan poliiseille. 
Löytymisensä jälkeen ikoni oli konservoi-
tavana Valamon luostarin konservointilai-
toksessa.

Ikonin 
juhlava kotiinpaluu

                  
Paikalle oli saapunut yli kuusikymmen-
tä kuulijaa, jotka saivat rautaisannoksen 
tietoa Viron kirkon historiasta ja nyky-
päivästä. Sen lisäksi isä esipaimen kertoi  
Viron kirkon uusista pyhistä. Sekä vuo-
den 1918 raakuuksien, että neuvostomie-
hityksen ajalta on useita marttyyreita nyt 
kanonisoitu pyhiksi. 

Vierailukutsun esitti Viron ortodok-
sien sõbrad ry, joka on Pohjois-Karja-
lan alueella toimiva yhdistys. Sillä on jo  
vahvat ja toimivat yhteydet Viron orto-

Ihmeitätekevä ikoni lähti kotimatkal-
leen Helsingin seurakuntaan Valamosta 
12.8. ja vieraili ensimmäisenä Joensuun or-
todoksisessa seurakunnassa, jossa arviolta 
ainakin 250 uskovan joukko oli sitä vas-
tassa. Pyhän Nikolaoksen kirkossa toimi-
tettiin rukouspalvelus ikonin kunniaksi ja 
tämän jälkeen vielä akatistos-palvelus Ju-
malansynnyttäjälle. Akatistoksen aikana 
seurakuntalaiset osoittivat kunnioituksensa 
Marialle ikonin äärellä. Palvelusten välis-
sä Helsingin seurakunnan kirkkoherra isä 
Markku Salminen kertoi ikoniin liittyvistä 
ihmeistä seurakuntalaisten vahvistukseksi. 
Tilaisuus jatkui iltateellä seurakuntasalilla, 

jossa ihmiset edelleen kävivät ikonin ää-
ressä rukoilemassa.

Seuraavana aamuna ikonin matka jat-
kui kotikatedraaliin useamman seurakun-
nan kautta. Helsingin seurakunta on tiettä-
västi tekemässä julkaisua ikonin historiasta 
ja siihen liittyvistä ihmeistä. Korkeasti py-
hitetty Helsingin metropoliitta Ambrosi-
us on siunannut koekäyttöön nimenomaan 
Kozelshtshanin ikonille kirjoitetut tropa-
rin ja kontakin sekä tälle omistetun ruko-
uksen.

Teksti isä Tuomas Järvelin
Kuva Aristarkos Sirviö

Tallinnan ja koko Viron 
metropoliitta Stefanos vieraili 
Joensuun seurakuntasalilla 28.8.     

doksiseen kirkkoon ja erityisesti Kaak-
kois-Viron setukaisalueella toimivaan 
Obinitsan seurakuntaan, jonka praasnie-
koille yhdistys järjestää vuosittain mat-
kan elokuun yhdeksännentoista päivän 
tienoilla.

Kaisu Potkonen

Metropoliitta Stefanos vierai-
li Joensuussa ilmeisen iloisella 
mielellä. Kuva: Pentti Potkonen.

Ikoni saatel-
tiin Joensuun 
pyhän Niko-
laoksen kir-
kossa suurella 
joukolla koti-
matkalleen.
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Lasten kirkkokerho
Lasten kirkkokerho kokoontuu noin ker-
ran kuussa. Kokoontumispaikkana on vi-
rasto Lieksan profeetta Elian kirkon vie-
ressä. Kerhon pyrkimys on tukea ja kan-
nustaa lapsiperheiden osallistumista ju-
malanpalveluksiin. Lapset kokoontuvat 
ohjaajan kanssa leikkimään ja askartele-
maan. Ohjaaja tuo lapset kirkkoon, että 
he voisivat osallistua ehtoollisesta. Oh-
jaaja Ira Vornanen (puh. 040 723 9262). 
Kokoontuu 23.10. klo 9, 27.11. klo 9 ja 
18.12. klo 9.

Lieksan 
lähetystyötoimikunta

Lieksan ortodoksisen seurakunnan Lä-
hetystyötoimikunta tukee lähetystyötä 
mm. järjestämällä lähetysiltoja, -myy-
jäisiä ja -kahveja. Profeetta Elian kir-
kossa on myynnissä lähetystuohuksia. 
Puheenjohtaja toimii Eira Saatsi (puh. 
040 567 0997).
Su 23.10. Kirkkokahvit
Su 27.11. Kirkkokahveilla vieraana orto-
doksisen seminaarin pappi pastori Heik-
ki Honkamäki
La 10.12. klo 9-11 joulumyyjäiset orto-
doksisella seurakuntasalilla

Lieksan tiistaiseura
Lieksassa toimii aktiivinen tiistaiseu-
ra. Se kokoontuu useimmiten ortodok-
sisella seurakuntasalilla. Puheenjohtaja-
na toimii Sirkka Mitrunen (puh. 040 595 
6119).
Ke 26.10. klo 12 Ortodoksisella seu-
rakuntasalilla kirkkoherra pastori Lars 
Ahlbäck alustaa Kirkko ja perhe -ai-
heesta.
Ke 9.11. klo 12 Kysy mitä vain papilta. 
Kirkkoherra pastori Lars Ahlbäck vas-
taa.
To 1.12. klo 12 Joulujuhla ortodoksisella 
seurakuntasalilla.

Ehtoopalveluksia 
keskiviikkoisin

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

Ajankohtaista nettisivuilla
Lieksan ortodoksisen seurakunnan netti-
sivuilla paljon ajankohtaista, uutisia, tie-
toa ja kuvia seurakunnan elämästä. Siel-
lä mm. tiedot nuorisotyöstä seurakun-
nassa. Nettisivut löytyvät osoitteesta: 
www.lieksanortodoksit.palvelee.fi

Lieksan 
seurakunnan toimintaa

Taipaleen 
seurakunnan
tiedotuksia
Nuorisotoimelle 

sähköpostia
Taipaleen Nuorisotoimella on nyt oma 
sähköpostiosoite. Sen kautta hoituu yh-
teydenpito seurakunnan ja nuorten välil-
lä. Ilmoittamalla sinne omat yhteystieto-
si saat sähköpostiisi tiedotteita sekä seu-
rakunnan että ONL:n järjestämistä ret-
kistä ja tapahtumista. Osoite on: 
nuorisotoimi.taipale@ort.fi

Huomio Taipaleen 
seurakunnan 

metsästävät jäsenet
Tähän saakka Taipaleen seurakunnan 
metsästävät seurakuntalaiset ovat saa-
neet metsästää seurakunnan omistamil-
la maa-alueilla esittämällä alle vuoden 
ikäisen virkatodistuksen, josta käy ilmi 
seurakunnan jäsenyys. Valvontaa seura-
kunnan metsäalueilla ovat suorittaneet 
(ja suorittavat edelleen) metsästysseurat, 
joille alueet on vuokrattu.

Koska virkatodistusten antaminen 
siirtyi Kuopioon kirkon keskusrekis-
teriin on seurakunta päättänyt muuttaa 
metsästyslupakäytäntöään. Vuoden 2012 
alusta alkaen täytyy seurakunnan jäsen-
ten pyytää kalenterivuodeksi myönnet-
tävä metsästyslupa seurakunnan kirkko-
herranvirastosta (Viinijärventie 7, 83400 
VIINIJÄRVI, avoinna ma-ke klo 9-12, 
013-641161 tai taipale@ort.fi). Myös 
seurakunnan metsästäjiä koskevat sa-
mat saaliskiintiöt kuin alueita vuokraa-
vien seurojen jäseniä. Luvan myöntämi-
sen yhteydessä annetaan hakijalle myös 
tieto saaliskiintiöistä.

Taipaleen 
ortodoksisen seurakunnan neuvosto 

Keskikarjalan 
kirkkopäivä

Kiteen ortodoksisella kirkolla
12.11.2011 klo 9

Liturgia
Ruokailu

Ohjelmaa lapsille ja aikuisille
Tähtivieraana ”isä Metro”

Tervetuloa kaikki ja kaikenikäiset!
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

Sunnuntaisin liturgiaa edeltää pääsääntöisesti aamupalvelus (ap), joka alkaa klo 
9.00. Mikäli haluaa tulla pelkästään liturgiaan, niin silloin kirkkoon kannattaa 
saapua noin 9.45.
Jumalanpalvelukset pyritään järjestämään seuraavasti:
Kuukauden 1.sunnuntai Nurmes, 2. Juuka, 3. Valtimo. Näiden palvelusten jälkeen 
on pääsääntöisesti kirkkokahvit ja opetus/keskusteluhetki. Tarkemmat tiedot ja muut 
huomionarvoiset asiat ilmoitetaan seurakunnan kotisivuilla ja paikallislehdissä.

MUUT 
TAPAHTUMAT:

Lauantaina 10.12. klo 13-16 
Naistenpiirin järjestämät joulu-
myyjäiset Nurmeksen ortodoksi-
sessa seurakuntasalissa. Myyjäis-
ten jälkeen klo 16 kauneimmat 
ortodoksiset joululaulut.

Sunnuntai 11.12. Juuan tiis-
taiseuran järjestää myyjäiset 
Juuan seurakuntasalilla liturgian 
jälkeen.

Sunnuntaina 18.12. Nurmeksen 
ortodoksisen seurakunnan puuro-
juhlat liturgian jälkeen.

Naistenpiiri 
Nurmeksessa: 

Ehtoopalvelus aina klo 17.30 ja 
Naistenpiiri klo 18, ellei toisin 
mainita.
Ma 31.10. Kirkkolippujen tekemi-
sen alulle laitto. Opettajat Juuas-
ta, Maritta Sutinen ja Lahja Kirja-
vainen.
Pe 25.11. Anneli Pietarinen kertoo 
lähetystiimin matkasta Tansaniaan. 
La 10.12. Joulumyyjäiset ja kahvi-
la klo 14-16.30 Kauneimmat orto-
doksiset kirkkolaulut klo 16.30-18. 
Mukana myös Nurmeksen seka-
kuoro. 
Ehtoopalvelus klo 18.

Nurmes
Ehtoopalvelukset pääkirkossa joka 
lauantai klo 18.00.
su 6.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
su 20.11. klo 17 vigilia
ma 21.11. klo 9.30 liturgia, Neitseen 
 Marian temppeliintuominen
su 27.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ma 5.12. klo 18 vigilia
ti 6.12. klo 9 liturgia
su 18.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
la 24.12. klo 16 ehtoopalvelus
su 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymäjuhla

Juuka
pe 4.11. klo 18 vigilia
la 5.11. klo 10 liturgia, Karjalan 
 valistajien juhla
su 13.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ke 16.11. klo 9.30 liturgia
su 11.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ma 26.12. klo 10 liturgia

Valtimo
su 16.10. klo 9 ap ja liturgia
su 23.10. klo 10 Jaakobin liturgia, Ra-
 simäen tsasounassa
su 20.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ke 30.11. klo 9.15 liturgia
su 4.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
la 24.12. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia

Rautavaara
su 30.10. klo 10 liturgia

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

Su 6.12. klo 9:30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 pyhän Nikolaoksen päivä, temppelijuhla
La 10.12 klo 9 slaavinkielinen liturgia
La 24. 12. klo 16 jouluaaton ehtoo-
 palvelus
Su 25.12. klo 8 joulupäivän aamupalvelus 
 ja liturgia
Ma 26.12. klo 10 klo 10 liturgia, toinen 
 joulupäivä

Hautausmaan tsasouna
Pe 21.10. klo 18 parastasis, Demetrioksen 
 lauantain aatto 
La 22.10. klo 9 liturgia ja litania, 
 vainajien muistopäivä

La 24.12. klo 13 jouluaaton ehtoopalvelus
La 24.12. klo 23 joulun aamupalvelus ja 
 liturgia

Kiteen kirkko
Ti 8.11. klo 18 vigilia, pyhän Nektarios 
 Eginalaisen päivän aatto
Ke 9.11. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, 
 pyhän Nektarios Eginalaisen päivä, 
 temppelijuhla
La 12.11. klo 9 liturgia, keskikarjalan 
 kirkkopyhä
La 10.12 ehtoopalvelus
Su 11.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus ja 
 liturgia

Kontiolahden kirkko
Su 16.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
Su 20.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus

Honkavaaran tsasouna
Su 13.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ma 26.12. klo 10 liturgia, II joulupäivä

Tohmajärven kappeli
Su 30.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
Su 27.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Enon tsasouna
Su 6.11 klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
Ma 21.11. klo 9 liturgia, Herran Äidin 
 temppeliin käymisen juhla
Su 4.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 1.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 

Sonkajanrannan kirkko
Pe 4.11. klo 22 alkaen kokoöinen vigilia 
 ja liturgia
Ma 21.11 klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Herran Äidin temppeliin käymisen juhla
 La 24.12. klo 22 alkaen jouluyön vigilia 
 ja liturgia

Tuupovaaran kappeli
Ehtoopalvelus keskiviikkoisin klo 17
Akatistos To 20.10. ja 27.10 klo 8 
Liturgia torstaisin 3.11.–8.12. klo 9
Su 18.12 klo 10 liturgia 

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Lauantaisin kello 18 vigilia, sunnuntaisin 
kello 10 liturgia, keskiviikkoisin kello 8 
aamupalvelus ja kello 17:30 ehtoopalve-
lus.
Ma 24.10. klo 17 akatistos 
Ke 26.10 klo 18 ehtoopalvelus (huom.
 poikkeuksellinen alkamisaika, 
 ekumeenisen vastuuviikon tapahtuma) 
Pe 28.10. klo 19 ehtoopalvelus (hiippa-
 kuntapäivät)
La 29.10. klo 9 liturgia, arkkipiispa Leo 
 (hiippakuntapäivät)
Su 30.10. klo 10 liturgia (suomi-slaavi)
Pe 4.11. klo 18 vigilia, Karjalan 
 valistajien juhlan aatto
La 5.11. klo 9 liturgia, Karjalan valistajien 
 juhla
La 12.11 klo 9 slaavinkielinen liturgia
Su 13.11. klo 10 liturgia (Mieskuoro 
 laulaa) 
Su 20.11. klo 18 vigilia, Herran Äidin 
 temppeliin käymisen juhlan aatto
Ma 21.11 klo 9 liturgia, Herran Äidin 
 temppeliin käymisen juhla
La 26.11 klo 18 vigilia (suomi-slaavi)
Su 27.11 klo 10 liturgia  (suomi-slaavi). 
Ma 5.12. klo 18 vigilia, Pyhän 
 Nikolaoksen juhlan aatto

Ma 26.12. klo liturgia, II joulupäivä

Petravaaran tsasouna
Ti 29.11 klo ehtoopalvelus, ap. 
 Andreaksen päivän aatto
Ke 30. 11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 ap. Andreaksen päivä, temppelijuhla

Kiihtelysvaara
Su 23.10. liturgia Kiihtelysvaaran ev. lut. 
 seurakunnan salissa

Rääkkylä
La 5.11. klo 10 liturgia Rääkkylän ev. lut. 
 seurakunnan salissa, Karjalan valistajien 
 juhla

Sikrenvaaran leirikappeli
Pe 4.11. klo 18 ehtoopalvelus, Karjalan 
 valistajien juhlan aatto
La 5.11 klo  9 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Karjalan valistajien päivä, temppelijuhla

Hoilolan kirkko
La 19.11. klo 18  ehtoopalvelus
Su 20.11. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Ma 5.12. klo 18 vigilia 
Ti 6.12. klo 10 Liturgia
La 24.12. klo 14 liturgia (alkaa ehtoo-
 palveluksella), jouluaatto

Heinävaaran tsasouna
Su 25.12. klo 14 rukouspalvelus, joulun 
rukoushetki
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Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Viinijärvi
La 5.11.. klo 10 liturgia, Karjalan 
 valistajien päivä
Su 13.11. klo 10 liturgia
La 3.12. klo 18 vigilia. 
Ti 6.12. klo10 liturgia ja litania
La 24.12.klo 16 ehtoopalvelus, Kristuksen 
 syntymä, joulu
Su 25.12. klo 8 aamupalvelus
Su 25.12. klo 9 liturgia, Kristuksen 
 syntymä, joulu
Pe 4.11. 3.9. klo 18 vigilia. Karjalan 
 valistajat

Jeesuksen rukouspalvelukset tiistaisin klo 18 
seuraavasti: 
11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 
22.11., 29.11., 13.12., 20.12.

Liperi
Su 20.11. klo 10 liturgia
Si  29.11. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 vedenpyhitys, Apostoli Andreaksen 
 päivä
Ke 30.11. klo 9  liturgia, Apostoli 
 Andreaksen päivä
Su 4.12. klo 10 hetkipalvelus
Su 18.12. klo 10 liturgia

Outokumpu
La 29.10. klo 18 vigilia. 
Su 6.11. klo 10 liturgia, diakonia-ateria 
 liturgian jälkeen kirkon alakerrassa
La 26.11. klo 18 vigilia
Ti 6.12. klo 10 liturgia ja litania
La 17.12. klo 18 vigilia

Profeetta Elian kirkko
Ke 19.10. klo 17 Ehtoopalvelus
La 22.10. klo 9 Panihida (Dimitrin lauan-
 tai, vainajien muistelupäivä)
La 22.10. klo 17 Vigilia
Su 23.10. klo 9 Liturgia
Ke 26.10. klo 17 Ehtoopalvelus
Ke 2.11. klo 9 Akatistos
Ke 3.11. klo 17 Ehtoopalvelus
To 4.11. klo 17 Ehtoopalvelus
Pe 4.11. klo 17 Suuri ehtopalvelus
La 5.11. klo 9 Liturgia (Karjalan 
 valistajat)
Su 6.11. klo 9 Liturgia (Valtuustovaalit)
Ke 9.11. klo 9 Ehtoopalvelus
La 12.11. klo 17 Vigilia
Su 13.11. klo 9 Liturgia
Ke 16.11. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 20.11. klo 17 Vigilia
Ma 21.11. klo 9 Liturgia (Neitseen Marian 
 temppeliintuominen)
Ke 23.11. klo 17 Ehtoopalvelus
La 26.11. klo 17 Vigilia
Su 27.11. klo 9 Liturgia
Ke 30.11. klo 17 Ehtoopalvelus
Ma 5.12. klo 17 Suuri ehtoopalvelus

Ma 21.11. klo 9 Liturgia (Neitseen Marian 

Ti 6.12. klo 9 Liturgia (Nikolaos 
 Ihmeidentekijä, itsenäisyyspäivä)
Ke 7.12. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 11.12. klo 9 Liturgia
Ke 14.12. klo 17 Akatistos Trifon 
 Petsamolaiselle
Su 18.12. klo 9 Liturgia
Ke 21.12. klo 17 Ehtoopalvelus
La 24.12. klo 14 Ehtoopalvelus 
 (Jouluaatto)
Su 25.12. klo 9 Liturgia (Kristuksen 
 syntymä, joulu)
Ke 28.12. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 1.1. klo 9 Liturgia

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

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

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

SEURAKUNNAN VIRASTO 
AUKI KESKIVIIKKOISIN KLO 10-14

Ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen jou-
 lupäivä

Jeesuksen rukouspalvelukset torstaisin klo 19 
aikavälillä 6.10.-15.12.

Polvijärvi
La 22.10. klo 9 liturgia, vainajien muiste-
 lupäivä
Su 30.10. klo10  liturgia, arkkipiispa Leo 
 toimittaa, pappisvihkimys, kirkkokahvit 
 kirkossa
La 12.11. klo 18 vigilia
Ma 21.11. klo 9 liturgia, Jumalansyn-
 nyttäjän  temppeliintuominen
Su 27.11. klo 10 liturgia. 
Ma 5.12. klo 18 vigilia
La 24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä, joulu

Jeesuksen rukouspalvelukset torstaisin klo 18 
aikavälillä 6.10-15.12.

Sotkuma
Su 23.10. klo 10 liturgia
Su 20.11. klo 18 vigilia, Jumalansyn-
 nyttäjän temppeliintuominen
Su 4.12. klo 10 liturgia
La 24.12. klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä, joulu

Jeesuksen rukouspalvelukset keskiviikkoisin 
klo 18. toistaiseksi. 19.10. ei ole Jeesuksen 
rukouspalvelusta.

Honkalammen entinen koulu 
(Viljatie 1, Ylämylly)
Su 11.12. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

La 31.12 klo 18.00 ehtoopalvelus / 
 uuden vuoden rukoushetki (Kristuk-
 sen ympärileikkaamisen juhlanaatto 
 /Pyhä Vasileioksen suuren juhla)
Su 1.1 klo 10.00 liturgia (Kristuksen 
 ympärileikkaamisen juhla /Pyhä 
 Vasileioksen suuren juhla)

Seurakuntatalo
Mantsintie 7
Ke 26.10 klo 8.30 liturgia Pyhän 
 Suurmarttyri Dimitrioksen juhla
Joka keskiviikko klo 08.30 aamupal-
velus paitsi 19,10, 2.11, 30.11, 7.12, 

Hattuvaaran tsasouna
Hattujärventie 1
Ke 9.11   klo 18.00 ehtoopalvelus
La 24.12  klo 13.30 ehtoopalvelus ja 
 sen jälkeen litania Hattuvaaran hau-
 tausmaalla (Jouluaatto)
Ma 26.12 klo 9.00 liturgia (Jumalan-
 synnyttäjän juhla) 

Huhuksen tsasouna 
Huhuksentie 31
Pe 23.12 klo 16.00 jouluhartaus 
 (Joulunaatonaattona)

Sonkajan tsasouna
Issakantie 113b
Pe 23.12 klo 18.00 ekumeeninen jou-
luhartaus (Joulunaatonaattona)
 
Mutalahden tsasouna
Mutalahdentie 238
la 24.12 Jouluaatto
 klo 9.00 liturgia ja sen jälkeen 
 litania Mutalahden hautausmaalla 

Su 20.11 klo 18.00 vigilia (Jumalansyn-
 nyttäjän Neitseen Marian temppeli-
 juhla)
Ma 21.11 klo 9.00 liturgia (Jumalan-
 synnyttäjän Neitseen Marian temppe-
 lijuhla)
Su 4.12 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen 
 aikana osallistua synninkatumus
 sakramenttiin venäjäksi ja suomeksi), 
 ja klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
воскресенье  4.12 литургия на 
церковно-славянском и финском 
языках. 
9.00  утреня (на  финском),  
возможность исповедаться на 
финском и   на русском языках и 
10.00  литургия 
Ma 5.12 klo 18.00 ehtoopalvelus (Pyhä 
 Nikolaos Ihmeidentekijä, Itsenäisyys-
 päivä)
Ti 6.12 klo 9.00 aamupalvelus, 
 klo 10.00 liturgia (Pyhä Nikolaos 
 Ihmeidentekijä, Itsenäisyyspäivä)
La 24.12 klo 15.45 litania Pötönkan-
 kaan hautausmaalla (jouluaatto)
La 24.12 klo 16.30 suuri ehtoopalvelus 
 (jouluaatto)
Su 25.12 klo 7.00 aamupalvelus, 
 klo 8.00 liturgia (Kristuksen synty-
 mäjuhla)
Ma 26.12 Jumalanpalvelukset ovat 
 Hattuvaarassa

Pyhän Elian kirkko
Kirkkotie 15
Lauantaisin  klo 18.00 suuri 
    ehtoopalvelus
Sunnuntaisin    klo 9.00 aamupalvelus
                 klo 10.00 liturgia

Ehtoopalvelus Elian kirkossa 
keskiviikkoisin klo 18.00 :
26.10, 7.12, 21.12.

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

La 22.10 klo 9.00 liturgia ja klo 10.30 
 yleinen litania (Vainajien 
 muistelupäivä) 
Su 23.10 klo 9.00 Apostoli Jaakobin 
 liturgia
Pe 4.11 klo 22.00 kokoöinen (Karjalan 
 pyhittäjäisien ja valistajien yhteinen 
 juhla) osallistumme kokoöiseen 
 jumalanpalvelukseen Sonkajanrannassa 
Su 6.11 klo 9.00 aamupalvelus ja klo 
10.00 liturgia (Valtuustovaalit alkavat, 
 kirkkokahvit)
Su 13.11 klo 9.00 aamupalvelus ja 
 klo 10.00 liturgia (Pyhä Johannes 
 Krysostoksen juhla, Isänpäivä, valtuus-
 ton vaalien tuloksen julkaiseminen)
 

HUOMIO! Seurakunnan jumalan-
palvelusilmoitukset ja mahdolliset 
muutokset normaalisti maanantain 
Pogostan Sanomissa.

Mitä on olla
 ortodoksi? 

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

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

Työttömien ja 
vähävaraisten 

ruokailut syksyllä 
Ilomantsissa
ke 9.11 klo 13 ort. 

seurakuntatalo
ti 23.12 jouluateria ev. lut. 

seurakuntatalo
Järj. Ilomantsin ev. lut. ja  

ort. seurakunnat sekä 
Iljala ry
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Ilomantsi

Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2011

Syksyn luennot                               

Jumalansynnyttäjän 
Neitsyt Marian juhlat 
Su 20.11.2011 klo 11.30 Elian kirkossa 
(Piispa Arseni luennoi) 
Käydään läpi kirkkovuoteen kuuluvat 
Neitsyt Marian suuret juhlat: Neitsyt 
Marian syntymä, Temppeliin tuominen, 
Ilosanoman juhla, Neitsyt Marian sikiä-
minen ja Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkumisen juhla.

Mitä on olla ortodoksi? Olet-
ko ajatellut, mitä ortodoksinen 
kirkko on? Haluaisitko keskus-
tella ortodoksisesta kirkosta? 
Tule mukaan keskustelutilaisuuteen! 
La 3.12. klo 16.00 Pyhän Elian kirkos-
sa, tilaisuuden jälkeen toimitetaan eh-
toopalvelus.
Tilaisuudessa esitettäviä kysymyksiä 
voi toimittaa seurakuntaan jo etukäteen 
joko kirjeitse, puhelimitse tai sähköpos-
titse ioannis.lampropoulos@ort.fi. 

Sävelhartaus isä 
Veikko Linnun muistolle 
Pe 2.12. klo 18.00 edesmenneen seura-
kuntamme kanttorin sekä rovastin Veik-
ko Linnun kunniaksi seurakunta järjes-
tää sävelhartauden Elian kirkossa.  

Paasto ortodoksisessa kirkossa, 
paastoateria, Ortaid:in 
varapuheenjohtaja Nina Loimi 
kertoo Ortaidin toiminnasta
Lauantaina 26.11 klo 17.00 ort. seura-
kuntasalilla. Vapaaehtoinen maksu dia-
koniatyön hyväksi

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

Syystoimintaa 
Ilomantsin 

ortodoksisessa 
seurakunnassa

Kirkkolaulu
Pyhän Elian Kirkon kuoro harjoittelee 
seurakuntasalilla sunnuntaisin klo 17–
19. Ensimmäiset harjoitukset pidettiin 
18.9. Mahdolliset muutokset harjoitus-
ajoissa ilmoitetaan maanantain Pogostan 
Sanomissa. Jos olet kiinnostunut kuoros-
sa laulamisesta, ota yhteys kanttoriin. 

Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviik-
koisin klo 16.45 pyhän Elian kirkossa 
26.10, 9.11, 7.12. Piiri tekee syksyn 
aikana lauluretken yhdessä päätettyyn 
kohteeseen. Tervetuloa mukaan oppi-
maan kirkkolaulun ja -lukemisen perus-
teita vanhat ja uudet! Piiriä ohjaa Darja 
Potkonen (p.050 347 3493)

Lapset ja nuoret
Sinapinsiemenkerho jatkuu! 
Tule kirkkoon ja tuo lapsesi kerhoon 
sunnuntaisin aamupalveluksen ja liturgi-
an aikana Iljalassa (vanha kanttorila) klo 
9.00 alkaen. Kerhon alkamisajankohta ei 
ole sitova, vaan voit tuoda lapsesi esim. 
liturgian alkaessa. Kerho kokoontuu pa-
rittomien viikkojen sunnuntaiaamuina. 
Pienet eväät voi ottaa mukaan.
Iloisiin näkymisiin kerhossa toivottavat 
Maire (p. 040 511 5948), Maria ja Jon-
na.

Perhekerho 
Lapset, äidit, isit, mummot, kummit ym. 
tervetuloa perhekerhoon. Kerho kokoon-
tuu parillisten viikkojen keskiviikkoaa-
muisin 10-12 Ilomantsin Ortodoksisella 
seurakuntatalolla. 
Sanna kera Elian 5v ja Miihkalin 1v toi-
vottavat teidät tervetulleiksi.

Nuortenpiiri
Hei sinä yläaste/lukioikäinen! Tarvit-
setko piristystä keskiviikko iltoihisi? 
Haluaisitko viettää aikaasi mukavien ih-
misten kanssa syöden, pelaten, elokuvia 
katsellen tai muuten vaan hengaillen? 
Jos kiinnostuit, niin tule keskiviikkoisin 

kello 18.00 nuortenpiiriin. Nuortenpiiri 
on varannut myös salivuoron Ilomantsin 
liikuntahallille, missä pelaamme noin 
joka toinen keskiviikko. Nähdään! :)  
Ohjaajat Eija Immonen & Jutta Maksi-
mainen

Kirkkotaide
Seniorien ikonimaalauspiiri kokoontuu 
maanantaiaamuisin seurakuntasalilla klo 
9-12. Opettajana toimii Anu Koivuniemi 
(p. 040 525 8545). 
Materiaalimaksu 25 euroa / lukukausi.

Lasten ikonimaalauspiiri on torstaisin 
seurakuntasalilla klo 16.00–18.00. Iko-
nipohjat, värit, siveltimet ym. ovat ker-
hon puolesta, omia hankintoja ei tarvitse 
tehdä jos ei halua. Materiaalimaksu on 
20€ lukukaudessa ja opettajana toimii 
Anu Koivuniemi (p.040 525 8545).

Käspaikkojen teko ja ort. kirkkoteks-
tiilien ompelu perjantaisin klo 17.00-
20.15 ort. srk-talolla. Järjestetään yh-
teistyössä Ilomantsin kansalaisopiston 
kanssa. Ohjaajana Marjaana Laatikainen 
(040-5310 956). 

Aikuisten ikonimaalausryhmiä kansa-
laisopistossa ohjaa Marjaana Laatikai-
nen (040 531 0956). Kokoontuu Piirolan 
pihassa. 

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

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasa-
lilla joka kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko klo 18. Lisätietoja piiristä saa 
Pekka Jeskaselta (040 729 0437).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalilla parillisten viikkojen 
tiistaipäivinä klo 13.00. Mutalahden ja 
Hattuvaaran tiistaiseurojen kokoontu-
misista ilmoitetaan erikseen Pogostan 
Sanomissa.

Kankaanpainanta senioreille (Ilona-
kerho) ort. seurakuntatalolla keskiviik-
koisin klo 10-13, ajalla 26.10. -16.11. 
Kurssimaksu 10 euroa. 

Lisätietoja 
seurakunnan kerhoista, 
kuoroista ja piireistä saa 
kansliasta p. 013 881 084, 
avoinna ma, ke ja pe 
klo 9 – 13.
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Ortodoksisen kirkkovuosi al-
kaa bysanttilaisen perin-
teen mukaisesti syyskuun 
ensimmäisenä päivänä. Hä-
nen Pyhyytensä patriarkka 
Demetrios I kutsui vuonna 
1989 syyskuun ensimmäisen 
päiväksi, jolloin uskovia ke-
hotetaan muistamaan Juma-
lan pelastustoimintaa luo-
makunnan parhaaksi.

Modernin maailman huolena on ihmisen 
monin tavoin ongelmallinen suhde elinym-
päristöön. Jokien, järvien ja ilman saastu-
minen, luonnonvarojen ehtyminen, taudit, 
nälänhätä ja monet muut ilmiöt todistavat 
langenneen maailman ekologisesta kriisis-
tä. Pyhien isien teologiassa luonto nähdään 
Jumalan luomistyön tuloksena. Ihmisen ja 
luonnon yhteiselo rakentuu ystävälliseen 
suhteeseen, ei ristiriitaan, jossa ihminen 
orjuuttaa ja alistaa luontoa.

Otatko vierasta omaa?

Pyhittäjä Simeon Uusteologi kiinnitti jo 
900-luvun lopulla huomiota luomakunnan 
väärinkäyttämiseen. Hän osoitti sanansa 
aikansa rikkaille, jotka olivat sokaistuneet 
ylellisestä elämäntavasta. Pyhittäjä opet-
ti, että ihmisellä on taipumus hallita mieli-
valtaisesti sosiaalista ja luonnollista ympä-
ristöään.  Simeonin mielestä omaisuuden 
väärinkäyttö synnyttää yhteiskunnassa va-
kavia yhteisöllisiä ongelmia.

Pyhä Johannes Krysostomos (k. 407) 
luonnehti sanoja “minun ja sinun” sydä-
mettömiksi, koska näiden sanojen ensim-
mäiset lausujat aloittivat sodat. Kirkkoisän 
mukaan on julmaa, että ihminen omaksuu 
aineellisen omistamisen elämänasenteek-
seen, kun samanaikaisesti hänen ympäril-
lään on köyhiä ja nälkäisiä.

Krysostomos muistutti rikkaita heidän 
velvollisuudestaan huolehtia köyhistä. Hä-

nen opetuksensa sosiaalisen muutoksen 
välttämättömyydestä kasvoi Kirkon pääsi-
äissanomasta. Kirkkoisän mielestä kristi-
tyn elämä on tarkoitettu uudistettavaksi ja 
eheytettäväksi. Hengellinen uudistuminen 
tarkoittaa sydämen muutosta, jota hän kut-
sui sanalla katumus.

Krysostomos ajoi köyhyyden ja omista-
mattomuuden ihannetta. Hänen sosiaalinen 
tietoisuutensa yhdistyi teologiseen käsityk-
seen Jumalan ja ihmisen suhteesta. Hänen 
mielestään köyhien kärsimys johtui paljos-
sa maailmallisesti elävien rikkaiden ihmis-
ten ahneudesta ja piittaamattomuudesta.

Kirkkoisän mielestä ahneus saa ihmiset 
kokoamaan itselleen rikkauksia. Hän opet-

taa: “Monet syyttävät minua sanoen: ’Olet 
rikkaiden kimpussa.’ Ovathan hekin köy-
hien kimpussa. Olen kyllä rikkaiden kim-
pussa, mutta en rikkaiden, vaan rikkaut-
ta pahoin käyttävien. Sanonhan aina, en 
herjaa rikasta, vaan riistäjää. Toista on ri-
kas ja toista riistäjä, toista varakas ja toista 
ahnehtija. Pidä asiat erossa, äläkä sekoita 
yhteen sekoittamatonta. Oletko rikas? En 
minä estä. Oletko riistäjä? Syytän. Otatko 
vierasta omaisuutta? En pysy vaiti.”

Pyhän Johanneksen ja pyhittäjä Si-
meonin opetukset ovat ajankohtaisia. Suo-
malainen yhteiskunta on muuttunut aikai-
sempaa eriarvoisemmaksi. Tämä vaikuttaa 
erityisen kipeästi lapsiin ja nuoriin. Asian-

JUMALA ON LUOMAKUNNAN ISÄ

Fariseus ja publikaani 
Joensuun pyhän Ni-
kolaoksen kirkossa. 
Kuva: Jouni Postari
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tuntijoiden mukaan noin 150.000 lasta elää 
köyhyysrajan alapuolella. Eriarvoisuuden 
syynä on omaisuustulojen kasvaminen. 
Osingoista ja myyntivoitoista noin 70 pro-
senttia keskittyy suurituloisimmalle kym-
menesosalle.

Jumala on 
luomakunnan Isä

Pyhittäjä Simeon Uusteologi jatkaa opetus-
perinnettä, jossa Jumalan antama aineelli-
nen maailma nähdään lahjana ja siunauk-
sena. Ihminen on Jumalalle vastuussa siitä, 
että hän suojelee luomakuntaa. Syntiinlan-

keemuksen vuoksi ihminen näkee luoma-
kunnan ja sen aineelliset hyvyydet itsenäi-
sinä asioina. Hän kieltäytyy tulkitsemasta 
niitä rakkauden kautta.

Pyhittäjä Simeon opettaa, että ihmisen 
tulee elää maailmassa askeettisesti. Ihmi-
sen on luovuttava itsekkäästä ja itserak-
kaasta kulutuksellisesta ja nautinnollises-
ta elämänasenteesta. Luopuessaan elämän 
vääristä asenteista ihminen näkee vähä ker-
rassaan luomakunnan aineelliset hyvyydet 
Jumalan rakkauden toimintana.

Pahuus toimii ihmissielussa ja yhteis-
kuntien sosiaalisissa rakenteissa. Pahuus 
turmelee ihmisten pyrkimykset hyvään. Jos 
ihminen torjuu Jumalan rakkauden toimin-

not, hänestä tulee ”Jumalan vihollinen”, 
jolla on kuolettava suhde ympäröivään 
maailmaan. Hän asettuu luomakunnan ylä-
puolelle, ja tältä paikaltaan hän tutkii tie-
teellisesti luontoa sekä hallitsee sitä tekno-
logiallaan.

Ahneus, saituus ja kulutuskeskeisyys 
aiheuttavat yhteiskunnallista epäoikeuden-
mukaisuutta, eikä niillä ole sijaa kristityn 
elämässä. Kirkon liturgiset tekstit ohjaavat 
huolehtimaan Jumalan meille antamista 
lahjoista. Lahjojen ryöstäminen on ekolo-
gista syntiä, johon syyllistymme jatkuvas-
ti.

Kirkon eukaristiset rukoukset korosta-
vat ihmisen vastuullisuutta luomakuntaa 
kohtaan. Vastuullisuus perustuu uskoon, 
että Jumala on luonnon ja kaiken siinä 
olevan Luoja. Jumala rakastaa luomakun-
taansa ja huolehtii siitä. Ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi, ja siksi hänen tulee huo-
lehtia luonnosta.

Kirkon usko alkaa Jumalasta ja päät-
tyy Häneen. Jumala ei ole yksinkertaises-
ti vain meidän Luojamme, hän on myös 
koko ihmiskunnan Isä. Tie Jumalan luo 
käy lähimmäisten kautta. Pyhä Eukaristia 
on 2000-luvun alun ihmisen kipein kohtaa-
mispaikka, sillä hän viruu yksilöllisyyten-
sä vankilassa.

Pyhä Liturgia muodostaa ortodoksisen 
kirkon sosiaalisen taistelun ytimen.  Se on 
itsessään uskovien keskinäisen rakkauden, 
huolenpidon ja yhteenkuuluvaisuuden si-
netti. Eukaristia osoittaa vääräksi elämän, 
jossa ei toteudu vapaaksi tekevä rakkaus 
Jumalaan ja lähimmäiseen.

Kirkollinen yhteisö, seurakunta tai 
luostari, on tarkoitettu terapeuttiseksi yh-
teisöksi. Ortodoksisen kirkon terapeuttinen 
teologia merkitsee palvelemista ja jaka-
mista. Kirkkovuoden alkaessa meillä on ai-
hetta katumukseen siitä, että naamioimme 
itsekkyytemme ja vallanhimomme rakkau-
deksi. Siellä, missä paikalliskirkon jäsen-
ten kesken vallitsee eriarvoisuus, torjutaan 
Kirkon pyhittävä ja parantava elämä.

Ortodoksinen kirkko on hengellinen 
sairaala. Kun Kirkossa opetetaan sairau-
desta ja parantamisesta, sillä tarkoitetaan, 
että ihmisen sielun maailma on sairas ja 
tarvitsee hoitamista. Kirkon terapeuttinen 
hoitaminen merkitsee ihmisen mielen puh-
distumista, kirkastumista ja jumaloitumis-
ta. Kirkon rakkaus edellyttää uskovilta ak-
tiivista läsnäoloa eukaristisessa yhteisössä, 
hengellistä aikuisuutta ja myötäelävää ih-
misyyttä Kristuksessa.

Isä Jarmo Hakkarainen

JUMALA ON LUOMAKUNNAN ISÄ
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET           

Jatkis on pidet-
ty, ja mukana 
oli todella mu-
kavasti nuoria. 
Tässä on alka-
massa joukkuei-
den välinen ve-
siviesti.

Sikrenvaaran 15 v. 
praasniekka
Nyt syksyllä on tullut täyteen 15 vuotta Sikrenvaaran leirikeskuk-
sen hankinnasta, ja on siis aika juhlia. Sikrenvaaran praasniekka pi-
detään Pyhäinpäivänä, lauantaina 5.11.2011.

Päivän ohjelma:
08.00 Linja-autokyyti Sikreen lähtee P. Nikolaoksen kirkon pihasta.
09.00 Pieni vedenpyhitys ja liturgia 
11.00 Ruokailu ja leirikeskukseen tutustumista
12.00 Päiväjuhla ja kahvit
13.00 Paluukyyti lähtee
13.45 Linja-auto Joensuussa.

Praasniekkapäivän kyydit ja ruokailu ovat ilmaiset.
Huomioithan tämän: kaikkien praasniekkaan osallistuvien tulee ilmoittautua 
linja-autokyydin ja ruokailun varaamiseksi viraston kansliaan viimeistään 
28.10.2011, puh. 0206 100590. Tämä koskee myös niitä, jotka saapuvat pai-
kalle omilla kyydeillä.

Lippukunta Karjalan Kor-
venkävijät etsii joukkoonsa 
uusia partiolaisia. 

Partio on monipuolinen harras-
tus, jossa  tärkeää on seikkailut ja 
se, että saa tehdä ja kokeilla itse! 
Jos olet 7-vuotias tai vanhempi ja 
kiinnostuit, niin ota yhteyttä! Lip-
pukunnassamme toimii ryhmiä eri-
ikäisille ja kaikki ottavat uusia par-
tiolaisia vastaan. Lisätietoja, Suvi 
Ollikainen, lpkj p. 050-5530395.

Tervetuloa 
mukaan 
partioon!

Perinteinen Taipaleen ja Joensuun seurakuntien yhteinen 
LASKETTELURETKI VUOKATTIIN 

järjestetään taas 28-29.1.2012. Tarkempi ilmoitus seuraavassa seurakuntaviestissä.

Jatkiksella oli mukavasti nuoria!
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Sikrevaarassa järjestetään marraskuus-
sa aikuiskripari. Tapahtuma on tarkoitet-
tu kaikille kirkon jäsenille, jotka halua-
vat syventää omaa tietämystään kirkolli-
sesta elämästä. 

Viikonlopputapahtumassa pohditaan ru-
kouksen merkitystä.
- Miten ja miksi rukoilemme?
- Pitääkö aina rukoilla kirjasta?
- Millaisia ovat läheisten puolesta kan-
netut rukoukset?
- Mikä on muistelukirja?
- Yhteinen rukous?

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

Näyttelyssä on kuvia Kreikassa tien-
varsilla olevista pienoisalttareista, myös 
alttarin sisältä. Valokuvaaja Petter Mar-
tiskainen kertoo näyttelyn taustoista 
seuraavasti: ”Olen kuvannut näitä vuo-
desta 1976 jolloin otin ensimmäisen, 
sen jälkeen aina matkoillani kun niitä on 

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu,  

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

Muista nettisivumme ja 
ilmoittaudu  sähköpostilistalle!

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

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

Kerhot syksyllä 2011
Joensuun seurakunnassa

Maanantaisin
Poikien monitoimikerho alakouluikäisille 
klo 18.00 – 20.00

Tiistaisin
Naperokerho 3 – 6 v. tytöille ja pojille klo 
17.00- 18.00

Tyttöjen monitoimikerho alakouluikäisille 
klo 18.00 – 19.00
 
Nuorten ikonimaalauspiiri yli 14 v klo 
18.00 – 20.30. Ikonipiirin tilat, peritään 
materiaalimaksu. 

Keskiviikkoisin
Muskari klo 10.00 – 11.00

Koululaiskerho klo 13.30 – 15.30.
 
Torstaisin
Päiväkerho 3 – 6 vuotiaille klo 9.00 – 
12.00

Perhekerho alle 3 v. lapsille ja heidän van-
hemmilleen klo 9.00 – 12.00

Kontiolahden lastenkerho, joka toinen tor-
stai klo 17.00 -19.00. Kokoontuu Kontio-
lahden ort. kirkon tiloissa.

Sunnuntaisin
Lapsikuoro seurakuntasalissa klo 15 - 16.

Kaikki kerhot kokoontuvat viraston kerho-
tiloissa, ellei muuta ole mainittu. Päivitet-
ty ja ajantasainen kerholista löytyy lisäk-
si seurakuntamme nettisivuilta kohdasta 
”Nuorisotyö”.

IKONOSTAASIS-valokuvanäyttely 
Ortodoksisessa Kulttuurikeskuksessa 

Joensuussa

kohdalle sattunut. Minulla lienee joku-
nen sata ikonostaasista dokumentoitu-
na. Koska kuvia on pitkältä ajalta kuvis-
sa voi havaita myös tässä  kansanhurs-
kauden ilmentymassä tapahtuneita muu-
toksia.”

Yhteisen pohdinnan ja jumalanpalvelus-
ten lisäksi luvassa on ruokaa, ulkoilua, 
saunomista ja yhdessäoloa. 

Ilmoittautumiset Joensuun ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon 
perjantaihin 11.11. mennessä. Puhelin: 
0206 100 590 sähköposti: joensuu@ort.fi

Leirin hinta on 40 euroa. Tapahtuma 
järjestetään mikäli ilmoittautumisia on 
tarpeeksi.

Aikuiskristinoppileiri Sikressä 18.—20.11.
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Taipale

JOULUMYYJÄISET
Matalan kynnyksen 

kahviossa, Viljatie 1, 
Ylämylly

keskiviikkona 14.12.2011 
klo 10.30 – 13.00. 

Myynnissä leivonnaisia ja 
joulu-aiheisia käsitöitä. 
Kahviossa sekä jouluun 
että paastoon sopivaa 

ostettavaa.
TERVETULOA

Matalan kynnyksen kahvio ja kerhon aukioloajat  ja ohjelma:
26.10.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00, keittolounas 10.30 – 12.00.Kerho klo 
12.30 alkaen. Irke Petterberg kertoo Jumalansynnyttäjän ikonista, kaikkien 
murheellisten ilo.
2.11.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00, aamurukous klo 9.00. Askartelua myyjäi-
siä varten.
9.11.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00.Kerhossa klo 12.30 alkaen veisuja ja viisu-
ja Kaisu-kanttorin johdolla.
16.11.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00, keittolounas 10.30 – 12.00.
23.11.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00.Kerhossa klo 12.30 alkaen Isä Tuomak-
sen alustus aiheesta Neitsyt Marian temppeliintuominen.
30.11.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00. Askartelua myyjäisiä varten.
7.12.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00. Rukouspalvelus klo 12.30. Kerhossa jou-
lulauluja ja riisipuuroa.
14.12.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00. JOULUMYYJÄISET klo 10.30 -13.00
21.12.2011 kahvio auki 9.00 – 13.00, keittolounas 10.30 – 12.00.
28.12.2011 kahvio joululomalla

Taipaleen ortodoksinen 
seurakunta avasi elokuun 
viimeisenä päivänä ma-
talan kynnyksen kahvion 
Ylämyllyn monitoimitilas-
sa, osoitteessa Viljatie 1, 
joka aiemmin toimi Hon-
kalammen kouluna.

Kahvio on avoinna joka keskiviikko klo 
9.00 – 13.00. Parittomina viikkoina ko-
koontuu kerho senioreille ja muille kiin-
nostuneille klo 12.30 alkaen.

Kahviosta on tiedotettu seurakunnan 
ilmoituslehdissä ja lähikaupan ilmoitus-
tauluilla. Kävijöitä on ollut vähänlaisesti, 
mutta on kasvamaan päin.

Toimintatavoitteena on olla ortodok-
sinen ”olohuone” ja ihmisten kohtaamis-
paikka Ylämyllyllä. Kahvio ei tavoittele 
suuria myyntivoittoja. Tuotteemme ovat 
toistaiseksi olleet ”kotitekoisia” ja hyvin-
kin edullisia. Toivomme tavoittavan dia-
konia-aterian merkeissä alueen työttömät, 
eläkeläiset ja vähävaraiset ilmaisella keit-
toaterialla kerran kuukaudessa. Alueen 
muut asukkaat, varsinkin koti-äidit ovat 
myös tervetulleita.

Kahviossa tullaan järjestämään teema- 
ja muita tapahtumia. Kerran kuukaudes-
sa on rukouspalvelus. Joulun alla myyjäi-
set, joihin nyt alamme askarrella yhdessä. 
Parittomina viikkoina on kerhossa alustus 
eri aiheista (katso edempänä ohjelma). Jo-

kainen voi vaikuttaa ohjelmaan esittämällä 
toivomuksiansa!

Kahvion toiminnan pyörittää Ylä-
myllyn tiistaiseuran kaksi vapaaehtoista. 
Otamme mielellämme lisää vapaaehtoisia 
joukkoomme.

Tila missä toimimme on Liperin kun-
nan nuorisotoimen hallussa. Toimimme 
järjestöverkossa, johon kuuluvat MLL, 4H, 
kunnan perhetoimintakerho ja  BabyBlues-
ryhmä. Kaikki muut toimijat tarjoavat per-

hekahvilaa (äiti-lapsi) toimintaa. Meidän 
toimintamme on tästä hieman poikkeavaa, 
koska palvelemme kaikkia vauvasta vaa-
riin. ”Talossa” eli kunnan työntekijät ovat 
ottaneet meitä ihanasti vastaan ja käyttävät 
palvelujamme.

Rukoilkaa meidän puolestamme että 
aikeemme toteutuisivat. Tulkaa käymään! 

Kristina Lipitsäinen

Ylämyllyllä avattu kohtaamispaikka

Ensimmäiset asiakkaat. Kerholaiset kahvin ääressä.
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Purmonen Hilja 
    Joensuu
Lisitsin Seija Kaarina
Nikitin Vianor
Kuittinen Jukka Tapio
Airio Viljo Henrikki
Tuppurainen Anja Ester Annikki

Lieksa
Torvinen Helmi

Nurmes
Pörhönen Raisa
Pappi Martti
Peura Sulo
Muranen Kaarina
Karhapää Asko

   Taipale
Aikonen Raimo
Immonen Tapani
Kalinina Lilia
Lihavainen Aino
Piiroinen Viljam
Räsänen Ulla
Surakka Anita

  Joensuu
Maksimainen Zara Mirjam
Karhapää Elias Oskari
Ryhänen Eino Elias
Jeskanen Luukas Anttoni
Kaasinen Väinö Ilmari
Parkkinen Edvard
Makkonen Iida Olivia Eemelintytär

Lieksa
Mäkkeli Benjamin Nooa Juhani 

Ilomantsi
Riikonen Tuomas Tapio ja 
Pahkala Anne Emilia

Joensuu
Hänninen Markus ja Cederström Lidija

Taipale
Karhunen Jarmo Osmo Juhani  ja 
Taumala Minna Hannele

KIITOS
Lämpimät kiitokset KP 

arkkipiispa Leolle, isä Andreille 
ja Nurmeksen ortodoksiselle 

seurakunnalle meille annetuista 
Pyhän Karitsan Ritarikunnan 

mitaleista.
    

Pirjo Hirvonen ja 
isä Sulo Naakka

Anna lahja, 
jolla on ikuinen arvo.

Tule ostoksille 

FILOKALIAAN
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja muuta lahjatavaraa.

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

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

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Kuorokonsertteja 
Taipaleella

Sortavalan kirkon kuoro, johtajanaan dia-
koni Antonij Radin, tulee vierailulle Tai-
paleen seurakuntaan 4.-5.11.2011. Kuoro 
laulaa Karjalan valistajien juhlan liturgi-
assa 5.marraskuuta Viinijärven kirkos-
sa ja pitää myös konsertin samassa pai-
kassa klo.16.00. Sortavalan kirkon kuoro 
on viime vuosina menestynyt hyvin kan-
sainvälisissä kuorokilpailuissa.

19.marraskuuta klo.15.00 esiintyy 
Viinijärven kirkossa puolestaan Kaanon-
kuoroa Ukrainasta.

Taipaleen oma kirkkokuoro muistelee 
pitkäaikaista laulajaansa Pentti, ”Maiste-
ri”, Härköstä ( 1911-2006 ), jonka syn-
tymästä tulee joulukuussa kuluneeksi 
100 vuotta. Maisteri Härkösen muisto-
konsertti on Sotkuman uudella koululla 
11.12.2011 klo.18.00. Konsertissa kuul-
laan myös suistamolaisia runolauluja 
Emilia Kallosen esittämänä.

Diakonia-ateria 
Outokummussa 6.11.

Sunnuntaina 6.marraskuuta on  Outo-
kummun kirkon alakerrassa liturgian jäl-
keen tarjolla ateria, jonka vapaaehtoinen 
tuotto menee seurakunnan diakoniatyön 
hyväksi. Aterian järjestävät diakoniatyö-
toimikunta ja Outokummun tiistaiseura. 
Tervetuloa liturgiaan, äänestämään val-
tuustovaaleissa ja ruokailemaan samalla 
kertaa!
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Papilta saatetaan kysyä: Oletko helposti 
lähestyttävä? Mutta mietin myös kysymys-
tä: Lähestytkö itse helposti seurakuntalai-
sia? Joillakin ihmisillä on pelkoja ja siksi 
vaikeuksia lähestyä pappia. Toiset jättäyty-
vät aina syrjään, koska ovat ujoja tai vähät-
televät itseään. Huomaako pappi heidät? 
Millaiset psykologiset ja hengelliset silmät 
papilla on havaitsemaan erilaiset seurakun-
talaiset? Pappi ei saa keskittyä seurustele-
maan vain itseään aina esille tuovien, sosi-
aalisesti lahjakkaiden ihmisten kanssa.

Kirkkokahveilla papin tulee kohdata 
seurakuntalaisiaan. Viraston työpalaverit 
pidetään muuna aikana ja ystäväperheiden 
kanssa ehtii seurustella vapaa-ajalla.

Kun kirkkokahvit järjestetään, on tär-
keää, että palvelusta toimittamassa ollut 
pappi osallistuu niille. Hän huomaa ne, jot-
ka harvoin käyvät kirkossa ja käy tervehti-
mässä heitä. Hän antaa huomiotaan heille, 
jotka jäävät yksin. Ja samoin heille, joilla 
tai joiden perheessä tai lähipiirissä hän tie-
tää olevan surua tai muita vaikeuksia. Hän 
osaa kuunnella ja olla läsnä.

Papille on työnsä kannalta eduksi, jos 
hänellä on omassa elämässään ollut suuria-
kin vaikeuksia, koska juuri nämä kasvatta-
vat häntä myös hengellisesti. Tällaista hen-
gellistä syvyysperspektiiviä voi joillakin 
harvoilla olla ihan luonnostaan, Jumalan 
antamana armolahjana, mutta useat saavat 
sitä vasta elämänkokemusten opettamana. 
Erilaiset kohtaamiset papin työssä ovat tär-
keä oppimistie. Joillakin papeilla on ihmis-
ten lähestymisen armolahja. Jos sellaista ei 
ole, kannattaa rukoilla, että saisi sen.

Papilla on oltava jatkuvasti pisto sydä-
messään siitä, mitä voisi tehdä paremmin. 
Ja tässä hänen tulee osata kuunnella myös 
seurakuntalaisten palautetta.

Pappi on paimen. Työssään viihtyvä 
pappi on aidosti kiinnostunut laumastaan. 
Hän haluaa tutustua omiin seurakuntalai-
siinsa ja oppia tuntemaan myös heidän per-

heensä Tätä elämän matkaa kuljetaan näin 
yhdessä, ilot ja surut jakaen. Aito kohtaa-
minen on tärkeää, jotta jokainen seurakun-
talainen saa kokea olevansa yhtä arvokas ja 
tervetullut yhteisöön.

Papilla on käytössään taivaallinen aar-
re, Jumalan Pyhä Henki. Mikään ei hoida 
haavoittunutta ihmistä paremmin ja koko-
naisemmin. Ja se Henki toimii kohtaami-
sen kautta, kohtaamisessa.

Seurakuntalaisten välisissä kohtaami-
sissa on varmasti paljon lämminhenkis-
tä seurustelua ja iloista yhdessäoloa. Mut-
ta huomaammeko myös yksinäiset? Entä 
sosiaalisilta taidoiltaan eri tavoin vajavai-
set tuomitsemmeko ja sivuutammeko hei-
dät heidän puutteellisuutensa vuoksi? Jol-
la paljon on, sille yhä enemmän annetaan? 
Eihän tämä saa olla periaate, joka toteutuu 
myös seurakuntaelämässä! Sisältyykö nä-
ennäisesti moitteettomiin valintoihimme 

myös oman sosiaalisen asemamme var-
mistelua seurakuntayhteisön valitettavassa 
hierarkiassa? Lisäksi meidän oma elämän-
tarinamme vaikuttaa siihen, miten me koh-
taamme erilaiset lähimmäisemme ja miten 
me heitä tulkitsemme.

Onko meillä taipumusta keskittyä vain 
itsemme viihdyttämiseen ja oman itsek-
kään nautintomme toteuttamiseen? Tässä-
kö on kaikki, mihin me pystymme? Mutta 
eikö meissä ole Elävä Jumala?

Ajattelen, että meillä jokaisella seura-
kuntalaisellakin tulisi olla sellainen pis-
to sydämessään, josta kirjoitin papin työn 
yhteydessä. Eikö tämäkin ole sellaista jat-
kuvaa katumuksen tekoa, johon meitä kut-
sutaan? Kenelläkään meistä ei ole varaa 
piilottaa leiviskäämme.

Raija Sillanpää
Teksti on julkaistu Analogissa 3/2011

Pappien ja seurakuntalaisten 
kohtaaminen kirkkokahveilla


