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Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...
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Puh: (013) 266 000, Fax: (013) 266 0044
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Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

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

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

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.
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Kirkkopäivien
jälkitunnelmia
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”Harvoin olemme saaneet olla niin harvoille kiitollisia niin 
paljosta”. Näin lausui Britannian pääministeri Winston Chur-
chill toisen maailmansodan aikana. Hän osoitti sanansa RAF:n 
hävittäjälentäjille, jotka rohkeasti ja päättäväisesti kävivät sak-
salaisten pommituslaivueiden kimppuun.

Uskon, että lähes hävittäjälentäjän päättäväisyyttä on tar-
vittu Joensuussa kesäkuussa pidettyjen kirkkopäivien suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Churchill oli kiitollinen harvoille pal-
josta, me kirkkopäiviin osallistuneet voimme olla kiitollisia 
monille paljosta. Ohjelma oli monipuolista ja mielenkiintoista 
sekä kutsuvieraat arvovaltaisia. Kaikis-
sa tilaisuuksissa hengen kuitenkin luovat 
tavalliset osallistujat. Osallistujamäärä 
täytti rohkeatkin tavoitteet.

Kirkkopäivistä jäi osallistujille var-
masti hyvät muistot ja järjestelyistä on 
saatu runsaasti kiitosta. Kiitos ei välttä-
mättä kuitenkaan ole mennyt aivan oi-
keaan osoitteeseen. Joensuussa tunne-
tuin ortodoksinen toimija on paikallinen 
seurakunta, joten kiitokset onnistuneis-
ta kirkkopäivistä ovat sataneet pitkäl-
ti seurakuntamme laariin. Mielellämme 
otamme sen PR-hyödyn, minkä kirkko-
päivät seurakunnalle antavat, mutta tu-
lee kuitenkin muistaa, että päävastuun 
kantoivat kirkko, johtoryhmä, järjestöt ja 
niiden työntekijät sekä erityisesti projek-
tisihteeri. Toki seurakuntamme oli aktiivisesti mukana ja monet 
seurakuntalaisemme osallistuivat tapahtumiin talkoolaisina. 
Jaan tässä seurakunnalle tulleet kiitokset eteenpäin suurimman 
vastuun kantaneille.

Kirkkopäivät koettiin niin myönteisenä tapahtumana, että 
niistä halutaan tehdä perinne. Sen vuoksi on tehty aloite, että 
kirkkopäivät järjestettäisiin viiden vuoden välein. Toivottavas-
ti hanke toteutuu.

     isä Iivo Suvanto

”Kirkkopäivät 
koettiin niin 
myönteisenä 
tapahtumana, 
että niistä ha-
lutaan tehdä 
perinne. Sen 
vuoksi on tehty 
aloite, että kirk-
kopäivät järjes-
tettäisiin viiden 
vuoden välein. 
Toivottavas-
ti hanke toteu-
tuu.”
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kutsutaan muuttamaan elämänsä yksey-
deksi Jumalaan ja lähimmäiseen. Orto-
doksinen kirkko toteuttaa langenneessa 
maailmassa olemustaan ja kutsumustaan 
muuttaa kaikki asiat uusiksi Kristuksessa 
ja Pyhässä Hengessä.

Bysanttilainen teologia on voimal-
lista, uudistavaa ja lähimmäisestä huo-
lehtivaa. Ortodoksinen seurakunta on 
olennaisesti opetus- ja oppimisyhteisö. 
Kasvatuspäämäärä yhdistyy kirkollises-
sa yhteisössä tapahtuvaan papilliseen 
pastoraaliseen työhön.

Ihmisen parantuminen Kristuksessa 
tarkoittaa mielen, sydämen ja ajatusten 
parantumista. Kirkon jäsenen luovutta-
maton päämäärä on kasvaa terapeuttises-
ti Jumalan rakkauteen, sillä Kristus pa-
rantaa Kirkossa. Parantaminen ei tapahdu 
inhimillisen tiedon tai taidon avulla, vaan 
papin yhteistyössä Jumalan luomattomi-
en energioiden kanssa. Pyhittäjä Johannes 
Siinailainen opettaa: Hyvä kapteeni pelas-
taa laivan, ja hyvä paimen (pappi) tekee 
eläväksi ja parantaa sairaat lampaat.

Hyveet ovat Jumalan luomatonta 
energiaa ja Jumala asettaa ne ihmissydä-
meen. Ihminen näkee vaivaa ja taistelee. 

Jumala ei jätä ihmistä yksin. Jumala ja 
ihminen taistelevat yhdessä syntiä ja pa-
huutta vastaan.

Kirkon terapeuttinen teologia on 
luonteeltaan pelastavaa ja realistista, kun 
taas maallistuneen ajan moraalinen us-
konto kadottaa jumalallisen opin alku-
peräisyyden ja muuttuu luonteeltaan ver-
tauskuvalliseksi ja suorittavaksi. Kirkon 
terapeuttinen teologia kehottaa uskovia 
keskinäiseen rakkauteen, diakoniaan ja 
katumukseen, kun taas ulkoiseen moraa-
liin rajoittunut uskonto kehittää kylmän 
auktoriteetin ja voimistaa lainomaista 
henkeä. 

Parantava katumus

Katumus on ihmisen palaamista luon-
nottomuudesta luonnonmukaisuuteen eli 
synnin ja himojen valhemaailmasta Ju-
malan iankaikkisen elämän yhteyteen. 
Ortodoksinen katumus merkitsee elä-
män suunnan ja tapojen muutosta, ihmi-
sen suuntautumista aineellisista asioista 
hengellisiin asioihin eli ulkoisesta maail-
masta Jumalan maailmaan. Se on Kirkon 
keskeistä työtä. 

Bysanttilainen liturgia välittää meil-
le elämän merkityksen ja auttaa mei-
tä näkemään ja arvioimaan pyhien isien 
hengessä langenneen ihmisen tilan traa-
gisuuden, mutta myös kaikille Kristuk-
sessa tarjottavan uuden elämän mahdolli-
suuden. Kirkon liturgian yhteinen rukous 
ja kasvatus kannustaa meitä kantamaan 
Kristuksen antaman esikuvan mukaises-
ti vastuuta lähimmäistemme nälästä, sai-
raudesta ja kodittomuudesta. Jumalan 
rakkaus antaa meille eukaristisessa yh-
teisössä mahdollisuuden nähdä ja tunnis-
taa toinen ihminen persoonana. Kirkon 
askeettisessa traditiossa kilvoittelijan lii-
ke kohti Jumala on samanaikaisesti lii-
kettä kohti lähimmäistä.

Isä Jarmo Hakkarainen

”Kirkon terapeuttinen teo-
logia on luonteeltaan pe-

lastavaa ja realistista, kun 
taas maallistuneen ajan 

moraalinen uskonto kadot-
taa jumalallisen opin al-
kuperäisyyden ja muuttuu 

luonteeltaan vertauskuvalli-
seksi ja suorittavaksi. Kir-
kon terapeuttinen teologia 
kehottaa uskovia keskinäi-

seen rakkauteen, diakoniaan 
ja katumukseen, kun taas 
ulkoiseen moraaliin rajoit-
tunut uskonto kehittää kyl-
män auktoriteetin ja voimis-

taa lainomaista henkeä.”

Ortodoksinen kirkkovuosi alkaa bysant-
tilaisen perinteen mukaisesti syyskuun 
ensimmäisenä päivänä. Pyhien isien 
opetuksissa Kirkko nähdään hengellise-
nä hoitokotina ja sairaalana. Ihmisen pa-
rantuminen sielun sairauksista tarkoittaa 
kasvamista itsekkyydestä ja omahyväi-
syydestä  Jumalan ja lähimmäisen rakas-
tamiseen. 

Pyhät isät ja kilvoitus

Pyhien isien opetus ja ortodoksisen kir-
kon terapeuttinen käytäntö eli pyhät mys-
teeriot yhdistyvät kilvoitukseen, jonka 
päämääränä on ihmisen kokonaisvaltai-
nen parantuminen synnin ja himojen sai-
rauksista. Bysanttilainen askeesi koostuu 
hengellisen elämän kehitysvaiheita, joita 
ovat sielun puhdistuminen, kirkastumi-
nen ja jumaloituminen. Ihmisen hengel-
linen parantuminen saatetaan päätökseen 
kirkkoyhteisössä.

Pyhä apostolinen ja katolinen Kirk-
ko ei ole ideologinen valtapiiri, kuten 
usein maailmallisesti uskotellaan. Yksi-
tyisen uskovan elämä yhdistyy Kirkos-
sa yhteisölliseen eukaristiseen elämään. 
Hänen eheytymisensä ja ykseytensä Ju-
malan kanssa tulee eläväksi Pyhässä Eu-
karistiassa.

Ortodoksinen kirkko 
on yhteisö

Yksilöllisyyttä palvova kulttuuri, ih-
misten elämäntyylien moninainen kirjo, 
maailmanlaajuiset yhteydet ja muutosten 
kiihkeä rytmi on 2000-luvun alun valhe-
maailmaa. Kirkon uskon perintö näyttää 
olevan useille ortodokseille enemmän et-
ninen huolenaihe kuin elävä usko, joka 
jaetaan lähimmäisen kanssa. Ortodoksi-
nen kirkko ei ole jokin uskon suoritta-
misen koulu, vaan yhteisö, jossa ihmisiä 

KIRKKOVUODEN 
ALKAESSA

Ortodoksinen lahjakauppa

Ortodora
Joensuussa

Ortodoksisessa kul�uuri-
keskuksessa, Pohjoiskatu 6. 

Avoinna ma-pe klo 12-17.
Tervetuloa tutustumaan!
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11.-13.6. 2010. Päivien teema-
na oli ”Kirkko – luomakunnan 
toivo”. Kirkkopäiviä järjestäviä 
tahoja oli useita: Suomen orto-
doksinen kirkko, Pyhien Ser-
gein ja Hermanin Veljeskunta 
ry, Ortodoksisten nuorten liitto 
ONL ry, Ortodoksisten kant-
torien liitto ry, Ortaid ja Orto-
doksinen lähetys ry. 

Kirkkopäivien päätapahtumapaikkana 
toimi Joensuu Areena. Tapahtuma näkyi 
ja kuului myös ympäri Joensuuta, mm. 
Carelia-salissa, Pyhän Nikolaoksen kir-

Ortodoksiset kirkkopäivät 
Joensuussa oli iso tapahtuma

Ortodoksiset kirkkopäivät jälleen 
yli 30 vuoden tauon jälkeen 

Ristisaatto Kirkkokadulla matkalla 
liturgiaan Joensuun areenalle.



5Ortodoksinen Seurakuntaviesti 4/2010

kossa, seurakuntasalilla, seminaarilla ja 
Joensuun torilavalla. Kirkkopäivien yh-
teydessä vietettiin myös ONL:n vuosi-
juhlia ja XVII kirkkolaulupäiviä. 

Kirkkopäivien tavoitteena oli aktivoi-
da kirkkomme jäseniä ja tuoda ortodok-
sisuutta esille sekä niille, jotka eivät ole 
kirkkomme aktiivijäseniä että ei-orto-
dokseille.  Kirkkopäiville pyrittiin myös 
saamaan mahdollisimman laaja ja mo-
nipuolinen ohjelmatarjonta. Peruslähtö-
kohtana ohjelman rakentamisessa olivat 
jumalanpalvelukset. Patriarkka Bartolo-
meoksen luento päivien teemasta, usei-
den kuorojen tasokkaat konsertit, näyt-

Ortodoksiset kirkkopäivät 
Joensuussa oli iso tapahtuma

telyt, luennot, maakuntaretket, kaikki 
keräsivät osallistujia yli odotusten. Kirk-
kopäiville osallistui viikonlopun aikana 
yli 5000 henkilöä. Virallinen kävijäta-
voite ylitettiin. 

Liturgiassa 
yli 2000 ihmistä

Kirkkopäivät saivat paljon kiitosta hy-
västä tapahtumahengestä. Monet kävijät 
kokivat tapahtuman antavan voimia esi-
merkiksi omaan työhön seurakunnassa. 
Tärkeäksi koettiin myös mahdollisuus 

toisten ortodoksien tapaamiseen. Juma-
lanpalvelukset kokosivat kirkkopäivä-
vieraat yhteen. Sunnuntaina patriarkka 
Bartolomeoksen johdolla toimitettuun li-
turgiaan osallistui yli 2000 henkilöä.

Joensuussa järjestetyt kirkkopäivät 
ovat osoitus siitä että tarvitsemme silloin 
tällöin yhteisiä suurempia kokoontumi-
sia.Vuoden 2010 kirkolliskokoukselle on 
tehty aloite kirkkopäivien säännöllisestä 
järjestämisestä viiden vuoden välein.

Teksti: Anna Jetsu ja Jaana Pössi
Kuvat: Pentti Potkonen

Ortodoksiset kirkkopäivät jälleen 
yli 30 vuoden tauon jälkeen 

Kirkkopäivillä oli paljon väkeä ja kuorossakin laulajia riitti.

Joensuun Areenalla Patriarkka Bartolomeoksen 
johdolla toimitettu liturgia oli vaikuttava 
kokemus. Patriarkan luento käsitteli kirkkopäivien 
ympäristöteemaa ja ”vihreän patriarkan” ympäristö- 
ja luontoasioita käsittelevä ajankohtainen sanoma 
puhutteli monia kuulijoita mieleenjäävästi.
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27 Taipaleen seurakunta-
laista teki 19.-24.7.2010 
pyhiinvaelluksen Mosko-
vaan ja Sergei Posadiin, 
Sergei Radonesilaisen Mos-
kovan koillispuolelle perus-
tamaan luostariin.

Luostarin ihmeellisyyksien lisäksi saim-
me nähdä skiitan luolat ja kirkot ja käydä 
molemmissa kunnioittamassa pyhäinjään-
nöksiä. Moskovassa kohteina olivat Krem-
lin kirkot, punainen tori ja Tretjakovin tai-
degalleria. Matkaa tehtiin ”vihreästi” jul-
kisilla kulkuvälineillä: junalla ja metrolla.

Pyhiinvaellus on enemmän kuin turis-
timatka matkakohteeseen. Pyhiinvaelluk-
sen nimikin viittaa jo pyhien luokse mene-
miseen. Matka kohdistuu pyhille paikoille, 
joissa ei pelkästään katsella hienoja paik-
koja, vaan myös koetaan kukin omalla ta-
vallaan pyhyyttä ympäristössä missä kir-
kon pyhät ovat eläneet. 

Pyhiinvaellus on enemmän 
kuin matka

Pyhiinvaellus muistuttaa myös elämän 
vaellusta. Matkan, niin kuin elämänkin, 
seuraava päivä on aina omalla tavallaan ar-
voitus. Matkalla koemme aina iloa, rasituk-

sia ja vaivoja, eikä kaikki mene ehkä aina 
sen mukaan kuin olemme ennakolta suun-
nitelleet. Silti perille päästään ja Jumala 
johdattaa, kuten aikanaan israelin-kansaa 
erämaassa. Rukous kuuluu oleellisena osa-
na pyhiinvaellukseen, niinpä monissa kir-
koissa lauloimme ja luimme yhdessä ruko-
uksia. ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, 
niin teille kaikki muukin annetaan” sanat 
tulivat todeksi myös tällä matkalla.

Muutamien matkalaisten muistoja mat-
kasta:

Aune: ”Matka oli antoisa ja monipuo-
linen. Mieleen jäi erityisesti Akatistos-pal-
velus akatemian kirkossa, luolaluostarin 
upeat luolat ja Moskovan metrolla kulke-
minen. Matkaseurue oli upea. Kiitos mat-
kanjohtajille Eeva-Liisalle ja i Paavolle 

Taipaleen seurakunnan pyhiinvaellus 

Sergei Posadiin

jaksamisesta.. Helteet kävivät kuntotestis-
tä, mutta kaikesta selvittiin kunnialla Luo-
jan kiitos.”

Antero: ”Porukan yhtenäisyys oli jo-
tenkin aivan erityistä. Kaikki oli kuin yhtä 
perhettä ja reissulla oli koko ajan hyvä hen-
ki. Akatistos kaksine kuoroineen oli myös 
minulle suuri kokemus.”

Rauha: ”Matka kokonaisuutena oli hen-
gellisesti erittäin antoisa. Kirkot ja luosta-
rit, akatistos kahdella kuorolla, vierailu 
luostarin viinikellarissa ja sieltä lähtiessä 
kuullut moldovalaisen munkin sanat meil-
le jäivät mieleen.”

Eetu (12v): ”Moskova oli hieno kau-
punki. Mieleen jäi erityisesti punainen tori 
ja sen vierellä ollut suuri tavaratalo. Hie-
no reissu.”

Matkalaiset 
ihastelemassa 
Kremlin 
kirkkoja.

Luostarin 
viinikellarissa 
kokoonnuttiin 
yhteiskuvaan.
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Juhlassa vieraat toivotti tervetulleiksi 
Ortodoksisen kulttuurin säätiön hallituk-
sen puheenjohtaja Keijo Mutanen. Joen-
suun kaupungin tervehdyksen toi väisty-
vä kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen. 
Juhlassa julkistettiin teos ‘Isien kuoro’ 
Bysantin tutkimuksen seuran puheen-
johtajan Hilkka Seppälän johdolla.

Juhlapuheen piti säätiön valtuuskun-
nan puheenjohtaja professori Petri Pii-
roinen. Puheessaan hän käsitteli laajasti 

Ortodoksinen
kulttuurikeskus 
vihittiin arvokkaasti 

kulttuurikeskuksen suunnittelua vuosi-
en saatossa ja lopulta rakentamisen vai-
heita. Kulttuurikeskuksen sali oli täynnä 
kutsuvieraita, jotka osallistuivat innolla 
tähän kauan odotettuun juhlahetkeen.

Vihkijäispuheessaan patriarkka Bart-
holomeos onnitteli säätiötä hankkeen 
sinnikkäästä eteenpäin viemisestä ja lo-
pulta toteuttamisesta. Patriarkka lahjoitti 

Kesäkuun 12. päivä vie-
tettiin Joensuussa juhla-
hetkeä. Silloin patriarkka 
Bartholomeos suoritti Or-
todoksisen Kulttuurikes-
kuksen juhlallisen vihki-
misen. Paikalla oli arvo-
valtainen kutsuvierasjouk-
ko, mukana muiden muas-
sa noin 20 piispaa eri puo-
lilta maailmaa sekä Krei-
kan suurlähettiläs. 

säätiölle hopeisen lautasen muistoksi täs-
tä upeasta vihkimistilaisuudesta. 

Juhlan jälkeen Ortodoksisen kulttuu-
rin säätiön edustajat olivat kliseiseen ta-
paan väsyneitä, mutta onnellisia kulttuu-
rikeskuksen saatua lopulta juhlallisen 
vihkimisensä.

             Yrjö Piiroinen 

Pariarkka Bartolomeos 
ihastelemassa Ortodoksisen 
Kulttuurikeskuksen tiffanylasitöitä. 
Kuva: Jouni Postari.

Kuva: Petter Martiskainen

Arkkipiispa Leo esittelemäsä ko-
tikirkkoaan esittävää maalausta 
patriarkalle Kulttuurikeskuksen 
Suomen ortodoksisten kirk-
kojen maalausnäyttelyssä. 
Alakuvassa patriarkka vihmoo 
Kulttuurikeskuksen tiloja pyhite-
tyllä vedellä. Kuvat: Jouni Postari

Joensuun kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi kaupunginjohtaja Juhani 
Meriläinen. Kuva: Petter Martiskainen



8 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 4/2010

Kahden vuoden työnteko pal-
kittiin viimein kesäkuussa, kun 
joukko Ilomantsin ja Taipaleen 
ortodoksinuoria pääsi kymme-
nen päivän matkalle Kreik-
kaan. Idea matkasta oli syn-
tynyt jo kolme vuotta sitten, 
ja suunnittelu ja rahankeruu 
olivat jatkuneet kahden vuoden 
ajan. Siinä ajassa porukkam-
me oli jo ennättänyt tutustua 
toisiinsa monissa yhteisissä 
talkoissa ja suunnittelutapaa-
misissa. Viimeisen silauksen 
antoi toukokuinen tapaaminen 
Viinijärven pappilassa, mis-
sä sovimme matkan aikana 
noudatettavista säännöistä ja 
opettelimme vähän kreikkaa.

 

Varsinaiselle matkalle lähdettiin sitten 14. 
kesäkuuta. Mukana oli kahdeksan ilomant-
silaista ja 12 taipalelaista nuorta. Matkan-
johtajana toimi isä Ioannis Ilomantsista, ja 
mukaan lähtivät myös isä Paavo Taipaleelta, 
kanttorit Kaisu ja Riikka sekä muina ohjaa-
jina Sari, Liisa ja Eija. Nuorten ja ohjaajien 
lisäksi bussiin mahtui vielä kaksi pienem-

pääkin matkaajaa. Mukaan seuloutunut po-
rukka oli todella mahtava: kaikki toimi mai-
niosti ja yhteishenki oli uskomaton.

Bussi- ja lentomatkojen jälkeen meitä 
odottivat Kreikassa neljänkymmenen as-
teen helle ja seuraavien päivien aikana tu-
tuksi tullut bussi kuljettajineen ja oppai-
neen. Matka toteutettiin kiertomatkana, 
jotta ennättäisimme nähdä mahdollisim-
man paljon Kreikan eri puolia reissun aika-
na. Kymmenen päivän mittaan saimmekin 
ihailla niin korkeuksiin kohoavia majes-
teettisia vuoria kuin turkoosina kimmeltä-
vää merta hiekkarantoineen. Matkan pe-
rustan muodostivat useat luostarivierailut 
ja kreikkalaiseen ortodoksisuuteen tutustu-
minen, mutta mukaan mahtui myös paljon 
muuta mukavaa uimisesta shoppailuun ja 
vuorilla vaeltamisesta ihanalla kreikkalai-
sella ruualla herkutteluun.

Kreikkalaiset ovat 
vieraanvaraista väkeä

Ennen kaikkea Kreikasta jäivät kuiten-
kin mieleen ihanat ihmiset ja uskomaton 
vieraanvaraisuus. Meillä oli kunnia tava-
ta matkan aikana monia kreikkalaisia piis-
poja, pappeja, munkkeja, nunnia ja muita 
seurakunnan jäseniä sekä tietenkin aivan 

Yhteishenkeä, aurinkoa 
ja kreikkalaista 
vieraanvaraisuutta

tavallisia kreikkalaisia. Ja kaikkialla mei-
dät otettiin vastaan mitä uskomattomim-
malla lämmöllä ja vieraanvaraisuudella! 
Erityisesti mieleen jäi isä Paisioksen ta-
paaminen eräässä matkan aikana nähdyis-
tä luostareista.

Kokonaisuudessaan Kreikan-matka oli 
todella mahtava ja monipuolinen koke-
mus. Kreikka tarjosi jokaiselle jotakin, ja 
huippuhetkiä riitti jokaiselle päivälle. Kii-
tos matkan toteutumisesta ja onnistumises-
ta kuuluu yhtä lailla mukavalle matkapo-
rukalle, vieraanvaraisille kreikkalaisille ja 
matkan valmisteluissa auttaneille kotimaan 
seurakuntalaisille. Hienoa porukkaa ja au-
rinkoista Kreikkaa jäi ikävä, mutta projekti 
poikii varmasti paljon mukavaa vielä tule-
vaisuudessakin. 

Iso kiitos kaikille matkaa tukeneille! 

       Hanna Eskelinen
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EKUMEENINEN KONSERTTI 
LINTULAN LUOSTARIN HYVÄKSI

”Kiitoksesta laulan”
Perjantaina elokuun 6.päivänä klo 18. alka-
en pidettiin Joensuun Ortodoksisessa Kulttuu-
rikeskuksessa ekumeeninen hyväntekeväisyys-
konsertti Lintulan luostarin hyväksi. Konsertin 
ilosta, kiitoksesta ja uskosta kertovat laulut 
olivat pieni osa eri kirkkokuntien ja uskon-
suuntien rikkaasta laulumaailmasta.

Konsertissa kuultiin  juuta-
laisen Naomi Shemerin lau-
luja, bysanttilainen sävelmä 
ja  ortodoksista kirkkoveisua 
mm. Roman Hurkoltaja Ni-
kolai Kedrovilta, luterilaista 
hengellistä musiikkia  Petri 
Laaksoselta ja Tapani Nuuti-
selta, perinteinen körttiveisu 
ja duettolaulua Merikannolta.

 Lintulan luostarin pu-
heenvuoron piti sisar Kristoduli. Hän puhui hyväntekeväisyy- 
destä luostarin hyväksi ja kertoi viimeiset kuulumiset Lintulan 
luostarin tilanteesta. Meitä kaikkia hän kehoitti pitämään luon-
nollisena maallikoiden vapaaehtoista työtä luostarin hyväksi ja 
kehoitti muistamaan, että jotta sisaristo pystyy keskittymään 
omaan tärkeään tehtäväänsä rukoilemiseen, kuuntelemaan ih-
misten asioita ja käymään  kirjeenvaihtoa luostarin ulkopuolel-
le, niin silloin tarvitaan myös maallikoiden apua konkreettisissa 
asioissa mm. puutarhojen syys – ja kevättöissä ja kiinteistöjen 
huoltamisissa.

 Esiintyjinä konsertissa olivat järvenpääläinen Maija-Liisa Se-
vilem,  kouvolalainen Kirsi Glantzis, joensuulaiset Heikki Hattu-
nen, Leena Parviainen ja Edo Pennings,   harmonikanopettaja Aki 
Hietala, Elina Laakso laulu – ja soitinryhmineen sekä ortodoksi-
nen kvartetti. Konsertissa nähtiin myös kuvia Lintulan luostarista, 
kauniista Suomen ja Israelin  luonnosta. Suomen kuvat olivat jo-
ensuulaisten Aini Kainulaisen, Anna Karppasen ja Sari Uosukai-
sen ottamia, Israelin kuvat oli ottanut Maija Sevilem. Konsertin 
tuotto meni  kokonaisuudessaan Lintulan luostarille ja yleisöä oli 
kuumasta säästä huolimatta konsertissa noin 90 henkeä. Ohjel-
man (10 e) myymisellä  luostarin tilille saatiin 800 euroa.

Sydämelliset kiitokset kaikille esiintyjille ja ohjelman osta-
misella lintulan luostaria tukeneelle yleisölle!

Teksti: Jaana Palve-Karppanen, kuvat: Maija Karppanen

Isä Paavo 
irrottelemassa 
helteisen päivän 
keskellä eli 
hyppäämässä 
vilvoittavaan 
veteen...

Matkalaiset edustalla
ja upeat maisemat taustalla.
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Nurmes

Helluntaina pidettiin ravintola Seiskassa 
juhlatilaisuus, jossa palkittiin tiistaiseura-
laisia (viereinen kuva). Samalla vietettiin 
Ylä-Valtimon tiistaiseuran 60-vuotisjuh-
laa.

Helluntaina vietettiin myös Valtimon 
kirkon 50-vuotisjuhlaa, johon liittyvästä 
vedenpyhityksestä kuva seuraavalla sivulla 
Jjumalanpalvelustietojen yhteydessä.

Nurmeksen
Helluntai oli
tapahtuma-

rikas

Nurmeksen 
ortodoksisen 
seurakunnan 
nuoret 
kristinoppileirin 
päätösliturgian 
jälkeen 
yhteiskuvassa 
31.7.2010.

Jumalanpalvelusten 
ajankohtiin tehty 
muutoksia Nurmeksessa

Nurmeksen ortodoksisessa seurakunnas-
sa on tehty jo jonikin aikaa sitten muu-
toksia viikonlopun jumalanpalvelusten 
ajankohtiin. Nykyisin Nurmeksessa toi-
mitetaan lauantai-iltaisin ehtoopalve-
lus klo 18. Sunnuntaisin toimitetaan aa-

mupalvelus ja liturgia vuoroperiaatteen 
mukaisesti Valtimolla, Juuassa ja Nur-
meksessa. Aamupalvelus alkaa klo 9 ja 
sitä seuraa välittömästi liturgia. Ne, jot-
ka haluavat tulla vasta liturgiaan voivat 
saapua tavanomaiseen aikaan (noin klo 
10) kirkkoon. Aamupalvelus on päätetty 
siirtää sunnuntaiaamuun sen takia, että 
se nimensä mukaisesti kuuluu aamuun. 
Keskeinen sanoma aamupalveluksessa 
on Kristuksen ylösnousemus, jota Mir-

hantuojanaiset veivät eteenpäin ”sapa-
tinjälkeisenä päivänä aamuvarhain”. 
Kokonaisuutena aamupalvelus ja litur-
gia yhdessä kestävät pitempään. Muistu-
tan kuitenkin kaikkia siitä, että kirkossa 
saa myös istua. Me emme tule kirkkoon 
nimenomaisesti seisomaan, vaan rukoi-
lemaan. Kannustan rohkein mielin osal-
listumaan kaikkiin jumalanpalveluksiin.

     isä Andrei
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

 nyttäjän syntymä.  
Pe 24.9. klo 17.30 ep.
La 25.9. klo 18 ep.
Su 26.9. klo 9 ap ja liturgia. 
La 9.10 klo 18 vigilia.
Su 10.10. klo 10 liturgia.
Ma 11.10. klo 17.30 ep.
Pe 15.10. klo 17.30 ep. 
Pe 29.10. klo 17.30 ep. 
Pe 5.11. klo 17.30 ep. 
Ke 10.11. klo 9 liturgia. 
Pe 19.11. klo 17.30 ep. 

Su 21.11. klo 9 ap ja liturgia. Neitseen 
 Marian temppeliintuomisen juhla.
Pokrovana 30.9. klo 18 vigilia ja 
 1.10. klo 9 liturgia Lieksassa, jonne
 menemme yhteiskyydityksellä. 
 Mukaan lähtevät ottakaa yhteys
 kirkkoherraan.

Juuka
Ehtoopalvelukset Juuassa keskiviikkoi-
sin klo 17.30 aina silloin kun on
kirkkokuoron harjoitukset

Su 12.9. klo 9 ap ja liturgia.
Ma 13.9. klo 18 vigilia Pyötikön 
 tsasounassa.
Ti 14.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia Pyötikön tsasounassa.
 Kunniallisen ristin löytäminen ja 
 ylentäminen. Pyhäkön praasniekka.
Su 3.10. klo 9 ap ja liturgia.
Su 31.10. klo 9 ap ja liturgia.
Su 14.11. klo 9 ap ja liturgia.

Valtimo
Su 29.8. klo 9 apja liturgia Elomäen 
 tsasounassa.
Su 19.9. klo 9 ap ja liturgia.
Ke 6.10. klo 9 liturgia. Apostoli 
 Tuomaan juhla.
Su 17.10. klo 9 ap ja liturgia.
Su 24.10 klo 9 ap ja liturgia Elomäen 
 tsasounassa.
Su 7.11. klo 9 ap ja lit. 

Rautavaara
Su 5.9. klo 10 Liturgia

Vuokon tsasouna. Kuva: Andrei Verikov

Lisätietoja jumalanpalveluksista ta-
pahtumista seurakunnan kotisivuilta:
http://sites.google.com/site/ortnur-
mes/

ep= ehtoopalvelus, ap= aamupalvelus

Nurmes
Ehtoopalvelukset Nurmeksessa tiistaisin 
klo 17.30 ) aina silloin kun on
kirkkokuoron harjoitukset) sekä lauantai-
sin klo 18.00, ellei toisin ilmoiteta.

Ke 1.9. klo 18 ep. ja infotilaisuus ensi 
 kesän kristinoppileiriläisille. 
Ti 7.9. klo 18 vigilia.
Ke 8.9. klo 9 liturgia. Jumalansyn-

Tervetuloa 
aikuis-kristinoppi-

kouluun!
 

Kurssi on suunniteltu erityises-
ti aikuisiällä ortodoksiseen kirk-
koon liittyneille sekä ortodoksi-
seen kirkkoon liittymistä harkit-
seville jotka eivät siis ole käyneet 
ortodoksista kristinoppikoulua. 
Kurs si kuitenkin soveltuu hyvin 
myös niille jotka haluavat palaut-
taa mieleen kristinoppikoulussa 
aikoinaan opittuja asioita. 

Kokoontumiset ovat perjan-
taisin ja ne alkavat aina klo 17.30 
Nurmeksen Pyhien apostolien Pie-
tarin ja Paavalin kirkossa toimitet-
tavalla ehtoopalveluksella jonka 
jälkeen opiskelu jatkuu klo 19.30 
saakka.

 
Kokoontumispäivät ovat seuraa-
vat: 24.9., 15.10., 29.10., 5.11. ja 
19.11.

 
Kristinoppikoulu huipentuu 26.-
28.11. viikonloppuna Enon Sik-
revaaran leirikeskuksessa pidettä-
vään kristinoppileiriin.

Lisätietoja isä Andreilta
p. 040-7458258
andrei.verikov@ort.fi 
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

La 18.9. klo 18vigilia(suomi-slaavi) 
Su 19.9. klo 10 liturgia(suomi-slaavi) 
La 25.9.klo 18:00 vigilia, Johannes 
 teologin päivän aatto
Su 26.9.2010 klo 10 liturgia, mieskuoro 
 laulaa
To 30.9.klo 18Vigilia (Pokrovan aatto) 
Pe 1.10. klo 9 Liturgia(Herran Äidin 
 suojeluksen juhla, Pokrova) 
La 2.10. klo  9Liturgia(slaavinkielinen) 
La 23.10. klo 10 Liturgia(Jaakobin liturgia) 
Su 24.10. klo 9 Liturgia (suomi-slaavi) 

La 13.11. klo 9 Liturgia (slaavinkielinen) 
La 20.11. 18 vigilia (Herran Äidin 
 temppeliin käymisen juhla, suomi-slaavi)
Su 21.11 klo 10 liturgia (Herran Äidin 
 temppeliin käymisen juhla, suomi-slaavi)
La 4.12. klo 9 liturgia (slaavinkielinen) 
Su 5.12. klo 18 vigilia, Pyhän Nikolaoksen 
 päivän aatto
Ma 6.12. klo 9:30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Pyhän Nikolaoksen päivä, temppelijuhla. 
 Palveuksen jälkeen kirkkokahvi ja juhla 
 seurakuntasalissa.

Kontiolahden kirkko
Su 19.9. klo 9:30 Aamupalvelus ja liturgia 
Su 17.10. klo 09:30 Aamupalvelus ja 
 liturgia 
Su 21.11. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Su 19.12.9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Pe 24.12 klo 16 ehtoopalvelus (jouluaatto)

Kiteen kirkko
Su 12.9. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 10.10. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Ma 8.11. klo 18 vigilia, p. Nektarios 
 Eginalaisen päivän aatto
ti 9.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, p. 
 Nektarios Eginalaisen päivä, 
 temppelijuhla
Su 12.12. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia

Sonkajanrannan kirkko
Pe 5.11. klo 20-24 kokoöinen vigilia

Hoilolan kirkko
Su 19.9. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 3.10 klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
Su 14.11. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 5.11. klo 18 vigilia, p. Nikolaoksen 
 päivän aatto
Ti 6.12. klo 10 liturgia, p. Nikolaoksen 
 päivä, Syysmiikkula

Hautausmaan tšasouna
Ma 13.9. klo 18 vigilia, Pyhän Ristin 
 löytämisen ja ylentämisen juhlan aatto
Ti 14.9. klo 9:30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Pyhän Ristin löytämisen ja ylentämisen 
 juhla, temppelijuhla
Pe 22.10. klo 18 parastasis, vainajien 
 muistopäivä
La 23.10. klo 9 liturgia ja litania, vainajien 
 muistopäivä, Demetrioksen lauantai

Tohmajärven kappeli
Su 26.9. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 31.10. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 28.11. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia

Petravaaran tšasouna
Ma 29.11. klo 18 ehtoopalvelus, p. apostoli 
 Andreaksen päivän aatto
Ti 30.11. klo 9:30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 p. apostoli Andreaksen päivä, 
 temppelijuhla

Honkavaaran tšasouna
Pe 1.10.klo  9 aamupalvelus ja liturgia
Su 24.10. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia

Enon tšasouna
Su 3.10. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 7.11. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 5.12. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia

Tuupovaaran kappeli
Vakiona keskiviikkoisin klo 17 
 ehtoopalvelus ja torstaisin klo 9 liturgia

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin klo 18 Vigilia
Sunnuntaina klo 10  Liturgia
Ti 7.9 klo 18 vigilia(Herran Äidin 
 syntymän juhla) 
Ke 8.9. klo 9 liturgia(Herran Äidin 
 syntymän juhla).  Palveluksen
 toimittavat Jerusalemin patriarkka 
 Teofilos ja arkkipiispa Leo
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Hautausmaan tšasouna
Ma 13.9. klo 18 vigilia, Pyhän Ristin 
 löytämisen ja ylentämisen juhlan aatto
Ti 14.9. klo 9:30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Pyhän Ristin löytämisen ja ylentämisen 
 juhla, temppelijuhla
Pe 22.10. klo 18 parastasis, vainajien 
 muistopäivä
La 23.10. klo 9 liturgia ja litania, vainajien 
 muistopäivä, Demetrioksen lauantai

Tohmajärven kappeli
Su 26.9. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 31.10. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 28.11. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia

Petravaaran tšasouna
Ma 29.11. klo 18 ehtoopalvelus, p. apostoli 
 Andreaksen päivän aatto
Ti 30.11. klo 9:30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 p. apostoli Andreaksen päivä, 
 temppelijuhla

Honkavaaran tšasouna
Pe 1.10.klo  9 aamupalvelus ja liturgia
Su 24.10. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia

Enon tšasouna
Su 3.10. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 7.11. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Su 5.12. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia

Tuupovaaran kappeli
Vakiona keskiviikkoisin klo 17 
 ehtoopalvelus ja torstaisin klo 9 liturgia

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Viinijärvi
Ke 8.9. klo 9 koululaisliturgia, neitseen 
 Marian syntymä
Su 12.9. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit
La 25.9. klo 18 vigilia
Su 10.10. klo 10 liturgia
La 30.10.  klo 18 vigilia
La 6.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat
La 20.11. klo 18 vigilia, neitseen Marian 
 temppeliintuominen
Ma 6.12. klo 10 liturgia ja litania, pyhä 
 Nikolaos ja itsenäisyyspäivä

Outokumpu
Su 5.9. klo 10 liturgia
Ti 14.9. klo 9 koululaisliturgia, ristin 
 ylentäminen
To 30.9. klo 18 vigilia, pokrova
Su 17.10. klo 10 liturgia
La 23.10 klo 18 vigilia
Su 14.11. klo 10 liturgia
La 27.11. klo 18 vigilia
Ma 6.12. klo 10 liturgia ja litania, pyhä 
 Nikolaos ja itsenäisyyspäivä

Polvijärvi
Su 29.8. klo 10 liturgia Johannes 
 Kastajan mestaus
Ti 7.9. klo 18 vigilia, neitseen Marian 
 syntymä
Su 26.9. klo 10 liturgia
Pe 1.10. klo 9 koululaisliturgia, pokrova
Su 31.10. klo 10 liturgia

Profeetta Elian kirkko
11.9. klo 18 Vigilia
12.9. klo 10 Liturgia
13.9. klo 18 Vigilia
14.9. klo 9 Liturgia (Ristin juhla)
18.9. klo 18 Vigilia
19.9. klo 10 Liturgia
25.9. klo 18 Vigilia
26.9. klo 10 Liturgia
29.9. klo 9 Akatistos
30.9. klo 18 Vigilia
1.10. klo 9 Liturgia (Pokrova)
9.10. klo 18 Vigilia
10.10. klo 10 Liturgia
16.10. klo 18 Vigilia
17.10. klo 10 Liturgia
23.10. klo 9 Panihida (Vainajien 
 muistelupäivä)
23.10. klo 18 Vigilia
24.10. klo 10 Liturgia
27.10. klo 9 Akatistos
29.10. klo 10 Rukouspalvelus (Seurakun-
 nantarkastus)
30.10. klo 18 Vigilia (Seurakunnantar-
 kastus)
31.10. klo 10 Liturgia (Seurakunnan-
 tarkastus)
7.11. klo 10 Liturgia
13.11. klo 18 Vigilia
14.11. klo 10 Liturgia
20.11. klo 18 Vigilia
21.11. klo 10 Liturgia (Neitseen 
 Marian temppeliintuominen)
24.11. klo 9 Akatistos
27.11. klo 18 Vigilia

La 13.11. klo 18 vigilia
Su 28.11. klo 10 liturgia

Sotkuma
Ma 13.9. klo 18 vigilia, ristin ylentäminen
Su 19.9. klo 10 liturgia
La 9.10. klo 18 vigilia
Su 24.10. klo 10 liturgia
Pe 5.11. klo 18 vigilia, Karjalan valistajat
Su 21.11. klo 10 liturgia
Su 5.12. klo 18 vigilia, pyhä Nikolaos 
 ja itsenäisyyspäivä

Liperi
La 4.9. klo 18 vigilia
La 18.9. klo 10.30 liturgia, sota-
 veteraanien kirkkopäivä
Su 3.10. klo 10 liturgia
La 16.10. klo 18 vigilia
Su 7.11. klo 10 liturgia
Ma 29.11. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 vedenpyhitys, praasniekka
Ti 30.11. klo 9 koululaisliturgia, 
 praasniekka

Säynelampi
Ti 31.8. klo 18 vedenpyhitys ja 
 kirkkovuoden avaus

Honkalammen koulu
Su 5.12. klo 10 liturgia

28.11. klo 10 Liturgia
4.12. klo 18 Vigilia
5.12. klo 10 Liturgia
5.12. klo 18 Suuri ehtoopalvelus
6.12. klo 10 Liturgia (Nikolaos Ihmeiden-
 tekijä, itsenäisyyspäivä)

Viekin tsasouna
11.9. klo 9 Kiitosakatistos
30.10. klo 9 Liturgia (Seurakunnantar-
 kastus)

Vuonisjärven tsasouna
29.10. klo 17 Ehtoopalvelus (Seurakun-
 nantarkastus)

Kolin ev.-lut. kirkko
3.10. klo 10 Liturgia
19.12. klo 10 Liturgia

Ajankohtaista tietoa 
ja mahdolliset muu tokset 

jumalanpalvelusohjelmassa luettavissa 
Lieksan lehdestä ja 

seurakunnan kotisivuilta: 
www.lieksanortodoksit.palvelee.fi 

SEURAKUNNAN VIRASTO 
AUKI KESKIVIIKKOISIN 

KLO 10-14
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

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

HUOMIO! Seurakunnan jumalanpalvelusil-
moitukset ja mahdolliset muutokset ilmoite-
taan maanantain Pogostan Sanomissa  

Ehtoopalvelus Elian kirkossa keskiviikkoisin 
klo 18.00  seuraavasti: 1.9, 22.9, 6.10, 27.10, 
3.11, 17.11, 1.12, 15.12

Seurakunnan jumalanpalvelusil-
moitukset ja mahdolliset muutokset 
normaalisti maanantain Pogostan 
Sanomissa.

воскресенье  17.10 литургия на 
 церковно-славянском и финском 
 языках. 
 9.00  утреня (на  финском),   
 возможность исповедаться на 
 финском и   на русском языках.
 10.00  литургия 

su 31.10. klo 9.00 Apostoli Jaakobin 
 liturgia
pe 5.11 Karjalan pyhittäjäisien ja 
 valistajien yhteinen juhla
 Osallistumme kokoöiseen jumalan-
 palvelukseen Sonkajanrannassa (ks. 
 Joensuun seurakunnan palvelukset)
su 14.11 Isänpäivä 
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 (kirkkokahvit) 
su 21.11 Jumalansynnyttäjän Neitseen  
 Marian temppelijuhla
la 20.11 klo 18.00 vigilia
su 21.11 klo 9.00 liturgia
Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 Itsenäisyyspäivä
su 5.12 klo 18.00 ehtoopalvelus
ma 6.12 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin joulupaaston aikana 
pyhän Elian kirkossa: pe 3.12, 10.12, 
17.12 klo 16.00–18.00

Seurakuntatalolla
ke 6.10 klo 8.30 liturgia 
Pyhän Apostolin Tuomaksen juhla 
joka keskiviikko klo 08.30 aamupalvelus 
paitsi 29.9, 20.10, 10.11, 24.11 

Mutalahden tsasouna
Praasniekka
ma 7.9. klo 18.00 vigilia
ti 8.9. klo 8.00 liturgia 
 klo 9.30 ruoka kylätalolla  
 (vapaaehtoinen maksu)

pe 1.10 Jumalansynnyttäjän suojelus, 
 Pokrovan juhla (tiistaiseurojen 
 aloittajaiset)
 klo 9.00 liturgia 
 klo 10.30 ruoka kylätalolla (vapaaehtoinen 
 maksu)

Sonkajan tsasouna
Praasniekka 
ma 13.9. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ti 14.9. klo 8.30 aamupalvelus, vedenpyhitys 
 ja liturgia 
 12.00 ruoka (vapaaehtoinen maksu) 
 
 

Syksyllä seurakunnassa 
järjestetään luentosarja 
aiheena Pyhä kuva

PARANTAVAT IKONIT 
la 16.10 klo 16–17.30
luennoitsijana Joensuun piispa Arseni

PAIKALLISET IKONITAITAJAT
ESITTÄYTYVÄT la 20.11 16–17.30
Mahdollisuus myös ostaa tai tilata töitä. 

JOULU IKONEISSA 
la 4.12 klo 16–17.30
luennoitsijana opettaja Pekka Tuovinen 
Valamon kansanopistosta. 

Paikka seurakuntasali (Mantsintie 7). 
Luentojen alussa kahvitarjoilu. 
TERVETULOA!

su 5.9. klo 10.00 liturgia 
 (ei aamupalvelusta)
su 26.9. klo 10.00 liturgia 
 (ei aamupalvelusta)

su 17.10 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi) Piispa Arseni toimittaa 
 jumalanpalvelukset
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakramenttiin 
 venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
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Ilomantsi

Syksyn toimintaa 
Ilomantsin 

ortodoksisessa 
seurakunnassa

Päivämatka 
arkkipiispan 

tsasounaan Pielavedelle 
lauantaina 30.10. Matkalla käydään 

myös kylpylä Fontanellassa 
Siilinjärvellä. Kysy lisätietoja 

seurakunnasta!

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

KIRKKOLAULU

Pyhän Elian kirkon kuoro harjoittelee 
sunnuntaisin klo 17–19 seurakuntasa-
lilla kanttori Riikka Patrikaisen johdol-
la (p.050-4645281). Ensimmäinen kerta 
5.9. Uudet laulajat tervetuloa! 

Kirkkolaulupiiri keskiviikkoisin klo 
16.45 pyhän Elian kirkossa. Kokoon-
numme 22.9, 6.10, 27.10, 3.11, 17.11, 
1.12 ja 15.12. Piiri tekee syksyn aika-
na lauluretken yhdessä päätettyyn koh-
teeseen. Tervetuloa mukaan oppimaan 
kirkkolaulun  ja -lukemisen perusteita 
vanhat ja uudet! Piiriä ohjaa Riikka Pat-
rikainen (p.050-4645281).

LAPSET JA NUORET

UUTTA ILOMANTSISSA:
Sinapinsiemenkerho!
Tule kirkkoon ja tuo lapsesi sinapinsie-
menkerhoon sunnuntaisin aamupalve-
luksen ja liturgian aikana Iljalassa (van-
ha kanttorila) klo 9.00 alkaen! Kerho 
kokoontuu ensimmäisen kerran 19.9.  
ja siitä eteenpäin joka toinen sunnuntai. 
Kerhon alkamisajankohta ei ole sitova 
vaan voit tuoda lapsesi kerhoon esim. li-
turgian alkaessa. Leikimme, laulamme, 
askartelemme ja kerhon päätteeksi me-
nemme yhdessä kirkkoon Herran pyhäl-
le Ehtoolliselle. 

Kerhon ohjaajina toimivat Maire Pur-
monen (p.040-511 5948), Maria Jeska-
nen ja Jonna Karhapää 

Nuortenpiiri
Hei sinä yläaste/lukioikäinen! Tarvitset-
ko piristystä keskiviikko iltoihisi? Halu-
aisitko viettää aikaasi mukavien ihmis-
ten kanssa syöden, pelaten, elokuvia kat-
sellen tai muuten vaan hengaillen? Jos 
kiinnostuit, niin tule keskiviikkoisin kel-
lo 18.00 nuortenpiiriin. Nuortenpiiri on 

varannut myös salivuoron Ilomantsin lii-
kuntahallille, missä pelaamme noin joka 
toinen keskiviikko. Ensimmäinen nuor-
tenpiirin kokoontuminen, missä suunni-
tellaan syksyn ohjelma, on 8.9.2010 klo 
18 seurakuntasalilla! Nähdään siellä! :) 
Ohjaajat Eija Immonen & Jutta Maksi-
mainen

KIRKKOTAIDE

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu maanantaiaamuisin seurakuntasalil-
la klo 9-12 4.10 alkaen. Materiaalimak-
su 20€ lukukausi. Opettajana toimii Anu 
Koivuniemi (p.040 – 525 85 45).
Lasten ikonimaalauspiiri on torstaisin 
seurakuntasalilla klo klo 16.00–18.00 
ja aloittaa toimintansa 16.9. Materiaali-
maksu on 20€ lukukaudessa ja opettaja-
na toimii Anu Koivuniemi  (p.040 – 525 
85 45).
Käspaikkojen teko ja ort. kirkkotekstiili-
en ompelu perjantaisin klo 17.00-20.15 
ort. srk-talolla 1.10 alkaen. Järjestetään 

yhteistyössä Ilomantsin kansalaisopis-
ton kanssa. Ohjaajana Marjaana Laati-
kainen  (p.040-5310956). 

Aikuisten ikonimaalausryhmiä kansa-
laisopistossa ohjaa Marjaana Laatikai-
nen (p.040-5310956).

AIKUISTEN
TOIMINTAPIIRIT

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuussa, 
seuraa ilmoittelua Pogostan Sanomissa. 
Lisätietoa piiristä saa Tuuli Santakarilta 
(040 - 7699425). 

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasa-
lilla joka kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko klo 18. Lisätietoja piiristä saa 
Teuvo Jetsulta (050 - 4691398).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu seura-
kuntasalilla joka toinen tiistai klo 13.00. 
Mutalahden ja Hattuvaaran tiistaiseuro-
jen kokoontumisista ilmoitetaan erik-
seen Pogostan Sanomissa. 

Ilomantsin tiistaiseurojen yhteiset aloit-
tajaiset perinteisesti Mutalahdessa Pok-
rovan juhlana perjantaina 1.10. Liturgia 
klo 9 ja sen jälkeen ruoka kylätalolla.

Saimi Talvivaara ja Pekka Martiskainen saivat kesällä piispalliset siunauskirjat 
Ilomantsissa piispa Arsenin luovuttamana. Kuva: Teuvo Martiskainen.
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  ”Jos kuolet ennen 
kuin kuolet, 

et kuole kun kuolet.” 
( Aforismi Athokselta)

On vielä hämärää kun havahdun. Kuu 
luo sisään kalpeaa hohdettaan. Kymmen-
henkinen miesjoukko ympärilläni nuk-
kuu yhä sikeästi. Jostain kaukaa vuoris-
ton syvyyksistä kajaa sutten ulvontaa ja 
shakaalien haukahduksia.

Olen tullut pyhiinvaellukselle tälle 
pyhälle vuorelle. Pohjois-Kreikan Ma-
kedoniassa sijaitsevaan munkkitasaval-
taan pääsevät vain miespuoliset henkilöt. 
Hekin tarvitsevat lisäksi erityisviisumin 
noustakseen laivasta tälle niemimaalle. 
On viimeinen yö täällä ennen Tessaloni-
kiin ja kotiin lähtöä.

Reppuselkäinen ryhmäni on vieraillut 
laskelmieni mukaan 14:ssä eri luostaris-
sa, niiden joukossa pari sivuluostaria eli 
skiittaa. Myös eräisiin pyhien keljoihin 
vuoristossa olemme tutustuneet. 

  Korviini alkaa kuulua kutsu rukouk-
seen. Pitkin pihamaita liikkuu herättelijä-
munkki liehuvassa viitassaan kuin musta 
enkeli paukuttaen vasarallaan pitkän lau-
dan sivuun.. Pimeyden keskellä kajahta-
vassa rytmikkäässä rummutuksessa on 
jotain aavemaista ja pelottavaa. Aikoi-
naan turkkilaisvaara esti kellojen soiton. 
Kohta kellojenkin helke alkaa herätellä.

Johtajamme teol.tri Hannu Pöyhönen 
Uudesta Valamosta, todellinen Bysantin 
tuntija, näyttää meille esikuvallista esi-
merkkiä. Joka aamu hän rientää kirk-
koon neljän aikaan. Palvelus kestää yh-
deksään asti. Mies jaksaa seistä, rukoilla 
lakkaamatta Jeesuksen rukousta, kumar-
taa välistä lattiaan.

Me muut syntiset riennämme tavalli-
sesti vasta puoli kuuden aikaan liturgian 
alkaessa. Silloinkin tarvitaan vielä tasku-
lamppuja pimeydessä. 

Kirkossa muistelen, mitä tiedän py-
hästä vuoresta. Ensimmäinen luostari 
perustettiin tänne v.963. Monet tulipa-
lot, maanjäristykset, sodat, merirosvot ja 
turkkilaiset ovat aikoinaan tuhonneet näi-
tä alueita, mutta luostarit aina nousseet 
tuhkasta ja elpyneet. Tänäänkin munkit 

rakentavat toden teolla ja toteuttavat uut-
terasti heille annettuja päivittäisiä kuu-
liaisuustehtäviään. Athos on aarreaitta. 
Täällä vaalitaan ja ylläpidetään vertaan-
sa vailla olevaa bysanttilaista kulttuuria. 
Päätä aivan pyörryttää, kun ajatteleekin 
kaikkea näkemäänsä: vanhoja ikoneita, 
arvokkaita sakraaliesineistöä, pyhäin-
jäännöksiä, pääkallovitriinejä, somaa 
arkkitehtuuria, suurenmoisia puutarhoja 
ja kalmistoja, ympäröivän vuoriston jyl-
hyyttä ja sinistä, rannatonta merta jalan 
juuressa. Ja millaisia, järjellä käsittämät-
tömiä ihmeitä onkaan tapahtunut pyhien 
ikonien edessä: moni kuolemansairas on 
äkillisesti parantunut. Täällä todella Ju-
mala toimii. 

Jumalanpalvelukset lauluineen ja ru-
kouksineen kuljettavat pyhiinvaeltajan 
kauas menneeseen, kristinuskon alkuläh-
teille. Mistä löytyy suurempaa hurskaut-
ta kuin täältä. Kun joinakin aamuina olen 
rukoussavun keskellä kultaisten kruunu-
jen alla havahtunut, olen luullut jo liik-
kuvani tuonpuoleisessa. Elämys on ollut 
pakahduttavan kaunis.

                                                            
                                 Veikko Huotarinen

Pyhän Jumalanäidin puutarhassa 
Athoksella 11.-21.6.
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Lieksa

Kesällä seurakunnassa ta-
pahtuu paljon. Kesä on 
muun muassa praasniekko-
jen, retkien, tapahtumien ja 
ristisaattojen aikaa. Seuraa-
vassa on valikoima Lieksassa 
tapahtuneesta.

Kirkkopäivät Joensuussa

Ortodoksiset kirkkopäivät järjestettiin 
11.-13.6. Joensuussa. Tapahtuman päävi-
eras oli Istanbulista Konstantinopolin pat-
riarkka Bartolomeos. Kirkkopäivien eko-
loginen aihe oli ajankohtainen – ”Kirkko 
– luomakunnan toivo”.

Seurakunta järjesti yhteisen kuljetuk-
sen sunnuntaina kirkkopäivien liturgiaan 
ja juhlaan. Monelle kirkkopäivä oli unoh-
tamaton kokemus. Jumalanpalveluksien, 
luentojen ja muiden ohjelmien lisäksi oli 
mahdollisuus tavata vanhoja ystäviä, ja 
myös saada uusia. Useat toivoivat kirkko-
päivistä jatkuvaa perinnettä. 

Ikoneita konservoitiin
Alkukesästä Valamon konservointilaitok-
sen väki kävi Lieksassa konservoimassa 
profeetta Elian kirkon ikonostaasin ikonei-

Kesän 2010 alusta Lieksan ortodoksisel-
la seurakunnalla on ollut uudet Internet-
kotisivut. Seurakunnan kotisivulta löytyy 
tietoa, uutisia, ajankohtaista ja kuvia. Ko-
tisivua päivitetään aktiivisesti. Kotisivu 
löytyy osoitteessa: www.lieksanortodoksit.
palvelee.fi

Lieksan ortodoksisen seurakunnan vi-
rasto on auki syyskuun alusta keskiviikkoi-
sin klo 10-14. Maanantaina, tiistaina, tors-
taina ja perjantaina virasto on kiinni. Näinä 
päivinä ja viikonloppuisin pyydämme otta-
maan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostit-

ta. Myös Pyhän Hengen rukoushuoneen, 
nykyisen seurakuntasalin, Kristus Getse-
manessa -ikoni huollettiin. Nyt ikonos-
taasin ikonit yhdessä pyhän portin kanssa 
muodostavat arvokkaan ja kauniin koko-
naisuuden. Monelle rakas seurakuntasa-
lin Kristus Getsemanessa -ikoni loistaa nyt 
kirkkain värein.

Praasniekkojen kesä
Kesäaika on praasniekka-aikaa. Useat py-
häkköjuhlat vietetään kesäisin.

Lieksan ortodoksisen seurakunnassa 
praasniekka-sarjan aloitti Viekinjärven py-

hän Nikolaos Ihmeidentekijän tsasouna 9. 
toukokuuta, joka oli tänä vuonna päivänä 
myös äitienpäivä.

Toukokuun 24. päivä oli Pyhän Hen-
gen päivä vuonna 2010. Tuona päivänä toi-
mitettiin liturgia seurakuntasalissa, joka on 
alkujaan – ja yhä on – Pyhän Hengen ru-
koushuone.

Heinäkuun 10. päivä oli praasniekka 
Viensuun Lontsinniemen Konevitsan Ju-
malanäidin ikonin tsasounassa. Suuri kiitos 
Lontsinniemen praasniekan järjestäjille.

Profeetta Elian juhla 20. heinäkuuta 
on seurakunnan kirkon praasniekka. Juh-
lan aattona vigilian jälkeen oli myyjäiset 
ja tarjoilua. Seurakunta myi tarpeettomik-
si jääneitä työkaluja ja –koneita. Arkeen 
sattuvana praasniekkana juhlan aattoilta 
on suosittu. Helteisellä säällä ilta on myös 
mieluisinta aikaa. Myyjäiset sekä praas-
niekka-aaton tarjoilu keräsi mukavasti vä-
keä. Itse juhlapäivänä liturgian jälkeen oli 
ristisaatto Lieksajoen rantaan vedenpyhi-
tykseen. Praasniekan kruunasi maittavat 
kirkkokahvit, suklaan kera.

Kristuksen kirkastumisen juhlana vie-
tettiin Lieksan kirkkopuiston tsasounan 
praasniekkaa. Tsasouna on yksi Suomen 
vanhimmista ortodoksista pyhäköistä ja 
osoitus ortodoksisuuden syvistä juurista 
Lieksassa. Juhlan aattona oli tarjoilua ju-
malanpalveluksen jälkeen ja itse juhlapäi-
vänä nautittiin kirkastusmarjoista.

Kesän praasniekka-sarjan päätti Vuo-
nisjärven tsasounan praasniekka Neitsyt 
Marian kuolonuneen nukkumisen juhlana 
15. elokuuta.

se. Lieksan ortodoksisen seurakunnan yh-
teystiedot löytyvät tämän lehden toiselta 
sivulta, Asiaa seurakuntaan… -osioista.

Muistathan, että virkatodistukset ja 
sukuselvitykset tilataan suoraan Suo-
men ortodoksisen kirkon keskusrekiste-
ristä Kuopiosta. Yhteystiedot ovat seuraa-
vat: Kirkon keskusrekisteri, Karjalankatu 
1, 70110 KUOPIO, puhelin 0206 100 203 
ja sähköposti keskusrekisteri@ort.fi Inter-
netissä keskusrekisteri löytyy osoitteesta: 
www.ort.fi

Lieksassa profeetta Elian kirkossa sunnuntaina 1.8. oli kriparin päätös. Kuvassa 
vasemmalta Matias Kauppinen, Jere Mäkkeli, isä Lars, Reetta Seppänen, Henna 
Koivunen ja Meeri Sarjasto.

Kesän kuulumisia Lieksan 
ortodoksisesta seurakunnasta

Lieksan ortodoksinen seurakunta palvelee
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Lieksa

Lasten 
sunnuntaikerho 

Lieksassa
12.9. klo 10 askartelua
10.10. klo 10 askartelua syksyn lehdillä
21.11. klo 10 aihe avoin
12.12. klo 10 joulukortti
24.12. klo 14 jouluaskartelua, HUOM! 
Ajankohta!
Kerho kokoontuu seurakunnan virastos-
sa, Elian kirkon vieressä (Iljankatu 14). 
Ohjaajat tuovat lapset kirkkoon. Lisätie-
toja Juuli Sarjasto (040 757 2480).

Tenavatapaaminen 
16.9. klo 17.30

Lieksan ortodoksinen seurakunta jär-
jestää tenavatapaamisen torstaina 16.9. 
klo 17.30-19. Kokoonnumme ortodok-
sisella seurakuntasalilla (Saavankatu 2). 
Pientä tarjoilua. Ohjelma vapaa. Lisätie-
toja Susanne Ahlbäck (040 554 2622).

Pasin terveiset
Kiivas leirikesä on taas jäänyt taakse, ja syksyn askareet ovat alkaneet. Nuoriso-
toimessa tämä näkyy mm. kerhokauden käynnistymisenä, tulevien tapahtumien val-
misteluna ja ensimmäiset ajatukset suunnataan jo kesän 2011 leireihin.

Menneenä kesänä toteutimme yhteistyössä kolme kristinoppileiriä ja kaksi las-
tenleiriä. Kesän leiriläisiä oli yhteensä pitkälle toista sataa, ja pelkästään ohjaajia-
kin oli kolmisenkymmentä. Kripareiden ryhmäkoot ovat nykyään siis melko iso-
ja (35 - 40 leiriläistä), mikä tarkoittaa sitä, että leirikeskuksen kapasiteetti sekä lei-
rien henkilökunta ovat melkoisen kuormituksen kohteena. Onneksi näille leireille 
on runsaasti tulijoita, ja on mahdollista, että tulevana vuonna kripareita onkin neljä. 
Näistä kolme pidetään perinteisesti kesällä ja yksi sitten muuna aikana, todennäköi-
simmin kevättalvella. Tästä kyllä informoidaan tulevia kripalaisia sitten erikseen. 

Lisäksi tulemme muuttamaan leiriläisille lähetettävää ennakkotietolomaket-
ta siten, että saisimme aiempaa paremmin kotoa tietoja leiriläisen terveydentilasta, 
esim. allergioista yms. Tänäkin kesänä leireillä on ollut monta yllätyksellistä tilan-
netta, joilta olisi ehkä vältytty, mikäli leiriläisen terveystiedot olisivat ajan tasalla 
myös leirien henkilökunnalla. Loppujen lopuksi kyse on vain ja ainoastaan leiriläi-
sen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. 

Ja kaikille vielä: muistakaa seurata nuorisotoimen nettisivua, ja liittykää sähkö-
postilistalle, niin saatte ajantasaista tietoa tapahtumistamme!

     Terveisin  Pasi Nuorisotoimistosta

Hohoi!
Lasten Syysleiri 
pidetään 19.-22.10.2010 Sikrenvaarassa. 
Tarjolla on jälleen mukavaa puuhastelua kivassa porukassa, joten 
nyt kaikki mukaan! Leirin hinta on 30 euroa (sisaralennus 5 euroa) 
joka sisältää kyydit, ruuat, majoituksen, paljon mukavaa ohjelmaa 
yms. Ilmoittautuminen nuorisotoimistoon 6.10. mennessä.

Joensuun seurakunnan 
kerhokausi alkaa 

viikolla 35. 

Päivitetyn kerholuettelon löydät netti-
sivuiltamme, seurakunnan viraston il-
moitustaululta ja koululaiset saavat tie-
don myös uskonnonopettajiensa kautta. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Huomionosoituksia
Kirkkopäivien kanssa samaan aikaan 
pidetyillä ONL:n vuosijuhlilla palkit-
tiin aktiivisesta nuorisotyöhön osallis-
tumisesta seuraavat Joensuun ort. seura-
kunnan jäsenet: Ella Kinnunen sai ONL:
n hopeisen ansiomerkin ja Teemu Rau-
tiainen valittiin vuoden ohjaajaksi. Mo-
nia vuosia!

NUORET      LAPSET       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

Muista nettisivumme ja 
ilmoittaudu

sähköpostilistalle!
www.ort.fi/joensuu 

ja sieltä linkki lapset ja nuoret
Sieltä löydät aina tuoreimmat tiedot ta-
pahtumista, ja lisäksi voit liittyä nuoriso-
toimiston sähköpostilistalle ilmoittamal-
la s-postiosoitteesi Pasille. 

Lieksan 
Tiistaiseura 

Ke 1.9. klo 10 Liturgia, syyskauden 
aloitus
Ke 15.9. klo 12 Rovasti Kosti Heikki-
nen luennoi Valamon historiasta ja ny-
kypäivästä
Ti 28.9. klo 12 Kanttori Paula Löfgren 
kertoo Vaasan ortodoksisesta seurakun-
nasta
Ke 20.10. klo 12 Kirkkoherra Andrei 
Verikov kertoo kirkkokäyttäytymisestä
Ke 27.10. klo 12 Kirkkoherra Lars Ahl-
bäck kertoo maallistumisesta
Ti 9.11. klo 12 Käsityöpäivä
Su 21.11. klo 10 Liturgia, kirkkokahvit 
liturgian jälkeen
Ke 24.11. klo 12 Joulun esijuhla
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET        NUORET      LAPSET 

JOENSUUN 
KSENIA-PIIRIN 

SYKSY 2010
Kseniapiirin perinteienen Lintulan tal-
kooretki järjestetään lauantaina 18.9.

Kokoontumiset Joensuun 
ortodoksisella seurakuntasalilla 

Kauppakatu 32:

Ti 7.9. klo 18 Herran Äidin syntymän 
juhlavigilia Ksenia-piirin iltatee  ja syys-
kauden aloitus vigilian jälkeen seura-
kuntasalilla 

La 18.9. klo 8 Lintulan talkooretki. Läh-
tö Nikolaoksen kirkolta klo 8. Ilmoit-
tautuminen ja ruokarajoitukset ke 15.9. 
mennessä Jaanalle p.040-0134009
 
Ti 5.10. klo19  ”Vieraaksi Viroon, omak-
si Obinitsaan”, Kaisu ja Pentti Potkonen

Ti 2.11. klo 19  ”Pyhiinvaelluksella Je-
rusalemissa”. Pirjo Aflecht ja Ira Matsi

Ti 30.11. klo 17  Jouluinen retki Sotku-
man tsasounalle.Lähtö Nikolaoksen kir-
kolta klo 17. Ilmoittautumiset  pe 26.11. 
mennessä Jaanalle.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

Lipasto Pienimmän Lantin Yhteisölle on 
mukana jokaisessa illassa. Lantit siuna-
taan keväällä NNKY:n ja Ksenia-piirin 
yhteisessä Lanttikirkossa.

Syksy on koulujen alkamisen aikaa. Joensuussa koulunsa alkavat 
ortodoksioppilaat kutsuttiin tutustumaan seurakunnan toimintoihin 
ja ennätettiinpä siinä tiimellyksessä järjestäytymään isä Mikon kanssa 
yhteispotrettiinkin kirkon rappusille.

Joensuun seurakunnassa on perinteisesti lahjoitettu lakit uusille ylioppilaille ja 
näin toimittiin myös viime keväänä.

Kuvia keväältä ja kesältä...
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NURMEKSEN SEURAKUNNAN 
KIRKKOKUOROTOIMINTA
Tiistaisin klo 18 Nurmeksen srk - salissa. 
Alkaa 21.9. Keskiviikkoisin klo 18 Juuan 
srk - salissa. Alkaa 22.9. Harjoitukset kes-
tävät 18.00 - 19.30. Puh. 0400 / 273 931 
sähköp. mauri.mahlavuori@pp.inet.fi

LIEKSAN KIRKKOKUORO
Lieksassa kanttori Paula Löfgren johtaa 
ja harjoituttaa kuoroa. (tiedustelut puhe-
lin 040-567 6614 tai sähköposti paula.
lofgren@ort.fi). Kuoro harjoittelee pää-
sääntöisesti keskiviikkoisin klo 18. Liek-
san ort. seurakuntasalilla, n. joka toinen 
viikko kaikki kuorolaiset ja joka toinen 
viikko yksilöllistä ohjausta. Aikoja yksi-
löopetukseen voi varata kanttorilta. Liek-
sassa n. kerran kuukaudessa pyritään myös 

Katariina Vähäkallio laulaa 
Taipaleen kirkkokuorossa toista 
vuottaan. Kirkkolauluharrastus 
alkoi aikaisemmin Hämeenlin-
nassa. Muutto Outokumpuun, 
lasten koulu ja uusi työ toivat 
elämään paljon muuta mietit-
tävää, ennen kuin kirkkolaulu-
harrastus viiden vuoden tauon 
jälkeen jatkui. 

Katariina toki tiesi muuttaessaan, että 
kirkkokuoro oli olemassa, mutta siihen 
mukaantulo tarvitsi monta hyvää sysäys-

laulamaan liturgia koko seurakuntalais-
ten voimin. Tällöin kanttori toimii esi-
laulajana kirkkosalin puolella.

ILOMANTSIN PYHÄN ELIAN 
KIRKON KUORO
Harjoitukset sunnuntaisin klo 17.00–
19.00 ort. seurakuntasalilla, ensimmäi-
nen kerta 5.9, jolloin klo 17.00 toimite-
taan seurakuntasalilla rukoushetki työ-
hön ryhdyttäessä. Lisätietoja: p.050-
4645281, riikka.patrikainen@ort.fi. 

TAIPALEEN KIRKKOKUORO
Taipaleen kuoron harjoitukset alkavat 
virallisesti maanantaina 6.9.klo.18.00 
rukoushetkellä työhön ryhdyttäessä 
Viinijärven kirkossa. Kuoroharjoituk-
set pidetään maanantaisin Viinijärven 

vanhassa pappilassa. Lisätietoja kantto-
ri Kaisu Potkoselta 050-5367424, kaisu.
potkonen@pp.inet.fi . 

KITEEN NEKTARIOS-KUORO
Nektarios-kuoro aloittaa harjoitukset 
torstaina 19.8 Kiteen ortodoksisessa kir-
kossa klo 17-19. Johtajana Aleksi-kantto-
ri 050-3249797.

Pohjois-Karjalan alueella toimii myös 
muita kuin seurakuntien alaisia kuoroja, 
esim. Joensuun yliopiston ortodoksinen 
kuoro. Niistä saa lisätietoa suoraan kun-
kin kuoron johtajalta. Joensuun seura-
kunnassa toimii myös useita kuoroja. 
Kysy tarkemmin seurakunnasta.

Ortodoksisia kuoroja Pohjois-Karjalassa

tä. Yksi niistä oli isä Pertti Ruotsalaisen 
kannustus. Toisaalta kun oma esikoinen 
tuli kripari-ikään, häntä kuljettaessa seu-
rakunnan tapahtumiin sai itsekin parem-
man kosketuksen seurakuntaan. Uudelle 
asukkaalle kesti myös aikansa oivaltaa, 
miten Taipaleen seurakunta toimii use-
amman kunnan alueella. Outokummun 
kirkon ovea oli turha tempoa, jos sillä 
kertaa palvelus olikin vaikka Polvijär-
vellä tai Liperissä. 

Kirkkokuorossa laulamiseen Katarii-
nan sai alun perin mukaan se, että lau-
laminen oli hänelle tapa ymmärtää kir-
kon tekstejä. Aloittelevan laulajan osa ei 

kuitenkaan välttämättä ole helppo. Ka-
tariinan mukaan ”on hurjaa olla kirkko-
laulajana ’en osaa mitään’ – vaiheessa.” 
Kirjojen ja nuottien vaihtamisen kore-
ografia tuntuu kaaottiselta. Uusi laulaja 
ajattelee helposti, että pitäisi olla laula-
jana pidemmällä kuin on. Seuraa oival-
lus, että ei tarvitsekaan olla muuta kuin 
oma itsensä. Sitten taas kun ajattelee jo-
tain osaavansa, oivaltaa, että kahdek-
sansävelmistö ei aukenekaan hetkessä. 
Joka tapauksessa yli 30 vuotta laulaneit-
ten kuorolaisten mukanaolo antaa uudel-
le laulajalle sen tunteen, että aikaa oppia 
on. Kirkossa aikaa hahmottaa eri tavalla. 
”Kun itselle tulee laulajana kirkossa täy-
sin uusia tilanteita, voi heittäytyä kuun-
telemaan pitempään mukana olleita. On 
ihanaa että kirkkokuorossa on eri-ikäisiä 
laulajia”, Katariina toteaa. 

Katariina on itse tanssija-koreogra-
fi ja tanssin opettaja. Hänen mielestään 
”opettajana on hyvä käydä läpi oppimi-
sen eri vaiheita oppijana”, tässä tapauk-
sessa kirkkolaulun oppijana. Tanssin ja 
laulun oppiminen molemmat vaativat 
heittäytymistä ja liiallisen itsensä ana-
lysoimisen lopettamista. Niin kuin tans-
simista niin myös ei laulamistakaan voi 
purkaa täysin sanoiksi. Laulaminen kuo-
rossa on kokonaisvaltaista. Kuorolaulun 
hienouksia on Katariinan mukaan virit-
täytyminen mukaan kuoron kuunteluun 
laulaessa, siitä syntyy kuoron sointi. 

Teksti: Riikka Patrikainen
Kuva: Pentti Potkonen

Laulamisen 
koreografiaa 
– uuden kirkkolaulajan ajatuksia 

Katariina Vähäkallio kuvassa keskellä huivi päässä.
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Ortodoksista
oppia

Muistelu-
kirjat

PSHV:n entinen toiminnanjohtaja i Leo 
Tuutti kiersi ahkerasti seurakunnissa ja nii-
den pyhäköissä. Yksi asia, johon hän sanoi 
kiinnittävänsä erityisesti huomiota, olivat 
muistelukirjat. Usein hän sanoi törmäävän-
sä vaillinaisiin kirjoihin, joko kuolleet tai 
elävät oli unohdettu kirjoista tai siellä oli 
vain yksi nimi. koko kirjassa. Näitä puut-
teellisia kirjoja, tai voisi kenties parem-
minkin puhua vihkosista, löytyy varmasti 
kaikkialta. 

Muutama viikko sitten päättyneellä 
kristinoppikoululeirillä tehtiin, kuten va-
kiintunut tapa on, kaikille oppilaille uu-
det muistelukirjat ja opetettiin niiden käyt-
töä ja täyttöä. Muistelukirjan voi siis tehdä 
vaikka itse tai ostaa valmiina esimerkiksi 
kirkosta ja täyttää sekä antaa papille tai kir-
kon isännälle alttariin viemistä varten.

Mitä, ketä, milloin ja miksi 
muistelukirjoihin 

tulisi merkitä?
Kirjoissa on osiot eläville ja kuolleille 
muisteltaville.  Muisteltavia ovat omaiset ja 
meille kullekin tärkeille henkilöille. Muis-
teltaviin kuuluvat tietysti vanhemmat ja 
isovanhemmat, puolisot, sisarukset, kum-
mit, kenties serkut ja muut tärkeät lähei-
set ihmiset, omaa nimeäkään unohtamatta. 
Rippi-isän nimikin olisi hyvä laittaa listaan, 
sillä hän tarvitsee varmasti esirukoustanne 
myös. Tietysti elävät laitetaan elävien jouk-
koon ja kuolleet kuolleiden joukkoon. Aina 
silloin tällöin tulee siis tarvetta ”päivittää” 
myös muistelukirjojen tietoja, niin synty-
neiden kuin kuolleiden osalta. Päivittämistä 
varten kirjan saa käyttöönsä kirkonisännäl-
tä tai papilta pyytämällä.

Muistelukirjaan merkitään vain henki-
löiden etunimet, sillä ”Jumala tietää kaik-
kien iät ja nimet” kuten eräässä rukoukses-
sa mainitaan.

Tessun ja muiden lemmikkien nimet 
eivät kuulu muistelukirjoihin, sillä eläi-
met eivät ole hyviä eikä pahoja, vaan ne 

Esirukouksesta osallisia ovat kaik-
ki. Esirukousta ei rajoiteta kirkkojen ja 
kirkkokuntien rajoihin. Kaikkien itsel-
le tärkeiden ihmisten puolesta voi kantaa 
esirukouksia riippumatta heidän uskonto-
kunnastaan. Esirukous on hyvän tahtomis-
ta kaikille niille joiden puolesta rukoillaan. 
Esirukoustemme kautta liitymme myös 
omalta pieneltä osaltamme sukupolvien 
ketjuun. Jokaiseen kirjaan tulee siis useita 
nimiä eläviin ja kuolleisiin. Vai voiko joku 
sanoa, etteivät läheiseni tai minä itse tarvit-
se Jumalan apua ja esirukouksia? 

isä Paavo Ratilainen

”Esirukouksesta osalli-
sia ovat kaikki. Esiru-
kousta ei rajoiteta kirk-
kojen ja kirkkokuntien 
rajoihin. Kaikkien it-
selle tärkeiden ihmisten 
puolesta voi kantaa esi-
rukouksia riippumatta 
heidän uskontokunnas-
taan. Esirukous on hy-
vän tahtomista kaikil-
le niille joiden puolesta 
rukoillaan. Esirukous-
temme kautta liitymme 
myös omalta pieneltä 
osaltamme sukupolvien 
ketjuun.”

ovat osa luomakuntaa ja toimivat vaisto-
jensa varassa. Eläimet eivät tee syntiä mut-
ta ihmiset tekevät ja siksi ihmiset tarvitse-
vat esirukousta sen puolesta, että Jumala 
armahtaisi meitä ja pelastaisi meidät ian-
kaikkisesta kuolemasta iankaikkiseen elä-
mään. Vainajien kohdalla anotaan aina ian-
kaikkista muistoa, joka löytyy ainoastaan 
armahtavan ja ihmisiä rakastavan Jumalan 
luota.

Ne muistelukirjat, jotka on annettu 
kirkkoon säilytettäväksi, luetaan pääsään-
töisesti jokaisen liturgian edellä olevan 
proskomidi-toimituksen aikana alttaris-
sa.  Proskomidissa luetaan kaikki nimet ja 
yleisinä vainajien muistelupäivinä luetaan 
kaikkien kirjoissa olevien edesmenneiden 
nimet palveluksen yhteydessä. vainajien 
ekteniassa. Jonkun läheisen kuolinpäivänä 
voi myös pyytää muiden suvun edesmen-
neiden nimien lukemista muistelukirjasta 
litania- tai panihida-palveluksessa. Toinen 
muistelukirja voi olla myös kotikäytössä ja 
lukea siitä läheisten nimet esirukouksia var-
ten aamu- tai iltarukouksien yhteydessä.

Jos on kyse jostakin hetkellisestä hädäs-
tä, sairaudesta, vaivasta, murheesta, mat-
kasta tms. avuntarpeesta silloin täytetään 
kynttilänmyyntipöydältä löytyvä ”pelasta 
Herra palvelijasi” lappunen ja toimitetaan 
papille. Kuolemantapauksen kohdatessa 
täytetään ”Saata Herra lepoon palvelijasi” 
lappunen ja toimitaan samoin. Kun kuole-
masta on kulunut 40 päivää lisätään nimi 
muistelukirjaan. 

Anna lahja, jolla
on ikuinen arvo. 

FILOKALIA
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja monenlaista 
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

Tervetuloa tutustumaan 
ja ostoksille!

Ortodoksisia kuoroja Pohjois-Karjalassa

Pyyhkeitä
kaivataan!
Joensuun Ortodoksisen Kulttuu-
rikeskuksen sauna on vilkkaassa 
käytössä ja pyyhepula vaivaa toi-
sinaan. Ortodoksinen Kulttuurikes-
kus kaipaa saunapyyhkeitä lahjoi-
tuksena pienempiä ja isompia mää-
riä. Soita numeroon 0400 543 328.
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Taipale

Nuoret 
tarjoavat kirkko-
kahvit Taipaleella 

Kreikan kävijät tarjoavat kirkkoväel-
le kahvit Viinijärven vanhassa pappilas-
sa 12.9.2010 kiitokseksi hyvin onnistu-
neen matkansa monenlaisesta tukemisesta. 
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan kahvis-
ta ja Kreikan tuliaisista!

Sinapinsiemen-
kerhot Taipaleella

Viinijärven kerho vanhassa pappilassa 
maanantaisin 23.8. alkaen klo 17.
Outokummun kerho kirkon alakerrassa 
tiistaisin 24.8. alkaen klo 18.
Kerhoissa on runsaasti tilaa. Vanhemmat 
tuokaa ja kannustakaa lapsianne oman 
seurakunnan kerhoihin! Molemmissa ker-
hoissa on kaksi ohjaajaa.

Onko omasta kriparista kulu-
nut jo tovi, vai onko leiri jää-
nyt ehkä kokonaan käymättä? 

Huoli pois! Sillä vitoset (Ilomantsin, 
Joensuun, Nurmeksen, Lieksan ja Tai-
paleen ort.srk.) järjestävät Sikrevaaran 
leirikeskuksessa 26.—28-11. aikuiskris-
tinoppileirin. 

Avoin kaikille 
kiinnostuneille

Leiri on tarkoitettu erityisesti niille, jot-
ka ovat aikuisella iällä liittyneet kirk-
koon, tai harkitsevat kirkon jäsenyyt-
tä ja haluavat syventää kirkollista tietä-
mystään. Luonnollisesti tapahtuma on 
tarkoitettu myös kaikille jotka haluavat 
oppia lisää ortodoksisuuden perusasi-
oista, tai haluavat kerrata omalla kripa-
rilla opittuja asioita. Viikolopun ohjel-

”Ortodoksisuus tutuksi!” – illat syys-
kaudella Polvijärven kirkossa:

12.9. klo 18 isä Tuomas Järvelin TM: 
”Sairauden kohtaaminen kirkossa”

10.10 klo 18 diakoni Risto Aikonen 
KL: ”Ortodoksisuus meillä ja muualla”

Pohdituttaako ortodoksisuus 
polvijärveläisiä?

14.11. klo 18 uskonnonopettaja Satu 
Haapalainen TM: ”Joulupaasto lapsiper-
heissä”

12.12. klo 18 uskonnonopettaja Juhani 
Räsänen TM: ”Joulu, juhlista jaloin?”

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Ter-
vetuloa!

11.9. klo 10 alkaen 
Taipaleen seurakunnan 

ympäristöpäivä
Ohjelmassa: 

Patriarkan puhe, Hannu Virolainen
Kompostointi- ja jätteenlajittelukoulutusta, Yrjö Vähäkallio Marttaliitto

Kiitosakatistos

Patriarkan kehotuksesta käytännön töihin:

AIKUISKRISTINOPPILEIRI 
ENON SIKRESSÄ

massa on jumalanpalveluksia, keskuste-
lua, opetustuokioita, saunomista, yhdes-
sä oloa ja maittavaa ruokaa. 

Leirin järjestäjänä toimivat Joen-
suun, Taipaleen, Ilomantsin, Nurmeksen 
ja Lieksan seurakunnat. Ilmoittautumi-
set Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
virastoon 12.11. mennessä. p 013- 266 
000 tai joensuu@ort.fi. 

Oletko ajatellut liittyä 
ortodoksiseen kirkkoon?
Ortodoksisen kirkon jäseneksi voi liit-
tyä katekumeniopetuksen kautta. Joen-
suun ortodoksisessa seurakunnassa alkaa 
syyskuussa katekumenikurssi, jonka aika-
na tutustutaan ortodoksiseen uskoon ja elä-
mäntapaan. Pääsiäiseen saakka kestävän 
opetusjakson aikana perehdytään myös kir-
kon jumalanpalveluksiin, seurakunnan elä-
mään sekä tarkastellaan ortodoksista elä-
mää yhdessä katekumeniryhmän kanssa. 

Kurssi päättyy pääsiäisenä, jolloin ryh-
män jäsenet voidaan liittää kirkon jäsenik-
si, joko kasteen tai mirhavoitelun mystee-
rion kautta.  

Katekumeniopetuksesta kiinnostuneet 
voivat ilmoittautua Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kansliaan: Joensuu@ort.fi tai 
(013) 266 000. Yhteyttä voi ottaa myös 
suoraan katekumeniopetuksesta vastaa-
vaan isä Mikko Sidoroffin sähköpostitse: 
mikko.sidoroff@ort.fi, tai puhelimitse 050 
521 0920.  

Katekumeeniryhmän aloitustilaisuus 
järjestetään Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
(Kirkkokatu 32) keskiviikkona 15.9.2010. 
kello 18.00. 

Tervetuloa!
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

  Joensuu
Koponen Martta, Joensuu
Surakka Ella-Olivia Matilda, Uimaharju
Tuppurainen Siina Eveliina, Joensuu
Mantsinen Riku Petteri Mikael, Joensuu
Savolainen Helmi Emilia, Tohmajärvi
Vaisman Kira, Kitee
Ekroos Benjamin Aleksanteri, Joensuu
Palviainen Saga Matilda, Joensuu
Palviainen Sofina Emilia, Joensuu
Repo Santeri Topi Mikael, Joensuu
Peiponen Rasmus Onni Ilari, Joensuu
Riikonen Aapo Tapio, Joensuu
Voutilainen Elias Antto Mikael, Kontio-
lahti
Sissonen Eetu Tapani, Joensuu
Repo Neena Lumia, Joensuu
Ahlqvist Taavi Eelis Iisakki, Tohmajär-
vi
Eichelberger Sebastian Patrik, Joensuu
Hattunen Saara, Joensuu
Tiitinen Emma Leena Juulia, Joensuu

Nurmes
Meeri Kenia Kaskinen, Nurmes
Santeri Mikael Huttunen, Juuka

   Taipale
Ida Pelli
Joona Jami Petteri Riissanen
Niko Juhani Mutanen
Viljami Aaro Petteri Hirvonen
Emilia Lumi Johnson

Ilomantsi
Ahti Tapani Riikonen
Kauko Ensio Johannes Hoskonen
Eero Kalevi Riissanen
Mauno Samuli Timoskainen
Eino Ahponen 

 Joensuu
Tuupanen Vesa Kalevi, Joensuu
Melama Olli Pekka, Joensuu
Hirvonen Saara, Joensuu
Pennanen Oili, Joensuu
Matilainen Niina, Joensuu
Jormanainen Arvo, Joensuu
Lasarov Martti Johannes, Joensuu
Korpelainen Pirkko Mirja Anneli, Joen-
suu
Patrikainen Vesa Antero, Joensuu
Sorsa Liisa, Joensuu
Saarialho Juulia, Joensuu
Hietala Raija Elisabet, Kontiolahti
Tschokkinen Urho Ensio, Joensuu

Lieksa
Sanni Immonen
Voitto Samuli Pakkanen
Arvo Volotinen

Nurmes
Mauri Juppi, Valtimo
Lyydia Saloheimo, Juuka

Taipale
Niina Heikura
Erkki Janttonen
Sanni Ikonen
Aune Hilkka Sallinen

Joensuun ortodoksinen 
seurakunta järjestää matkan 

Valamon 
luostarin 

70-vuotisjuhlille 
la 11.9.2010. 

Matkan hinta ja aikataulutus var-
mistuu myöhemmin. Lisätieto-
ja kirkkoherran virastosta, p. 013 
266000 tai diakoniatyöntekijältä, 
p.013 2660014 tai 0505394932. 
Ilmoittautumiset kirkkoherran vi-
rastoon 7.9. mennessä.

Joensuun ort. srk:n
torstaisin kokoontuva 

Päiväpiiri 
aloittaa toimintansa  torstai-
na 2. syyskuuta klo 13:00. 

Kokoonnumme yhteiseen ru-
koushetkeen Pyhän Nikolaoksen 
kirkkoon klo 13:00. Rukoushetken 
jälkeen päiväpiiri jatkuu seurakun-

tasalilla. Tervetuloa aloittamaan 
syksyn toimintakautta! 

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Niina Elisa Härkönen ja Niko Marko 
Matias Kärki

Joensuu
Mutanen Jarkko ja Cherdhirunkorn Kun-
laya, Joensuu
Vauhkonen Reijo Olavi ja Kylä-Vehka 
Airi Elina Tuulikki, Joensuu
Leskinen Larijuhani ja Kinnunen Asta 
Helena, Rääkkylä
Talvivaara Petri Olavi ja Truhponen 
Tanja Hannele Maria, Joensuu
Meuranen Veikko Ilmari ja Lindberg 
Päivi Liisa Anneli, Rääkkylä
Hirvonen Jarno Tapani ja Soininen Jo-
hanna Maria, Joensuu
Vuomajoki Sami Jouni Juhani ja Pajari-
nen Kirsi Kaarina, Joensuu
Ignatov Grigori ja Semyashkina Anna, 
Joensuu
Palviainen Janne Petteri ja Hiekkamäki 
Mia Annika, Joensuu
Airaksinen Perttu Krister ja Vilskaja Ju-
lia, Joensuu
Liimatainen Tuukka Elias ja Houtsonen 
Aino, Kuopio
Hirvonen Heimo Tapani ja Trofimova 
Alexandra, Joensuu
Nykänen Eino Asser ja Mannila Mari-
Ann Anette, Viinijärvi
Kaakkunen Jarno Jere Juhani ja Pukero 
Anni-Kaisa Anneli, Lappeenranta

Lieksa
Marika Hannele (s. Kärkkäinen) ja Ant-
ti Petri Pyykkö

   Taipale
Tommi Juhani ja Hanna Carita Lasarov
Timo ja Therese Rummukainen

Sydämelliset 
kiitokseni

kaikille, jotka muistitte 
minua merkkipäivänäni.

isä Iivo Suvanto
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Joensuun seurakunnat  
järjestävät laajan 
Urbaani unelma 

-tapahtuman
Joensuun kristilliset seurakunnat järjestä-
vät yhdessä 8.-12.9.2010 mittavan Urbaa-
ni unelma -tapahtuman teemalla ”Hyvää 
kaikille”. Viisipäiväisen tapahtuman tar-
koituksena on haastaa kaupunkilaiset laa-
join joukoin osallistumaan erilaisiin va-
paaehtoisiin palvelutehtäviin lähimmäisen 
auttamiseksi. ”Urbaanin unelman” ajatuk-
sena on käytännön teoin elää todeksi evan-
keliumin sanomaa ja kutsua ihmisiä seura-
kuntien yhteyteen.

TYÖTTÖMIEN 
RUOKAILUT

JOENSUU ORTODOKSISELLA 
SEURAKUNTASALILLA 

KIRKKOKATU 32:
pe. 24.9., 22.10. ja 26.11.2010

KL0 11:00–13:00
VAPAAEHTOINEN MAKSU

Sururyhmä 
läheisensä menettäneelle
Joensuun seurakunnassa kokoontuu syyskaudella sururyhmä, 
joka on tarkoitettu läheisensä menettäneille. Ryhmä kokoontuu 
ensimmäisen kerran tiistaina 14. syyskuuta kello 18-20 seura-
kuntasalilla.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Eeva Ti-
monen puh. 050 539 4932, email: eeva.timonen@ort.fi 

Tapahtuma sisältää erilaisia palvelu-
tempauksia palvelutaloissa, kodeissa ja 
kaupungilla mm. marketeissa. Suunnit-
teilla on mm. ikkunanpesua ja pihatöi-
tä vanhusten, lapsiperheiden ja sairaiden 
kodeissa, vanhusten ulkoiluttamisapua pal-
velutaloissa - saatetaanpa nähdä papit ken-
kiä lankkaamassa ostoskeskuksessa jne. 
Kaupunkilaiset voivat ilmoittautua mm ne-
tissä näihin eri palvelutempauksiin ( www.
hyvääkaikille.fi) Ilmoittautumislomakkeita 
on myös seurakuntien tiloissa.

Palvelutempauksiin liittyy haastekam-
panja, jossa koulut, eri yhteisöt ja työpai-
kat voivat keksiä erilaisia palvelutempa-
uksia ja haastaa niihin toisiaan - ja saada 
tekemään hyvää.

Neljä iltatilaisuutta

Urbaani unelma -tapahtumaan sisältyy 
neljä laajaa iltatilaisuutta  9.-12.9., joista 
to-pe tilaisuudet ovat Joensuun ev.lut kir-

kossa ja la-su Joensuu Areenassa.  To-ilta-
na on teemana Yhteys. Perjantai-illan lä-
himmäisyyttä käsittelevään paneeliin ovat 
tulossa mukaan mm. ministeri Anu Vehvi-
läinen, kansanedustaja Eero Heinäluoma ja 
europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola. 
La-iltana Juha Tapio konsertoi ja su-iltana 
vietetään Sanan ja rukouksen iltaa, mukana 
mm Heikki Hursti. 

Urbaani unelma -tapahtumia on muu-
taman viime vuoden ajan toteutettu eri 
puolilla Suomea - nyt ensimmäisen kerran 
Pohjois-Karjalassa. Idea palveluevankeli-
oinnista on lähtenyt Englannin anglikaani-
kirkosta.

Joensuun tapahtuman suojelijaksi on 
lupautunut kaupunginjohtaja Juhani Me-
riläinen. Urbaanin unelman järjestäji-
nä toimivat Joensuun ev.lut. seurakunnat, 
Vapaaseurakunta, Cityseurakunta, Hellun-
taiseurakunta, Pelastusarmeija, Adventti-
seurakunta ja Ortodoksinen seurakunta.

Lisätietoa: www.hyvääkaikille.fi


