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Joensuun ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 10 -14
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Toinen pappi: Pertti Ruotsalainen, puh. 0500 176 985
Email: pertti.ruotsalainen@opaasi.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

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

Virasto avoinna ti ja to klo 10 - 14
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: (013) 521302, Fax: (013) 318604
Email: lieksa@ort.fi Internet: http:/pokrova.tk
Virkatodistukset tilataan Kuopion ort. seurakunnan 
virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
Kirkkoherra: Kosti Heikkinen, puh. 041  453 7271
Email: kosti.heikkinen@ort.fi
Kanttori: Minna Bovellan – Järvinen, puh. 040 7400918
Email: minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
Talonmies: Kauko Pussinen, puh. 040 541 4496
Email: kauko.pussinen@pp.inet.fi

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

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

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

Päätoimittajan 
kynästä

”Vain yksi 
lauantai 
kuukaudessa. 
Mutta laita se 
kalenteriisi nyt 
heti, sillä pian se 
muuten unohtuu. 
Samalla voit 
miettiä syitä, 
joitten tähden 
et ole ollut 
vigiliassa 
koskaan. 
Tärkeä kysymys 
kuuluukin: 
mitä minä siitä 
saan?”

 VÄSYTTÄVÄ 
 VIGILIA

Pyhän vietto alkaa ehtookellojen soitolla. Samaan aikaan al-
kaa kirkoissamme iltajumalanpalvelus, jota kutsutaan vigili-
aksi. Joissakin seurakunnissa piispa on antanut luvan toimittaa 
ehtoopalveluksen, joka on vigilian alkuosa. Tarkemmaksi asi-
aksi jää, että iltapalvelus toimitetaan, sillä se on tärkeä osa seu-
raavan aamun liturgiaan valmistautumista. Herran Pyhään Eh-
toolliseen osallistuminen edellyttää seisomista vigiliassa, jos 
se on mahdollista. Piispa on antanut jo kauan sitten papistolle 
ohjeen, että jos toimitat liturgian, toimitat myös vigilian.

Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkossa olemme kuluneena 
syksynä tehneet havainnon, etteivät ihmiset ole olleet vigili-
assa, vaikka he ovat tulleet liturgiassa Ehtoolliselle. Tämä ei 
kosketa ainoastaan seurakuntaväkeä vaan myös papistoa. Aja-
telkaa, että vähimmillään lauantai-il-
tana on ollut kirkossa 4 henkeä lau-
lajien lisäksi. Joensuun kaupungissa 
asuu 3600 ortodoksia ja heistä vain 
10 jaksaa tulla vigiliaan. Tässä asi-
assa me teemme tänä keväänä paran-
nuksen. Jokainen 5700 seurakuntalai-
sesta laittaa yhden lauantai-illan ka-
lenteriinsa varatuksi iltakirkkoa var-
ten. Vain yksi lauantai kuukaudessa. 
Mutta laita se kalenteriisi nyt heti, 
sillä pian se muuten unohtuu. Samal-
la voit miettiä syitä, joitten tähden et 
ole ollut vigiliassa koskaan. Tärkeä 
kysymys kuuluukin: mitä minä siitä 
saan? Monet ihmiset ovat sanoneet, 
että he tulevat lauantai-iltana kirk-
koon kuuntelemaan psalmien luke-
mista. Ne sisältävät ajatonta Jumalan 
läsnäolon kaipausta, yksinäisen ja hyljätyksi tulleen ihmisen 
ikävää, Jumalan poissaolon aiheuttamaa hätää, mutta myös 
kiitollisia ajatuksia kaikesta siitä hyvästä, mitä ihminen on ko-
kenut saaneensa Jumalalta. Jokainen meistä kaipaa lohdutusta. 
Sitäkin psalmit meille välittävät. Psalmit ovat varhaisen kirkon 
rukouksia, jotka opastavat meitä kokoamaan ajatuksia omissa 
henkilökohtaisissa rukouksissamme. 

Väsyttääkö vigiliassa seisominen? Kyllä väsyttää. Päivä on 
saattanut papillakin olla pitkä. Siihen on saattanut kuulua kah-
det hautajaiset ja kaste, ja vielä olisi lähdettävä iltakirkkoon. 
Monesti olen jäänyt kotiin, ja siitä olen saanut palkaksi huo-
non omantunnon. Tänä keväänä teemme havainnon, että pa-
pisto kannustaa ihmisiä osallistumaan vigiliaan ja seurakun-
nan vilkas osallistuminen kannustaa papistoa vigilian hartaa-
seen toimittamiseen, eikä kukaan ajattele, että televisiosta tu-
lisi hyvää ohjelmaa.

           Kalevi Kokkonen
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Kirkkoherran
kynästä

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

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

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

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

Ortodoksisuuden sunnuntaina kirkkomme juhlii harhaoppis-
ten tappiota ja ortodoksisen uskon voittoa. Ortodoksisuuden 
sunnuntaina muistelemme pyhien ikonien palauttamista kirk-
koihin.  
  Onko kysymisen arvoista, miksi kirkko nimesi yhden sun-
nuntaista ja erityisesti Suuren Paaston ensimmäisen sunnun-
tain ortodoksisuuden sunnuntaiksi? Ennen kuin vastaan tähän 
kysymykseen olisi hyvä tietää mitä sana ”ortodoksi” tarkoit-
taa. Sana ”ortodoksia” tulee sanasta ”orthos” joka tarkoittaa 
oikeaa ja sana ”doksa” tarkoittaa ylistystä. Kirkon käsikirjois-
sa sana ortodoksi on käännetty sanalla ”oikeauskoinen”. Sana 
ortodoksi tarkoittaa ”oikein ylistävää” ja ”oikein elävää.” Or-
todoksisuuden sunnuntaina kirkkomme siis julistaa kirkon pe-
rinteen opettamaa elämäntapaa ainoana oikeana. 

Ikonien vastustajat, kieltämällä ikonien ja reliikkien käy-
tön, olivat sitä mieltä, ettei Jumala voi olla todellisesti läsnä 
maailmassa ja ettei Jumalan armo pyhitä aineellista maailmaa.  
Tällä tavalla he käytännössä kielsivät kirkon opetuksen, että 
Kristus pyhitti ihmisluonnon ottamalla sen. Tässä riidassa oli 
kysymys kirkon opista. 

Oppi ei ole filosofiaa. Oppi vaikuttaa elämään, vain teo-
reettista oppia ei ole olemassa. Kirkko on ensin elänyt ja sitten 
kirjoittanut sen paperille. Sen takia oppi on totuus, joka perus-
tuu kirkkomme suulliseen ja kirjalliseen perinteeseen. Tämä 
suullinen ja kirjallinen perinne ei ole jotain seisahtunutta vaan 

se on liikkuvaa ja elävää. Emme voi jakaa Kirkon opetusta 
käytäntöön ja teoriaan. Se olisi niin kuin riisipuuro ilman rii-
siä. Jos kirkossa ei ole olemassa teoreettista oppia, sitten ei ole 
myöskään teoreettista harhaoppia. Oikea oppi on käytännössä 
oikea elämäntapa ja harhaoppi on vääristynyt elämäntapa, ku-
ten teologi Nikolaos Matsoukas sanoo.1 Ikonien kumartaminen 
ja kunnioittaminen kuuluu ortodoksiseen elämäntapaan. 

Kirkkomme kaksi tärkeintä oppia ilmaisevat kirkkomme 
elämää. Pyhän Kolminaisuuden oppi tuo rakkauden esille to-
dellisessa muodossansa. Oppi siitä, että Kristus oli Jumala ja 
syntyi ihmiseksi, että ihminen pääsisi uudestaan sinne mihin 
kuuluu eli paratiisin, muodostui kirkkomme kokemuksesta py-
hässä Liturgiassa.2 Itse Kristus sanoi meille: ”Totisesti, totises-
ti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä 
ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, on ikuinen elämä.”3

Ortodoksisuuden sunnuntai näyttää meille selkeästi mi-
hin me olemme alkaneet valmistautua. Ortodoksisuuden sun-
nuntai näyttää meille ylösnousseen Kristuksen, sen todellisen 
Kristuksen, Jumalan Pojan, joka syntyi ihmiseksi, kuoli, nousi 
kuolleista pelastaakseen ihmisen kuolemasta. Tästä laulamme 
ortodoksisuuden sunnuntain troparissa:

Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, ja ru-
koilemme syntejämme anteeksi, oi Kristus Jumala, sillä pelas-
taaksesi Sinun luotusi vihollisen orjuudesta, Sinä tahdoit lihas-
sa astua ristille. Kiittäen me siis huudamme Sinulle: ilolla täy-
tit Sinä kaikki, meidän Vapahtajamme, Sinä, joka tulit maail-
maa pelastamaan.

    Ioannis Lampropoulos

(Footnotes)
1 Νικόλαος Ματσούκας, Οικουμενική Θεολογία (Θεσσαλονίκη: 
εκδ. Πουρναράς 2006), σελ. 27.
2 Γεώργιος Μαντζαρίδης, Εισαγωγή στην ηθική, (Θεσσαλονίκη: 
εκδ. Πουρναράς 1995), σελ. 74-78.
3 Joh. 6:53.

”Oppi on elämäntapa” 
Ortodoksisuuden sunnuntain sanoma

Ksenia-naispiirin 
kevään ohjelma Joensuussa 2008

Luentosarja 
”Venäjän Karjalan ortodoksista elämää”:

Torstai 21.2. klo 19
”Historiaa ja puuarkkitehtuuria”

Torstai 27.3. klo 19
”Ortodoksisten naisten perinteitä”
(asut, käsityöt, ruoat, juhlaperinne)

Torstai 24.4. klo 19
”Kizin saaren historiaa ja nykyelämää”

Luennot pitää FM ja taiteen tutkija Leena Jääskeläinen. 
Hän on valmistunut Pietarin Taideakatemiasta ja toiminut 
mm. 27 vuotta Kizin museossa oppaana ja vanhempana 
tutkijana.
Naispiirin toukokuisesta Lintulan luostarin 
talkoopäivästä ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja Jaana Palve-Karppaselta, p. 040-9134009.
Tervetuloa! Huom: illat ovat siirtyneet tiistaista torstaiksi ja 
paikka on myös muuttunut ikonipiirin tiloihin.
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Kanttorin
kynästä

Ortodoksina
ajassa

Laulussa on ihmeellinen voima. Sitä 
olen ihmetellyt koko pienen elämäni 
ajan, ja kirkko on osannut ottaa tuon voi-
man mielestäni lumoavalla tavalla käyt-
töönsä, kun on pukenut opetuksensa lau-
lun asuun. Laulu herättää suuria tuntei-
ta, niin myös kirkossa. Ja oltuani muu-
taman vuoden täyspäiväisenä kanttorina 
uskallan sanoa, että varsinkin kirkossa. 

Kanttori on koppava, laulajat oma-
päisiä ja laulun laji väärä. Ehkä ei aina 
näin, ei onneksi. Kun hetkeksi jaksam-
me jättää tunteemme syrjään kirkkomu-
siikkiin liittyviä kysymyksiä mietties-
sämme, löydämme siitä paljon enem-
män kuin arvasimmekaan, ja toisaal-
ta myös tunteitten kautta kirkkolaulusta 
avautuu monia ulottuvuuksia. 

Tuntuu, että kirkkolaulua käsitellään 
toisinaan kuin kiiltokuvaa kirkosta, jota 
on varjeltava siksi, että ns. ulkopuoliset 
saisivat edustavan kuvan kirkosta. Si-
sältö unohtuu, eikä kuvakaan toimi il-
man sisältöä kovin kauaa. Pääasia ei ole 
luoda kirkosta kiiltokuvaa enkelten lau-
lulla, vaan auttaa rukoilijaa pääsemään 
kirkkolaulun siivin lähemmäs ikuisia to-
tuuksia. Kirkkolaulu ei ole mitä tahan-
sa laulua. Sillä on iät ja ajat ollut asian-
tuntijansa, jotka ovat olleet vastuussa 
laulun säilymisestä tehtäväänsä sopiva-
na vuosisadasta toiseen. Konkreettisim-
min tämä meidän oloissamme tarkoittaa 
kanttoria. 

Kanttorilla on kirkkolaulun kannal-
ta kirkoissamme suurin vastuu. Kant-
tori, tehtäväänsä siunattu laulaja, on 
oman alansa asiantuntija, ja toisaalta 
hänen näkökulmansa kirkkolauluun on 
kuoronjohtajan paikan kautta erilainen 
kuin kuorossa laulavilla. On siis kantto-
rin vastuu soiko laulu vai ei, ja täyttää-
kö se tehtävänsä jumalanpalvelusten toi-
mittamisessa. Kanttorin on vaikea täyt-
tää hänelle uskottua tehtävää, elleivät 
kuorolaiset luota kanttoriin. Osalta luot-
tamus on ansaittava tiedolla, taidolla ja 
nöyryydellä, mutta osin on kuorolaisten 
myös osattava antaa kanttorille kantto-
rin paikka. 

Kuorolaulajan tehtävä on palveluteh-
tävä. Laulu on lahja, joka on monille an-
nettu annettavaksi eteenpäin. Aina tuo 
lahja ei kanttorista ehkä kuulosta sellai-
selta, että sen eteenpäin antaminen olisi 
palvelemista. Koska kanttori on laulus-
ta vastuussa, on kanttorin myös voitava 
sanoa toisinaan ”ei kiitos” ilman että saa 
päällensä yletöntä vihaa. Toisaalta: jos 
kanttori etsii vain valmiita laulajia, eikä 
muita hyväksy, mitä kanttorin työ kirk-
kokuoron opettajana oikein on? Semi-
naarissa liturgisia harjoituksia suoritta-
essani (ts. päivittäin kirkossa käydessä-
ni) sain oppia, että laulajaksi kyllä syn-
nytäänkin mutta myös kasvetaan, jos sii-
hen annetaan tilaisuus. Neliääniseen lau-
luun pitää laulajan usein ensin voida tot-
tua, ennen kuin laulaminen alkaa soljua 
oikeille raiteilleen. Kauhistuksen kau-
histus kuorossa ovat usein ennemminkin 
”täydelliset” laulajat, kuin ne, jotka kuo-
roon ovat tulleet opin tielle. Kirkkolau-
laja ei voi olla koskaan ”liian” hyvä, täy-
dellisiä ei ole olemassakaan.

Suurin haaste kirkkokuorolle on se, 
että samoin kuin riitasoinnut eivät kuu-
lu kirkkolauluun, eivät ne kuulu laula-
jienkaan välille. En edes usko, että kuo-
ron huono henki voisi olla vaikuttamat-
ta kuoron sointiin. Kirkkolaulajaksi kas-
vaminen on muutakin kuin tekniikan ja 
äänenmuodostuksen opettelua, vaikka 
nämä ovatkin korvaamattomia apuväli-
neitä kuoron soimaan saattamiseksi. 

Kirkkolaulu vaatii ihmiseltä luulta-
vasti enemmän kuin mikään muu lau-
lun laji – nimittäin koko sielun. Kirkko-
laulajaksi kasvaminen ei koskaan ole irti 
kristittynä kasvamisesta, ja kasvamista-
han meillä riittää. Niin omissa ajatuksis-
samme kuin kirkkokuorossakin meidän 
pitäisi löytää laulusta tasapaino. Laulu ei 
ole esiintymistä, mutta silti sen on olta-
va puhdasta ja kaunista. Katuojaan jou-
taa kommentti ”Jumalallehan me vaan 
lauletaan”, sillä laululle ei ole olemas-
sa sen ylevämpää päämäärää kuin ylis-
tys Luojalle. 

Riikka Patrikainen

Liisa tekee työtä vanhusten ja 
nuorten parissa Ilomantsissa. 
Liisaa nähdään usein kirkossa. 
Liisan perheeseen kuuluu avio-
mies Kari sekä lapset: Marika, 
20v, Aake, 19v ja Leevi, 14v.

Liisa syntyi Öllölässä elokuun viimei-
senä päivänä vuonna 1966 ekumeeni-
seen perheeseen. Vaikka Liisan äiti oli 
ortodoksi, lapsuuden kodissa ortodoksi-
suutta ei tuotu esille. Liisa tutustui en-
simmäisen kerran ortodoksisuuteen Juu-
li-mummon luona Putkivaarassa. Mum-
min luona pidettiin tiistaiseurat. Liisa 
muistelee: "Lapset juoksivat talon ym-
päri ja välillä piipahtivat sisälle. Hirmu 
mukava siinä oli, kun erilaiset ja kaiken-
ikäiset ihmiset olivat samassa paikassa. 
Isä Vesa kävi siellä."

Ala-asteella Liisa kävi luterilaisen 
uskonnon tunneilla, koska hän ei tien-
nyt silloin, onko hän ortodoksi vai lu-
terilainen. Pikkuveljen ristiäisissä orto-
doksisen uskonnon opettaja oli vieraa-
na. Silloin Liisa uskalsi kysyä häneltä, 
saako hän tulla oman uskonnon tunnille. 
Niin Liisa sai luvan käydä ortodoksisen 
uskonnon tunneilla.

Liisa muista elävästi hänen ensim-
mäisen käynti kirkossa: "Isä Martti tuli 
meille opettajaksi. Hän vei meidät Hoi-
lolaan kirkkoon. Silloin tajusin, että täs-
sä kirkossa vihittiin minun isä ja äiti."

Kun Liisa oli 14, hän meni rippikou-
lun Ilomantsiin. Liisa asui Laatikaisen 
Marjaanan ja Auliksen luona kaksi viik-
koa ja kävi ahkerasti kirkossa. Tuolloin 
alkoi ystävyys Marjaanan kanssa, ja se 
on jatkunut tähän päivän saakka. Rippi-
koulusta syntyi toinenkin ystävyys - ys-
tävyys seurakuntaan. Liisalle jäi tarve 
mennä säännöllisesti kirkkoon, jonkin-
lainen kaipuu sinne.

”Jumalalle vaan” ja muita 
ajatuksia kirkkolaulusta

Liisa 
Tuunainen
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Koulun jälkeen Liisa opiskeli hoito-
alalle orientoivassa koulutuksessa Ki-
teellä, suoritti perhe-päivähoitajan tut-
kintoa, Lieksassa hän kävi emäntäkou-
lun. Joensuussa ahkera Liisa opiskeli 
käsiteollisuuskoulussa ja keväällä 1987 
hän valmistui ompelun artesaaniksi. Ilo-
mantsissa hän toimi käsityöyrittäjänä. 
Oman yrityksin pyörittäminen vei liikaa 
aikaa perheeltä ja Liisa lopetti yrittäjyy-
den.

Kun kuopus Aake oli vuoden vanha, 
Liisa meni työhön vanhainkodille. Siel-
lä hän järjesti vanhuksille viriketoimin-
taa. Työn ohella Liisa on opiskellut jat-
kuvasti ja hankkii itselleen lisää koulu-
tusta. Hän on myös ehtinyt opiskella vi-
riketoiminnan jatkokurssin sekä tehnyt 
vapaaehtoistyötä Iljalassa, hän oli n. 3 
vuotta työssä toimintakeskuksella kehi-
tysvammaisten ohjaajana  ja opetti käsi-
työtä kansalaisopistolla Ilomantsissa.

Sitten Liisa sairastui. Astma... Siinä 
menivät työ ja harrastus. Liisa ei antanut 
sairauden lannistaa vaan hän meni Niit-
tylahden opistolle opiskelemaan nuori-
so- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Koulutuk-
sen jälkeen hän työskenteli toistamiseen 
Ilomantsissa kehitysvammaisten toimin-
takeskuksessa, Joensuussa nuorisotyön-
tekijänä, Ilomantsissa ylä-asteen erityis-
luokan opettajana ja teki Ilomantsissa 
hautausmaan kartoitukset. 

Toukokuussa 2004 Liisa kirjoitti Ilo-
na-projektin suunnitelman. Projekti sai 
Jorma Ahon, Ilomantsin perusturvajoh-
tajan, vanhustyön johtajan ja vastaavan 
kotisairaanhoitajan tuen. Maaliskuus-
sa 2005 Ilona-projekti alkoi. Iljala ry 
on Ilonan taustayhteisö ja RAY rahoit-
taa projektia. Ilona on tarkoitettu van-
huksille ja aikuisille kehitysvammaisil-
le. Ryhmät ovat kokoontuneet Ilomant-
sissa ja Möhkössä kerran viikossa. Lii-
sa luettelee mitä kaikkea hän ja vanhuk-
set tekevät: he askartelevat, tekevät kä-
sityötä, laulavat, joka kerta on n. tunnin 
pituinen liikunta-tuokio, on ruokailu ja 
paljon muuta. Ryhmissä on käynyt kes-
kimäärin 8 henkeä, parhaimmillaan pai-
kalla on ollut 13 vanhusta.  Ilona-projek-
ti päättyy maaliskuussa 2008, mutta Lii-
salla on jo uudet suunnitelmat tulevai-
suutta varten.  

Liisan työkenttä ei rajoitu vain van-
huksiin, vaan hän tekee työtä myös nuor-
ten kanssa. Silloin kun Liisan lapset me-
nivät partioon, äiti meni samaan paik-
kaan ohjaajaksi. Nuorten parissa työs-
kentely on haasteellista, koska aikuisen 
pitää toimia aikuisen mallina ja asettaa 
heille tarvittavat rajat. 

Liisa kertoo: "Omien nuorten olles-
sa murkkuiässä, syntyi tämä ajatus: 
Myönteisesti ajatellen kielto on välittä-
mistä ja ohjeita. Kielteisesti ottaen kiel-

to on valittamista ja jäkätystä.
Sanoissa välittämistä ja valittamista 

on vain ä:n pilkkujen ero - kyllä se on 
pienestä kiinni!"

Liisa on ollut koko ajan mukana 
nuorten piirissä, joka alkoi toukokuus-
sa 2007. Hän suunnittelee piirin toimin-
taa yhdessä nuorten kanssa. Joka viikko 
Liisa ja nuoret tulevat kirkkoon juma-
lanpalvelukseen. Sitten positiivisesti ää-
nekäs porukka menee yleensä Protolaan, 
jossa juodaan kahvit, leikitään, pelataan 
pelejä, keskustellaan papin kanssa nuo-
rille tärkeistä asioista ja leivotaan. Nuo-
ret ovat järjestänet kahvituksia seura-
kunnan juhlissa. Palaute on ollut myön-
teistä.

Liisa osallistuu aktiivisesti seurakun-
nan elämään - hän oli edellisellä kaudel-
la neuvoston jäsen ja nuorisotyötoimi-
kunnassa jo kauemmin. Näissä hän jat-
kaa tälläkin kaudella

Mikä on tärkeintä Liisan monipuoli-
sessa työssä?

"Se, että erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset 
ovat yhdessä. Sekä vanhusten että nuor-
ten kanssa etsitään ne vahvuudet, mitä 
heillä on. Pitää iloita siitä, että osaam-
me tehdä jotain asioita hyvin, ja voimme 
oppia uutta."

No mitä Liisalle merkitsee ortodok-
sisuus?   

Puhelias Liisa miettii hetken, ja vas-
taus tulee: "Ortodoksisuus on perustur-
vallisuutta. Se on tunne että kuulun 
isompaan perheeseen, ei tarvitse kan-
taa kaikkea yksin. Kirkossa aina liturgi-
an aikana tämä asia tulee mieleen, kun 
kuulen sanat: ’Heittäkäämme pois siis 
kaikki maalliset huolet’. Aina kun koen 
jonkin tilanteen haasteelliseksi, käännän 
ajatukset Luojan puoleen pienen rukouk-
sen muodossa tai ristinmerkillä. Samoin 
kiitän, kun tilanne on mennyt hyvin tai 
kohtuullisesti, kiitän myös saamastani 
opista. Ortodoksisuudessa arvostan suu-
resti inhimillisyyttä, sitä että teot ovat 
vääriä, mutta ihmistä ei tuomita, vaan 
rakastetaan ja armahdetaan. Samoin sitä, 
että ihminen kohdataan."

Kuuntelen Liisaa ja  ajattelen, että 
hänen elämä on rakkauden osoittamis-
ta lähimmäiselle tekojen kautta. Voimia 
tärkeään työhön ja monia armorikkaita 
vuosia Liisalle ja hänen perheelle! 

                 Sofia Laukkanen

Liisa 
Tuunainen

Tuunaisen Liisa on ollut monessa mukana elämänsä varrella ja 
toimintatarmoa riittää edelleenkin niin itsensä kehittämiseen uutta 
opiskellen kuin vaikkapa työhön nuorten ja vanhusten parissa.
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Ortodoksisen kulttuurikeskuksen 
maapohja siunattiin

Jo vuosia vireillä ollut ja vastatuultakin koke-
nut Ortodoksisen kulttuurikeskuksen hanke on 
saanut uutta myötätuulta purjeisiinsa. Syksyllä 
hanke notkahti rahoituksenkin puolelta lopulta 
suotuisasti alulle, ja rakennustoiminta on käyn-
nistymässä toden teolla. 

Joulukuun kolmantena päivänä Ortodoksisen 
seminaarin vieressä olevan tontin maapohja siu-
nattiin. Mukana oli niin hankkeen pitkäaikai-
sia puuhaajia kuin myöskin upouuden kulttuu-
rikeskuksen tulevia käyttäjiä eli Päiväkoti Pääs-
kyn lapsia.

Erityistä arvokkuutta tilaisuuteen toi Konstan-
tinopolin Patriarkka Bartolomeoksen juhlaväelle 
lähettämä kirjallinen tervehdys.

Ortodoksisen Kulttuurin Säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Keijo Mutanen iloitsemassa 
keskuksen tulevien käyttäjien kanssa.

Kulttuurikeskuksen maapohjan siunauksen toimitti arkkipiispa Leo arvovaltaisen kutsuvierasjoukun 
todistaessa tapahtumaa.

K
uv

at
: J
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ni
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ri

Päiväkoti Pääsky vietti 35-vuotisjuhlaa perinteisen joulujuhlansa yhteydessä 19.12.2007.

SYDÄMELLISET KIITOKSET Teille kaikille,
        jotka meitä monin eri tavoin vuosien varrella
        olette tukeneet ja muistaneet!
                                     Pääskyläiset 
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Ortodoksisia aamuhartauksia 
radiossa lauantaisin 
klo 6:15 ja 7:50
23.2. TM Teemu Smalin, Helsinki
15.3. TM, kanttori Wilhelmiina 
Virolainen, Valamon kansanopisto, 
Heinävesi
25.3. Metropoliitta Ambrosius, Helsinki
27.3. Metropoliitta Ambrosius, Helsinki
5.4. Nunna Krsistoduli, Lintulan luostari, 
Heinävesi

Ortodoksisia iltahartauksia 
radiossa tiistaisin klo 18:50
19.2. Rovasti Jarmo Hakkarainen
15.4. Rovasti Iivo Suvanto, Joensuu

Ortodoksisia 
radiojumalanpalveluksia
Ke 20.2. klo 18.00-19.00 
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia, Vaasa, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Su 24.2. klo 11.00-12.00 Liturgia, Oulu, 
Pyhän Nikolaoksen katedraali
Su 9.3. klo 11.00-12.00 Liturgia, Nurmes, 
Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko
Pe 21.3. klo 18.00-19.00 Kristuksen 
hautauspalvelus, Suuren lauantain 
aamupalvelus, Uspenskin  katedraali
22.-23.3. klo 23.55-03.30 Pääsiäisyön 
aamupalvelus ja liturgia, Jyväskylä, 
palveluksen toimittaa KP Karjalan ja 
koko Suomen arkkipiispa Leo, Kristuksen 
ylösnousemisen kirkko, Jyväskylä.

Ortodoksisen kulttuurin säätiö ra-
kentaa Joensuuhun ortodoksisen 
kulttuurikeskuksen. Kohde sijoittuu 
Kauppakadulle Joensuun keskustaan 
ortodoksisen seminaarin viereisel-
le tontille, jonka Joensuun kaupun-
ki on kaavoittanut ja luovuttaa kysei-
seen tarkoitukseen. Rakennuksen laa-
juus on 1800 m2 ja sen kustannukset 
3,4 M euroa.

Pohjois-Karjala on ainut alkupe-
räinen ortodoksinen alue Suomessa 
ja näin tuleva kulttuurikeskus täyt-
tää ortodoksisten kulttuuritoimijoi-
den puuttuvan aukon maakunnassa ja 
koko Suomessa

Keskukseen tulee tiloja ortodoksi-
sille  järjestöille hyvin monipuolises-
ti. Rakennuksessa on mm. näyttely- 
ja esittelytiloja, juhlasali ja ravintola, 
koulutus- ja kokoustiloja sekä toimis-
totiloja. Myös esimerkiksi ikonimaa-
lareille on varattu työskentelytiloja.

Ortodoksisten järjestöjen ja toimi-
joiden lisäksi rakennukseen sijoittuu 

Karjalan Kielen Seura ja sen myötä 
karjalan kielen oppimiskeskus.

Rakennuksen suunnittelusta vas-
taa arkkitehti Antti Torikka. Hank-
keen toteutus alkoi Arkkipiispa Leon 
toimittamalla rakennuspaikan siu-
naamisella  ja jatkuo tontilla sijaitse-
van vanhan rakennuksen purkamisel-
la. Varsinaiseen uudisrakentamiseen 
päästään vuoden 2008 aikana ja ra-
kennus valmistuu vuodenvaihteessa 
2008/2009.

Ortodoksisen kulttuurin säätiö on 
toiminut yli 20 vuotta. Sen tarkoitus 
on edistää ja tukea ortodoksista kult-
tuuria. Säätiön hallitusta johtaa toi-
mitusjohtaja Keijo Mutanen ja val-
tuuskuntaa professori Petri Piiroinen. 
Säätiö jakaa vuosittain stipendejä ja 
apurahoja opiskelijoille, tutkijoille ja 
muille ortodoksisille toimijoille Suo-
messa.

Lisätietoja:
www.ortodoksisaatio.fi

ORTODOKSINEN 
KULTTUURIKESKUS JOENSUUHUN

Ortodoksisuus 
tutuksi -kurssit 
RÄÄKKYLÄSSÄ

12.2. klo 18, aihe: Raamattu ja 
ikonit (Iivo ja Kyllikki Suvanto), 
OP:n kokoushuone, Kinnulantie 3

11.3. Klo 18, aihe: Sakramentit 
ja Raamattu (Kalevi Kokkonen), 
OP:n kokoushuone, Kinnulantie 
3

8.4. Klo 18, aihe: Kiteen kuoron 
pääsiäiskonsertti, Rääkkylän ev. 
lut. sali

Toukokuussa Täitimänniemen 
hautausmaan siivoustalkoot.

Tervetuloa!
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Teologian maistereille avautuu lä-
hivuosina ortodoksisessa kirkossa 
runsaasti työpaikkoja, mikäli elä-
keikään tuleva papisto ja kant-
torit käyttävät oikeuttaan jää-
dä 63-vuotiaana pois työelämäs-
tä. Joensuun yliopiston ortodoksi-
sen teologian kulutusohjelma kai-
paa lisää etenkin kirkkomusiikista 
kiinnostuneita nuoria. Hakuaika 
koulutukseen päättyy 30.4.2008.

Tuoreen kirkkokalenterin mukaan seu-
raavien viiden vuoden aikana tulee elä-
keikään noin yhdeksän kirkkoherraa, 
seitsemän pappia ja kuusi kanttoria. Li-
säksi Oulun hiippakunnassa on avoinna 
neljä kanttorin tointa ja OKJ saa uuden 
määräaikaisen kirkkomusiikin toimitta-
jan ensi kesänä.

Eläkeikään tuleva papisto kuuluu so-
dan jälkeisiin suuriin ikäluokkiin, jotka 
yleisen kokemuksen valossa eivät ole 
kovin halukkaita jatkamaan ainakaan 
pitkään alimman eläkeiän ylitse. Nykyi-
nen joustava eläkeikä on 63–68 vuotta.

Joustavaa opiskelua ja
kulttuurien kohtaamista

Kirkollisesta urasta kiinnostuneiden 
nuorten kannattaa nyt olla hereillä, sil-
lä ortodoksisen teologian koulutusohjel-
maan otetaan uusia tutkinto-opiskelijoi-
ta vain joka toinen vuosi. Käynnissä ole-

Aamun Koitto 
uudistuu
Yksi Suomen vanhimmis-
ta kristillisistä lehdistä kokee 
muodonmuutoksen, kun or-
todoksinen aikakaus- ja kult-
tuurilehti Aamun Koitto alkaa 
ilmestyä maaliskuussa sisällöl-
tään ja ulkoasultaan uudistet-
tuna.

Uudistetussa Aamun Koitossa pyritään 
ennen kaikkea visuaalisuuteen ja selkey-
teen. Uutisille ja mielipiteille annetaan 
entistä enemmän tilaa.

Painetun Aamun Koiton rinnalle tu-
lee kevään aikana verkkolehti, jossa on 
ajankohtaisia uutisia, täydentävää aineis-
toa ja aiemmin julkaistuja kirjoituksia.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljes-
kunta ry (PSHV) ryhtyy tuottamaan uu-
distettua Aamun Koittoa yhteistyössä 
Kotimaa-yhtiöiden ja LogosMedia Oy:
n kanssa. LogosMedia vastaa lehden si-
sällön tuottamisesta ja Kotimaa-yhtiöt il-
moitusmyynnistä, taitosta, painatuksesta 
ja jakelusta. Uudistuksen yhteydessä Aa-
mun Koiton nykyinen toimitus suljetaan 
ja päätoimittajan työsuhde lopetetaan.

PSHV päätyi Aamun Koiton uudis-
tamiseen ja tuottamisen ulkoistamiseen, 
koska lehden levikki on laskenut jo pit-
kään. Ortodoksisen kirkon kirkollisko-
kous myönsi viime marraskuussa 30 000 
euron tuen Aamun Koiton uudistukselle.

Aamun Koitto perustettiin Sortava-
lassa vuonna 1896. Se on ollut perusta-
misestaan lähtien Suomen ortodoksisen 
väestön merkittävin tietolähde ja keskus-
telufoorumi. Lehti ilmestyy jatkossakin 
24 numerona vuodessa. Lehden nykyi-
nen levikki on noin 3000.

Aamun Koiton nykyisten lukijoiden 
tilaukset jatkuvat entisin ehdoin.

va hakuaika päättyy 30.4.2008 ja pääsy-
kokeet ovat alkukesästä. 

Joensuun yliopisto on kulttuuri-
en kohtauspaikka, sillä huomattava osa 
myös teologian opiskelijoista tulee muu-
alta kuin Itä-Suomesta. Kansainvälistä 
väriä tuovat eri maista tulevat opiskeli-
jat.

Aiempien yliopisto-opintojen hyväk-
si luku ja opiskelu ylipäätään on var-
sin joustavaa, ja tenttejä voi suorittaa 
myös esseetehtävinä. Kirkkomusiikissa 
pro gradu –tutkielman voi tehdä sävel-
taiteellisena työnä, ja graduun niin ikään 
tähtäävä videokäsikirjoituskoulutus al-
koi yliopistossa viime syksynä.

Jonkin muun tieteenalan ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneet voi-
vat hakeutua suoraan maisterikoulutuk-
seen. Ortodoksista teologiaa voi opis-
kella myös avoimessa yliopistossa, jon-
ka kautta voi päästä opiskelemaan teolo-
giaa yliopistoon.

Lisätietoa:
www.joensuu.fi/teoltdk/ortteol/
www.seminaari.net

Ortodoksisen 
seminaarin ju-
malanpalve-
luksissa opis-
kelijoille tar-
joutuu tilai-
suus harjoitel-
la mm. kant-
torin tehtäviä. 
Seminaarin 
kuoroa johtaa 
kirkkomusii-
kin opiskelija 
Heikki Hattu-
nen.

Joensuussa kaivataan lisää opiskelijoita 
Papeista ja kanttoreista 
voi tulla pulaa?

Kiitämme 
KP arkkipiispa Leoa, 
isä Andreita ja isä 

Suloa saamastamme 
huomionosoituksesta.

Kaija Härkin
Lahja Kirjavainen
Marjatta Joutsen

Kiitän saamastani siunauskirjas-
ta arkkipiispa Leoa, isä Kostia ja 

Lieksan ortodoksista seurakuntaa. 
Kunnia Jumalalle kaikesta!

Sari Hiltunen
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KONSERTTI
Ortodoksinen kamarikuoro

/ Juhani Matsi
Joensuun ortodoksinen seurakuntasali

sunnuntaina 24.2.2008
KLO 16.00

Konsertissa kuullaan mm.
Valamolaisia sävelmiä

Krasnostovskia
Bashmakovia

ym.
Ohjelma 10 euroa
TERVETULOA!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

KONSERTTI
PYHÄN NEKTARIOKSEN 

KIRKOSSA
Sunnuntaina 9.3.2008 klo 17.00

Konsertissa kuullaan mm.Nektarios 
Eginalaisen sepittämä runo Theotoka-

rionista 5. sävelmällä
Ohjelma 10 euroa 

Tuotto kirkkomusiikin hyväksi

TERVETULOA!

Lieksan ortodoksinen seurakunta 
oli ekumeenisella viikolla saanut 
vuoron järjestää yhteistilaisuuden 
kaikille osallistujille.

Kirkossa toimitettiin ensin aka-
tistos Pyhälle Hengelle ja sen jäl-
keen jatkettiin tilaisuutta srk-sa-
lilla. Alkurukouksen ja tarjoilun 
siunaamisen jälkeen kahviteltiin 
ekumeenisessa hengessä ja kuun-
neltiin Kim Rantalan ev.lut.srk:n 
tervehdys. Mauno Viili puolestaan 
lausui helluntaiseurakunnan ter-
vehdyksen.Tilaisuus päätettiin eh-
tooveisuun. (Kauko Pussinen)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

KONSERTTI

NEKTARIOS-KUORO/Juhani Matsi
Kiteen evlut kirkossa 
yhteisvastuun hyväksi

Palmusunnuntaina 16.3.2008 klo 18.00
Mukana kaikki kuorot Kiteeltä

TERVETULOA!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

KONSERTTI

NEKTARIOS-KUORO /Juhani Matsi
Rääkkylän evlut seurakuntasalissa

Tiistaina 8.4.2008
KLO 18.00

Ohjelmassa mm. Pääsiäisajan lauluja
Järjestää Rääkkylään uusi tiistaiseura

Ohjelma 10 euroa sisältää kahvitarjoilun

TERVETULOA!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

YÖKONSERTTI

NIKOLAOS-KUORO/Juhani Matsi
Maanantaina 31.3.2008 

klo 22.00-23.00
Konsertissa kuullaan mm. pääsiäisajan 

musiikkia. Ohjelma 10 euroa
TERVETULOA RAUHOITTAVAAN 

KONSERTTIIN!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

NIKOLAOKSEN KIRKOSSA
MATKALLELÄHTÖKONSERTTI
NIKOLAOS-KUORO /Juhani Matsi

Sunnuntaina 20.4.2008 klo 20.00
Joensuun ort.srk. salissa

OHJELMA 10 euroa
Konsertissa kuullaan mm. otteita 
pääsiäiskanonista Viron kielellä.
(kuoro matkustaa 24.-28.4.2008 

pyhiinvaellus- ja konserttimatkalle
Viroon. Kuoron pääasiallinen tehtävä 

on ko matkalla laulaa pääsiäisen
yöpalvelus Meeksin Johannes Kastajan 

muistolle pyhitetyssä kirkossa)
Konsertin tuotto menee 
kuoron matkakassaan.

Ekumeenista rukousviikkoa vietettiin 
Lieksassa

KEVÄISIÄ KUOROKUULUMISA JA KONSERTTEJA
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

Terveisiä 
Nuorisotoimistosta!
Vuosi on jälleen vaihtunut paukku-
en, ja haluankin tässä heti alkuun kiittää 
kaikkia Teitä, joiden kanssa olen saanut 
työskennellä menneenä syksynä. Olen 
saanut paljon apua ja hyviä ideoita, jois-
ta monia tullaan tavalla tai toisella hyö-
dyntämään toiminnassa.

Olimme yhdessä ONL:n ja ainejär-
jestö Pistiksen edustajien kanssa Nuori-
soareenalla, joka oli samassa yhteydessä 
Oppia ja työtä –messujen kanssa 17.-18. 
tammikuuta. Messuilla näimme paljon 
vanhoja tuttuja, ja samalla saimme ker-
toa myös uusille tuttavuuksille mitä em. 
tahot tekevät ja tarjoavat. Suurkiitos mu-
kana olleille ja osastollamme käyneille!

Tänä vuonna ohjelma pyörii kuta-
kuinkin entiseen malliin, kesän painottu-
essa luonnollisesti leiritoimintaan. Osan 
leireistä olemme muualla kuin Sikressä, 
näillä näkymin III kripa ja II lastenleiri 
pidetään Outokummun Kolmikannassa.

Leirinohjaajakoulutukset ovat tulossa 
tällekin keväälle, ja katsotaan löytyykö 
lähtijöitä myös ensiapukurssille. Abeille 
järjestetään preppauskurssi, ja siitä ku-
ten monista muistakin asioista löytyy li-
sätietoa seurakunnan nettisivuilta.

Tulevan kesän vaelluskohdekin on 
päätetty, ja se on Pöyrisjärven erämaa-
alue käsivarren Lapissa. Pöyrisjärvestä 
löytyy hyvin tietoa, ja reissusta kiinnos-
tuneiden kannattaa aloittaa valmistautu-
minen matkaan ennakkotietoihin pereh-
tymällä. Tietoa löytyy hieman jo tästä-
kin numerosta.

Lopuksi vielä pari info –asiaa:
1) Ilmoita sähköpostiosoitteesi nuo-

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

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

   Terveisin Pasi

Joensuun seurakunnan kerhot kevällä 2008 

Päiväkerhon lapset nauttimassa raikkaasta
ulkoilmasta Joensuun kirkkopuiston leikkikentällä.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ortodoksina
ajassa
NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET     NUORET      LAPSET     

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

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

KLIK!

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

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

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

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

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

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

Ilmoittaudu viimeistään 
18.3.2008 

seurakunnan nuorisotoimistoon!

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

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

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

Talvileiri 7-13 vuotiaille 
Outokummun Kolmikannassa 4.-7.3.
Leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä max. 30leiriläistä. Ilmoittau-
tumiset Joensuun ortodoksisen seurakunnan nuorisotoimistoon 22.2. men-
nessä. Hinta 30 euroa, (sisaralennus 5 euroa) sisältää kaiken oleellisen: 
kuljetukset Joensuusta Outokumpuun ja takaisin, täyden ylläpidon, vakuu-
tuksen ja leirin ohjelman. Ja ohjelmaan kuuluu tietysti ulkoilua, pelaamis-
ta, leikkimistä, kavereiden kanssa olemista ja jumalanpalveluksia.

Päiväkerhon lapset nauttimassa raikkaasta
ulkoilmasta Joensuun kirkkopuiston leikkikentällä.

Vaelluskohde 2008 on 
Pöyrisjärven erämaa-alue 
käsivarren Lapissa!

Lappiin LAPPIIN
 

Lappiin, sii
s niinku 

LAPPIIN
!

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

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

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

Huomio vuonna 1993 syntyneet nuoret!
Jos et ole saanut vielä infokirjettä tulevan kesän 
kristinoppileireistä, ota äkkiä yhteyttä nuorisotoimistoon!

!
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TAIPALEEN ÄITI-LAPSIPIIRI 
OUTOKUMMUSSA

Tervetuloa joukolla mukaan! Yhteyshenkilönä 
toimii Susanna Nikkanen (p. 0500 573 585) ja 
kokoonnumme yleensä Outokummussa kirkon 

Kuva
Nikolaoskuo-
rosta, jossa 
mukana oli 
myös
muitakin kuin 
kuorolaisia. 
He olivat vie-
railulla
Valtimolla 
21.10.2007.

Nikolaos-kuoro vieraili 
Valtimolla

Lieksan joulupuurojuhlassa 
muistettiin myös siunauskirjalla

Lieksan seurakun-
nan puurojuhlassa 
joulun alla Sari 
Hiltunen sai kokea 
iloisen yllätyksen 
arkkipiispan siu-
nauskirjan muo-
dossa (yläkuva). 
Vasemmalla nuo-
remman polven 
puurojuhlijoita.
Kuvat: Kauko Pus-
sinen 

PAASTOATERIA
Lieksan seurakunnan lähetystyötoimikunta järjestää paas-

toaterian perjantaina 29.2.08 EPL:n eli paastoliturgian 
jälkeen seurakuntasalilla. Paastoliturgia alkaa kirkossa 

klo 17.00 ja ateria noin 18.30. Lähetystyön hyväksi kan-
nettava ateriamaksu on 7 euroa, 

mikä maksetaan aterian yhteydessä.

LÄHETYSMYYJÄISET
Lieksan seurakunnan lähetystyötoimikunnan lähetysmyy-
jäiset pidetään lauantaina 15.3.08 seurakuntasalilla, klo 

9.00 – 11.00. Myyjäiset aloitetaan alkuhartaudella.

Lieksan seurakunnan 
tapahtumia

Kevään 2008 ohjelmaa:
16.1. klo 17.30 Suunnittelua
30.1. klo 17.30 Ulkoilua leikkipuistossa ev.lut kirkon vas-
tapäätä
13.2. klo 17.30 Askartelua
20.2. klo 18.00 Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia Outokum-
mun kirkosssa
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Kevään 2008 
vierailevat luennoitsijat 

Ilomantsissa

Katumuksen sakramentti 
isä Vasilios Thermos (TT), 
ti 12.2.08 klo 18.00. ort.srk.salilla 
Puhuja on kreikkalainen pappi ja 
psykiatri 
 
Suomen ja Venäjän 
ortodoksisten kirkkojen 
suhteet toisen 
maailmasodan jälkeen, 
Juha Riikonen (TT), ti 11.3.08 klo 
18.00. ort.srk.salilla. Puhuja väitteli 
teologian tohtoriksi lokakuussa 2007 
 
Diakonia-työ 
äiti Siluana, ke 9.4.08 klo 18.00. 
ort.srk.salilla. Tilaisuus alkaa 
ehtoopalveluksella Elian kirkossa ja 
jatkuu seurakuntasalilla kahvilla ja 
luennolla. Puhuja on romanialainen 
nunna. 
 
Kirkkomusiikki ja 
hengellinen elämä 
Maria Takala-Roszczenko (TM, FM) 
ti 13.5 klo 18.00. ort.srk.salilla
Puhuja on kirkkomusiikin 
tutkijakoulutettava.

Tervetuloa seurakuntamme kevään 
luennoille. Paikkana luennoille on orto-
doksinen seurakuntasali (Mantsintie 7)

YLÄMYLLYN TIISTAISEURA

Seniorikerho
Kokoontuminen 

kello 13.00 - 15.00, 
ellei toisin mainittu

• la 9.2.2008, Liturgia ja ohjelmaa, Kar-
jalan hiippakunnan tiistaiseurapäivä Jo-
ensuussa alkaen liturgialla klo 10.00
• su 17.2.2008, Kinkerit, Yritystalo, 
Teollisuuskatu 8
• ke 20.2.2008, Kristinan ja Riston Af-
rikka terveiset, Yritystalo
• su 24.2.2008, Liturgia ja ohjelmaa, Li-
turgia klo 10.00 Viinijärven kirkossa ja 
toivonkantajat-ohjelma pappilassa. Lä-
hetyslounas.
• ke 5.3.2008, Kerho vierailee Niku Pot-
tosen luona Rukouspalvelus, Hippiäi-
senpolku 3 Honkalampi
• ke 26.3.2008, Kirkkaan keskiviikon 
nyyttikestit,
PSHV:n toiminnanjohtaja Jaana Pössi ja 
Liperin tiistaiseuralaiset, Yritystalo
• su 13.4.2008 Liturgia, Klo 10.00 Hon-
kalammen koulu, kirkkokahvit
• ke 23.4.2008 Suurmarttyyri Gregorius 
Voittaja,
Irke Petterberg Yritystalo
• ke 7.5.2008 Yhteislaulua, Kaisu-kant-
tori Yritystalo
• ke 21.5.2008 Kerhon kevätjuhla, Lem-
pirunot mukaan, tarinoidaan ,Yritystalo

Lieksan seurakunnan 
toimintaa

Kansalaisopiston ikonipiiri. Tiedus-
telut, ohjaaja Tuula Koponen, puh. 044 
5030980.
Miestenpiiri Iljan prihat kokoontuu so-
pimuksen mukaan. Tiedustelut Pentti Jos-
ka, puh. 0400 264959.
Lieksan seurakunnan kirkkokuoro ko-
koontuu harjoituksiin seurakuntasalille 
kanttori Minna Bovellan - Järvisen johdol-
la keskiviikkoisin klo 18.00. Uudet ja en-
tiset laulajat ovat tervetulleita! Tarkempia 
tietoja saa kanttorilta, puh. 040 7400918.
Lastenkerho 4-9 vuotiaille srk. salilla 
maanantaisin klo 16.30 – 18.00. Ohjaaji-
na Eira Saatsi ja Juuli Sarjasto. Tiedustelut 
Eira Saatsilta, puh. 040 5670997 ja seura-
kunnasta, puh. 521302.

Lieksan tiistaiseuran kevätkausi:
12.2. vuosikokous, klo 12.00.
26.2. vierailija Pielis-apteekista, aiheena 
jalkojen ja muun ihon hoito, klo12.00.
11.3. virpovitsatalkoot, klo 11.00.
1.4. liturgian jälkeen Tuomaan tiistain 
kirkkokahvit. Tarjottavat tuodaan kirk-
koon siunattavaksi.
15.4. vierailijana isä Leevi Saatsi, aiheena 
pyhät kuvat ja niiden merkitys, klo 12.00.
29.4. vierailijana isä Andrei Verikov, ai-
heena kummiperinne ort. maailmassa, klo 
12.00.
13.5. työkauden päätös, klo 12.00.

5.3. klo 18.00 Virpovitsojen koristelua yhdessä Tiistai-
seuralaisten kanssa
15.3. klo 9.00 Lasaruksen lauantain liturgia ja virpovit-
sojen siunaus kirkossa
24.3. klo 10.00 alk. Lasten pääsiäinen: Liturgia Sotku-
man rukoushuoneella ja juhlatarjoilu Sotkuman koulul-
la
9.4. klo 17.30 Kirkkolaulua kanttori Kaisu Potkosen 
johdolla
23.4. klo 17.30 Karjalaisuus-ortodoksisuus -teema, vie-
railijoita
7.5. klo 17.30 (Ohjelma avoin)
Lisäksi toukokuussa teemme kevätretken yhdessä Tiis-
taiseuralaisten kanssa.
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Ilomantsin 
kevät 
2008

  Lapset ja nuoret

Lasten ikonimaalauspiiri ko-
koontuu joka torstai 31.1 alkaen seu-
rakuntasalilla (Matsintie7) klo 16.00–
17.30. Piirissä opetellaan ikonimaalausta 
ja maalataan oma ikoni. Piiri on tarkoi-
tettu kouluikäisille. Materiaalimaksu on 
10 euroa / lukukausi. Piiriä ohjaa ikoni-
maalari Anu Koivuniemi (040 – 525 85 
45).

Pyhän Elian kirkon lapsi-
kuoro harjoittelee pääsääntöisesti 
sunnuntaisin seurakuntasalilla klo 14 
– 15. Kuorossa lauletaan kirkkolauluja 
ja muuta mukavaa. Kuoro tulee 
silloin tällöin esiintymään kirkossa ja 
seurakunnan juhlatilaisuuksissa. Kuoroa 
johtaa kanttori Sofia Laukkanen (050 -
57 22 696)

Alle kouluikäisten iltapäivä-
kerho kokoontuu seurakuntasalilla 
tiistaisin klo 15–16. Kerhossa askarrel-
laan, leikitään, lauletaan ja mahdollisesti 
tehdään pieniä retkiä. Mukaan tarvitaan 
sisätossut ja ulkovaatteet sään mukaan. 
Kerhon ohjaajina toimivat Henna Kasti-
nen ja Paula Koistinen. Lisätietoja: 050- 
36 06 012. 

Nuortenpiiri kokoontuu joka toinen 
keskiviikko ensin Elian kirkkoon klo 18 
ja jatkaa siitä sovittuun suuntaan, yleen-
sä Protolaan. Kevään kokoontumiset en-
nen pääsiäistä ovat 30.1, 13.2, 27.2, 5.3 
hiihtoristisaatto ja 12.3. Ohjaajina toimi-
vat Natalia Aellig ja Arto Hassinen.

  Aikuiset

Pyhän Elian kirkon kuoro 
harjoittelee maanantaisin klo 18.00–
20.00 seurakuntasalilla. Ensimmäisellä 
paastoviikolla, hiihtolomalla ja Suurella 
viikolla ei ole harjoituksia. Uusia laula-
jia otetaan mukaan. Kuoroa johtaa kant-
tori Sofia Laukkanen.

Kirkkolaulupiiri kokoontuu Eli-
an kirkossa ennen paastoa keskiviikkoi-
sin klo 16.45–17.45 ja paastoaikaan per-

jantaisin samaan aikaan. Kokoontumis-
kerrat ennen pääsiäistä ovat 30.1, 15.2, 
29.2 ja 14.3. Kirkkolaulupiiri on tarkoi-
tettu kaikille ortodoksisesta kirkkolau-
lusta kiinnostuneille ja joka asiaa – ää-
nen käyttöön, kirkkolauluun, teoriaan – 
lähestytään aivan perusteista käsiin. Pii-
rillä ei ole ”esiintymisiä”, eikä piiriläi-
sillä ole mitään pääsyvaatimuksia. Piiriä 
ohjaa kanttori Sofia Laukkanen.

Naistenpiiri kokoontuu kerran 
kuussa yleensä torstaisin. Lisätie-
toa piiristä saa Irene Tuomiselta (040 
– 5828897) ja Saimi Talvivaaral-
ta. 

Miestenpiiri kokoontuu seura-
kuntasalilla joka kuukauden ensim-
mäinen keskiviikko klo 18. Lisätie-
toja piiristä saa Teuvo Jetsulta.

Ilomantsin tiistaiseura ko-
koontuu seurakuntasalilla joka toi-
nen tiistai klo 13.00 ti 15.1. alkaen. 
Mutalahden ja Hattuvaaran tiis-
taiseurojen kokoontumisista ilmoi-
tetaan erikseen Pogostan Sanomis-
sa. 

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

Вечер вопросов и ответов о православии для 
русскоязычных жителей 

23.2 в 15.30 в зале православного прихода Иломантси (Mantsintie, 7). 
Чаепитие. Добро пожаловать всей семьей! 

Kysymykset ja vastaukset 
ortodoksisuudesta 

- ilta venäjänkielisille maahanmuuttajille  
Ilomantsin ortodoksisessa seurakuntasalissa ( Mantsintie, 7)  

23.2 klo 15.30. Teetarjoilu. Tervetuloa koko perhe! 

Koko perheen hiihtoristisaatto 

ke 5.3.2008 klo 10.00
Reitti: Sonkajan tsasouna - Ilomantsin Pyhän 
Elian kirkko (n.10km). Lähtö Pääskynpesän 
edustalta.
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Ilomantsin seurakunnan
Jumalanpalvelukset 

to 20.3 klo 18.00 ehtoopalvelus ja 
 liturgia, pyhän ehtoollisen 
 asettaminen
pe 21.3 klo 9.00 aamupalvelus 
 12 evankeliumia
klo 15.30 ehtoopalvelus, Kristuksen 
 ristiltä ottaminen, hautakuvan 
 esiintuominen 
klo 20.00 ehtoojälkeinen palvelus. 
 Jumalansynnyttäjän itkuvirsi
la 22.3 klo 9.00 aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauspalvelus
klo 15.30 ehtoopalvelus ja liturgia

Herran Pääsiäinen. 
Kristuksen ylösnousemus
la 22.3 klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 23.3 klo 24.00 ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia,
klo 18.00 pääsiäisen ehtoopalvelus
 
”Lasten pääsiäinen” 
ma 24.3 klo 9.00 aamupalvelus ja 
 liturgia, ristisaatto
ti 25.3 Kirkas tiistai, Jumalansynnyttäjän 
 Neitseen Marian ilmestys 
ma 24.3 klo 18.00 ehtoopalvelus
ti 25.3 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
to 27.3 klo 9.00 koululaisten liturgia

Mutalahden tsasouna

22.2 klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 28.3 klo 9.00 liturgia

Hattuvaaran tsasouna

la 29.3 klo 9.00 liturgia

Seurakunnan jumalanpalvelusilmoituk-
set ja mahdolliset muutokset ilmoite-

taan normaalisti maanantain 
Pogostan Sanomissa.

Palvelukset 
Pyhän Elian kirkossa 

Lauantaisin klo 18.00 
  suuri ehtoopalvelus

Sunnuntaisin    klo 9.00 aamupalvelus
                 klo 10.00 liturgia

Suuri Paasto 
2. paastoviikko 
pe 15.2 klo 18.00 akatistos (isä Ioannis 
 kirkossa klo 16.30. Mahdollisuus 
 osallistua synninkatumussakrament-
 tiin.)
3. paastoviikko 
ke 20.2 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 22.2 klo 18.00 akatistos (isä Ioannis 
 kirkossa klo 16.30. Mahdollisuus 
 osallistua synninkatumussakrament-
 tiin.)
su 24.2 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi) 
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen ai-
 kana osallistua synninkatumussakra-
 menttiin venäjäksi ja suomeksi) 
 piligrim-kuoro laulaa mukaan
klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit 
4. paastoviikko 
ke 27.2 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia

pe 29.2 klo 18.00 akatistos (isä Ioannis 
 kirkossa klo 16.30. Mahdollisuus 
 osallistua synninkatumussakrament-
 tiin.)
pe 29.2 klo 9.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia (koululaiset)
5. paastoviikko
ke 5.3 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 7.3 klo 18.00 akatistos (isä Ioannis 
 kirkossa klo 16.30. Mahdollisuus 
 osallistua synninkatumussakrament-
 tiin.)
6. paastoviikko
ke 12.3 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 14.3 klo 9.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia (seurakuntasalilla)
pe 14.3 klo 18.00 akatistos (isä Ioannis 
 kirkossa klo 16.30. Mahdollisuus 
 osallistua synninkatumussakrament-
 tiin.)
la 15.3 klo 9.00 kreikankielinen liturgia
Suuri viikko
ma 17.3 klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
ti 18.3 klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia (isä Ioannis kirkossa 
 klo 16.30. Mahdollisuus osallistua 
 synninkatumussakramenttiin.)
ke 19.3 klo 18.00 yleinen sairaan-
 voitelu  (isä Ioannis kirkossa klo 
 16.30. Mahdollisuus osallistua 
 synninkatumussakramenttiin.)

 Иломантси, 24.2.2008 (воскресенье)

В 10.00 в церкви св. пророка Илии начнётся Литургия на финском и 
церковно-славянском языках.

Настоятелю храма, отцу Иоаннису Лампропулосу, будет сослужить 
прот. Стефан Холм.

За Литургией поют два хора: хор православной церкви г. Иломантси 
(поёт на финском языке) и хор “Пилигрим” православного прихода 
г. Йоенсуу (поёт на церковно-славянском) - регентирует София 
Лаукканен.

Исповедь на русском языке начнётся в 9 часов.
После Богослужения - чаепитие и беседа о.Стефана с 

русскоговорящими прихожанами.
Добро пожаловать!
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Juuan tsasouna 50 vuotta
Juuan tsasounan 50 

vuotisjuhliat pidettiin 
2.12.2007. Juhla alkoi 

liturgialla, joka toimitettiin 
KP arkkipiispa Leon johdolla. 

Juhlassa muistettiin Pyhän 
Karitsan ritarikunnan mitalilla 

Marjatta Joutsenta ja Lahja 
Kirjavaista sekä piispallisella 

siunauskirjalla Kaija Härkintä.
Tämä jälkeen juhlat jatkuivat 

seurakuntasalissa.
Juhlassa puhui mm. nykyinen 

ONL:n toiminnanjohtaja 
Kimmo Kallinen, joka 

aloitti kirkollisen uransa 
nimenomaan Juuassa.

Viron ortodoksien söbrat ry järjestää perinteisen 

praasniekkamatkan Viroon 

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

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

Viron Ortodoksien 
Sõbrad ry:n 

sääntömääräinen 
vuosikokous 

pidetään Viinijärvellä Van-
hassa Pappilassa ( Viini-
järventie 7 ) sunnuntaina 

17.02.2008 klo.18.00. 
Tervetuloa!

Kuvat: Andrei Verikov

Kuva: Harri Peiponen

Seurakuntasali täyttyi juhlaväestä (kuva yllä). Tilaisuudessa puhui 
mm. ONL:n nykyinen toiminnanjohtaja Kimmo Kallinen (kuva 
oikealla).
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Nurmeksen 
seurakunnan

Jumalanpalvelukset 

(EPL = ennenpyhitettyjen lahjain litur-
gia, katumuskanoni = Suuri ehtoonjäl-
keinen palvelus, johon kuuluu pyhän 

Andreas Kreetalaisen katumuskanoni)

Nurmes

su 3.2. klo 18 Sovintosunnuntai-illan 
 ehtoopalvelus
ti 5.2. klo 18 katumuskanoni
ke 6.2. klo 18 katumuskanoni
la 23.2. klo 18 vigilia
su 24.2. klo 10 liturgia
ke 27.2. klo 18 EPL
la 8.3. klo 18 vigilia
su  9.3. klo 10 liturgia (radiointi)
ke 12.3. klo 18 EPL
ma 17.3. klo 18 EPL

to 20.3. klo 9 aamupalvelus; 
 klo 18 Suuren Torstain liturgia
pe 21.3. klo 15.00 ehtoopalvelus 
 (Kristuksen hautakuvan 
 esiintuominen)
la-su 22.-23.3. klo 23.30 puoliyö-
 palvelus, aamupalvelus ja liturgia,
  PÄÄSIÄINEN
su 23.3. klo 15 Pääsiäispäivän ehtoo-
 palvelus, Bomban tsasounassa

Valtimo

ma 4.2. klo 18 katumuskanoni
ke 6.2. klo 9 EPL
la 16.2. klo 18 vigilia
su 17.2. klo 10 liturgia
ke 20.2. klo 18 EPL
la 15.3. klo 10 liturgia
ti 18.3. klo 18 EPL

la 22.3. klo 13 Suuren lauantain liturgia
ti 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian 
 ilmestys, “Lasten pääsiäinen”

Juuka

pe 1.2. klo 18 juhlavigilia
la 2.2. klo 10 liturgia, Herran temp-
 peliin  tuomisen juhla
to 7.2. klo 18 katumuskanoni
la 9.2. klo 18 vigilia
su 10.2. klo 10 liturgia
ke 13.2. klo 18 EPL
la 1.3. klo 18 vigilia
su 2.3. klo 10 liturgia
ke 5.3. klo 18 EPL
la 15.3. klo 18 vigilia 
 (virpomavitsojen siunaus)
su 16.3. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
ke 19.3. klo 18 EPL
pe 21.3. klo 9 aamupalvelus 
 (12 kärsimysevankeliumia)
la 22.3. klo 9 aamupalvelus 
 (Kristuksen hautauspalvelus)
ma 24.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
 (2.pääsiäispäivä, “Lasten 
 pääsiäinen”)

Rautavaara (ev.lut srk-sali)

su 3.2. klo 10 liturgia

Toimintaa Nurmeksen 
seurakunnassa

Juuan 
sinapinsiemenkerho 

kokoontuu maanantaisin 
klo 18 srk-salissa.

Juuan ikonipiiri 
kokoontuu keskiviikkoisin 

klo 18 srk-salissa.

Valtimon 
lastenkerho 

kokoontuu Kuntalaisten 
Talolla lauantaisin klo 11-14.

TULE MUKAAN PYHITTÄJÄ TRIFON 
PETSAMOLAISEN JUHLAAN LAPPIIN 

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

ortodoksinen seurakunta järjestävät perinteisen pyhiinvaellusmatkan 
maamme pohjoisimmille ortodoksialueille Nellimiin ja 

Sevettijärvelle sekä Norjan puolelle Neideniin.
Ilmoittautumiset Joensuun seurakuntaan, puh: (013) 266 000.
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

   Joensuu
Helka Anita Makkonen Timo Juhani 
Hokkanen, Joensuu   

   Nurmes
Marko Martti Kalevi ja Anne Maria 
Murto

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Anna Laitinen
Eevi Tiittanen
Meeri Surakka
Aleksandra Karvinen

Joensuu
Aino Karhapää,  Joensuu 
Aleksanteri Saarinen, Tohmajärvi
Lahja Matilainen, Joensuu 
Irene Mirjami Martiskainen, Joensuu 
Sauli Johannes Juka, Joensuu 
Veli Herman Ratilainen, Joensuu 
Terttu Anneli Montala, Joensuu 
Eila Kiiskinen, Kontiolahti
Lauri Solehmainen, Joensuu 
Arvo Johannes Riikonen, Joensuu 
Liisa Kekkonen, Joensuu 
Teuvo Penttonen, Joensuu 
Veera Karhapää, Joensuu 
David Jormanainen, Joensuu

Lieksa
Elisabet Ahonen
Pekka Karhu
Soja Möhkönen
Liisa Simonen

Nurmes
Häkki Voitto Pekka, Juuka
Rysä Aulis, Nurmes
Akkila Taisto, Nurmes
Hämynen Reijo, Valtimo
Jehkinen Veera, Nurmes
Muranen Keijukka, Juuka
Kostjala Mikko, Valtimo
Tuononen Kalevi, Juuka

Taipale
Mattinen Timo Johannes, Polvijärvi
Kontkanen Esko, Outokumpu
Jussila Maria, Outokumpu
Tanskanen Saimi, Polvijärvi
Vilokkinen Johannes, Outokumpu
Pylkkänen Pirkko Helena Mirjam, 
Outokumpu
Saari Faina, Outokumpu
Partanen Maija Liisa, Polvijärvi

Lieksan kirkko

8.2. klo 18.00 EPL (paastoliturgia). 
 Matkapapisto.
9.2. klo 18.00 vigilia.
10.2. klo 10.00 liturgia.
13.2. klo 18.00 EPL (paastoliturgia).
16.2. klo 18.00 vigilia.
17.2. klo 10.00 liturgia.
20.2. klo 10.00 EPL (paastoliturgia), 
 kirkkokahvit.
23.2. klo 18.00 vigilia.
24.2. klo 10.00 liturgia.
29.2. klo 17.00 EPL (paastoliturgia) 
 ja paastoateria.
1.3. klo 18.00 vigilia.
2.3. klo 10.00 liturgia.
5.3. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu.
8.3. klo 18.00 vigilia.
9.3. klo 10.00 liturgia.
12.3. klo 18.00 EPL (paastoliturgia).
15.3. klo 18.00 vigilia.
16.3. klo 10.00 liturgia ja 
 diakoniakahvit. 
18.3. klo 18.00 EPL (paastoliturgia).
19.3. klo  9.00 aamupalvelus.
20.3. klo 10.00 ehtoopalvelus ja 
 liturgia.
20.3. klo 18.00 suuren perjantain 
 aamupalvelus 
 (12 kärsimysevankeliumia).
21.3. klo 13.00 suuren perjantain 
 ehtoopalvelus 
 (Kristuksen ristiltäotto).
21.3. klo 18.00 suuren lauantain 
 aamupalvelus (Kristuksen hautaus).
22.3.  klo 9.00 suuren lauantain ehtoo-
 palvelus ja liturgia.

Lieksan seurakunnan 
     Jumalanpalvelukset 

22.-23.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 aamupalvelus ja liturgia 
 (pääsiäisyö). 
 Seurakuntasalilla pääsiäistarjoilu.

Viekin tsasouna

19.3. klo 18.00 EPL (paastoliturgia).

Vuonisjärven tsasouna

18.3. klo 9.00 aamupalvelus.

Kolin ev.lut. kirkko

17.2. klo 10.00 liturgia. Matkapapisto.
13.2. ei ole paastoliturgiaa.

  Ilomantsi
Jesse Mikael Jeskanen
 
  Joensuu
Jasper Julius Jormanainen, Joensuu 
Jimi Markus Juhani Ratilainen, Kontio-
lahti
Tia Mariia Hartikainen, Joensuu 
Aleksi Mikael Tarvainen, Joensuu 
Miika Johannes Keronen, Joensuu 
Aatu Tapani Sissonen, Joensuu 
Ilona Sofia Achourbekov, Joensuu 
Arttu Oskari Leskinen, Joensuu 
Elias Aleksanteri Laurinpoika Haapiai-
nen, Joensuu 
Eetu Juhani Yletyinen, Joensuu 

Nurmes
Timonen Viivi Helena Aleksandra

Taipale
Yermakov Maksim, Outokumpu
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Joensuun seurakunnan
Jumalanpalvelukset 

Pyhän Nikolaoksen kirkko

Säännölliset jumalanpalvelukset lauan-
taina klo 18 (vigilia) ja sunnuntaina klo 

10 (liturgia). Ns. paastoliturgiat 
keskiviikkona klo 9 

ja perjantaina klo 18.

8.2. klo 18 paastoliturgia.
9.2. klo 10 liturgia. Tiistaiseurapäivät.
9.2. klo 18 vigilia
10.2. klo 10 liturgia. Mieskuoro laulaa.
13.2. klo 9 paastoliturgia
15.2. klo 18 paastoliturgia
16.2. klo 18 vigilia
20.2. klo 9 paastoliturgia
22.2. klo 18 paastoliturgia
23.2. klo 18 vigilia, jossa ristin 
 esiinkanto.
24.2. klo 10 liturgia. 
 Ristin kumartamisen sunnuntai.
 Paaston puoliväli.
27.2. klo 9 paastoliturgia
29.2. klo 18 paastoliturgia
5.3. klo 9 paastoliturgia
6.3. klo 18 suuren katumuskanonin 
 lukeminen
7.3. klo 18 paastoliturgia
12.3. klo 9 paastoliturgia
14.3. klo 18 paastoliturgia
15.3. klo 9 liturgia. 
 Lasaruksen lauantai.
15.3. klo 18 vigilia, jossa virpoma-
 vitsojen siunaaminen.
16.3. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai. 
 Herran Jerusalemiin
 ratsastamisen muistopäivä.

Kontiolahden kirkko

Säännölliset jumalanpalvelukset kuu-
kauden kolmantena sunnuntaina.

6.2. klo 18 suuri ehtoon jälkeinen pal-
 velus. Katumuskanonin lukeminen.
17.2. klo 10 liturgia. 
 Gregorios Palamaksen sunnuntai.
15.3.klo 18 vigilia. Virpomavitsojen 
 siunaaminen.
16.3. klo 10 liturgia.  Herran 
 Jerusalemiin ratsastamisen muisto.

Enon tsasouna

Säännölliset jumalanpalvelukset 
kuukauden l. sunnuntaina.

4.2. klo 18 suuri ehtoon jälkeinen pal-
 velus. Katumuskanonin lukeminen.
2.3. klo 10 liturgia
18.3. klo 9 aamupalvelus

Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)

2.3. klo 10 liturgia. 
 Johannes Siinailaisen sunnuntai.
20.3. klo 10 suuren torstain 
 aamupalvelus

Sonkajanrannan kirkko

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

Tuupovaaran kappeli

5.2. klo 9 ehtoopalvelus
6.2. klo 9 paastoliturgia
9.2. klo 18 ehtoopalvelus
10.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
13.2. klo 17 ehtoopalvelus
20.2.. klo 17 paastoliturgia
27.2. klo 17 paastoliturgia
12.3. klo 17 paastoliturgia

Hoilolan kirkko

7.2. klo 18 suuri ehtoonjälk. 
 palvelus. Katumuskanoni luetaan.
23.2. klo 18 vigilia. 
 Ristin esiinkantaminen.
24.2. klo 9 liturgia ja ristisaatto 
 Saarivaara-Hoilola.
24.2. klo 18 ehtoopalvelus.

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)

24.2. klo 10 liturgia. 
 Ristinkumartamisen sunnuntai. 
 Paaston puoliväli

Ortodoksisen seminaarin 
kirkko (Torikatu 41)

17.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia
27.2. klo 16 slaavinkielinen paasto-
 liturgia
9.3. klo 10  slaavinkielinen liturgia
22.3. klo 23.30 suomenkielinen 
 pääsiäisyöpalvelus

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!

TYÖTTÖMIEN 
RUOKAILUT

JOENSUUN 
ORTODOKSISELLA 

SEURAKUNTASALILLA, 
KIRKKOKATU 32

PERJANTAINA 
22.2., 4.4., 25.4., ja 23.5. 

KLO 11.00–13.00
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Taipaleen seurakunnan
Jumalanpalvelukset 

                        HERÄTYS TAIPALELAISET!

” TOIVON KANTAJAT ”, kirkkokunnan 
järjestöjen: PSHV:n, ONL:n, ORTaid:n ja 

Lähetys ry:n edustajat vierailevat 
Taipaleella

ristinkumartamisen sunnuntaina 24.02.2008.
Liturgia Viinijärven kirkossa alk.klo.10.00, sen jäl-

keen paastolounas, jonka tuotto menee Lähetys 
ry:lle, ja Toivon Kantajien ohjelma Vanhassa 

Pappilassa. Kaikki tervetulleita!!!

Viinijärven kirkko
6.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
10.2. klo 10.00 liturgia, 
 ortodoksisuuden sunnuntai
24.2. klo 10.00 liturgia, 
 ristinkumartamisen sunnuntai,
 liturgian jälkeen 
 Toivonkantajat – tapahtuma
15.3. klo 18.00 vigilia
18.3. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia, suuri tiistai
20.3. klo 9.00 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 suuri torstai
20.3. klo 18.00 12 kärsimys-
 evankeliumia, suuri torstai
21.3. klo 14.00 suuri perjantai, 
 Kristuksen ristiltä ottaminen
22.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 aamupalvelus ja liturgia,
kirkkokahvit, PÄÄSIÄINEN
26.3. klo 9.30 liturgia (koululaiset)

Outokummun kirkko
7.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
16.2. klo 9.00 liturgia, vainajien 
 muistelu
20.2. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
8.3. klo 18.00 vigilia 
15.3. klo 9.00 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai
19.3. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia, suuri keskiviikko
21.3. klo 18.00 suuri perjantai, 
 Kristuksen hautauspalvelus, 
 ristisaatto
25.3. klo 9.00 liturgia (koululaiset), 
 Neitsyt Marian ilmestys

Polvijärven kirkko
7.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
13.2. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
23.2. klo 18.00 vigilia
1.3. klo 9.00 liturgia, vainajien muistelu
5.3. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
9.3. klo 10.00 liturgia, 
 Maria Egyptiläisen sunnuntai
22.3. klo 9.00 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 suuri lauantai
28.3. klo 9.00 liturgia (koululaiset)

Liperin  rukoushuone
4.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
16.2. klo 18.00 vigilia
23.2. klo 9.00, liturgia, 
 vainajien muistelu
27.2. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
2.3. klo 10.00 liturgia, 
 Johannes Siinailaisen sunnuntai
16.3. klo 10.00 liturgia, Palmusunnuntai
21.3. klo 10.00 kuninkaalliset hetket, 
 suuri perjantai
24.3. klo 18.00 vigilia, Neitsyt Marian 
 ilmestys
      
Sotkuman rukoushuone
5.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
17.2. klo 10.00 liturgia, 
 Gregorios Palamaksen sunnuntai
1.3. klo 18.00 vigilia
12.3. klo 18.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
17.3. klo 18.00 aamupalvelus, 
 suuri maanantai
24.3. klo 10.00  liturgia ja ristisaatto, 
 II pääsiäispäivä, lasten pääsiäinen                              

Lieksan seurakunnan palvelukset löytyvät tämän lehden sivulta 18.


