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Päätoimittajan
kynästä

Joensuun ortodoksinen seurakunta

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

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

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

Virasto avoinna: ti klo 9-12 ja to 10-13 loppuvuoden, 
2.1.2012 alk. ke klo 10.15-12 ja 14-16
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: Maria Verikov, p. 040-8379699 
Email: maria.verikov@ort.fi 

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

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

Virasto avoinna: ma-ke klo 9-12 loppuvuoden,
2.1.2012 alk. ma, to, pe klo 9-12
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Pastori: Tuomas Kallonen, puh. 050 5628444
Email: tuomas.kallonen@ort.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: (013) 881 084  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, puh. 050 357 367 5
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi
Kanttori: Riikka Patrikainen, puh. 050 46 45 281
Email: riikka.patrikainen@ort.fi 
sijaisena Darja Potkonen, puh. 050 347 3493
Email: darja.potkonen@ort.fi 
Internet: http://www.ort.fi/ilomantsi
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Me ortodoksit olemme eläneet viime viikkoina vaikeita aiko-
ja. Meiltä kysellään sekä  luostarin johtajan tehtävistä vapautta-
misesta että  tunnetun europarlamentaarikon edesottamuksista. 
Nämä uutiset herättävät voimakkaita kannanottoja, ei vain orto-
doksien vaan myös ja erityisesti muiden keskuudessa. Suurin osa 
meistä ortodokseistakin on kuitenkin median välittämän tiedon 
ja valitettavasti myös juorujen varassa. Niiden perusteella emme 
voi ottaa kantaa kenenkään ihmisen emmekä minkään päätöksen 
puolesta tai vastaan.

Kuulemamme uutiset ovat 
monessa ihmisessä aiheuttaneet 
mielipahaa ja hämmennystä. Mi-
ten kaikkeen tähän pitäisi suh-
tautua? Jos rukoilemme kaikkien 
niiden puolesta, joita nuo uutiset 
koskevat, emme menettele aina-
kaan väärin. Kaikki he tarvitsevat 
meidän rukouksiamme. He, jotka 
päätöksiä tekevät ja he, joita nuo 
päätökset koskevat. Voimme suh-
tautua asioihin rauhallisesti luot-
taen siihen, että kaikissa asiois-
sa totuus tulee ennen pitkää esil-
le. Ovatpa sympatiamme sitten 
kenen puolella tahansa, tärkein-
tä on, että emme tuomitse lähim-
mäisiämme.

Media välittää päivittäin tuhansia sanomia. Kuulemme uu-
tisia, jotka hetken aikaa saattavat kohahduttaa koko maailmaa, 
mutta jotka varsin pian unohdetaan. Tärkeintä on, että emme 
unohda kaksi vuosituhatta sitten enkelien julistamaa sanomaa: 
”Teille on tänä yönä syntynyt Vapahtaja.” Tuo sanoma on kestä-
nyt ja levinnyt, vaikka tuon ajan tiedonsiirtovälineet olivat aivan 
toisenlaiset kuin nykyiset. Tämä kertoo meille sen, että tärkeintä 
tiedossa ei ole väline eikä uutisen hetkellinen huomioarvo vaan 
totuus, joka kestää. Maailman ja median hälyn lävitse meidän tu-
lee herkistää korvamme kuulemaan enkelten laulua. Täyttyköön 
mielemme hiljaisesta ilosta, kun kuulemme laulua: ” Kristus syn-
tyy, kiittäkää!”
     Isä Iivo Suvanto

”Media välittää päivit-
täin tuhansia sanomia. 
Kuulemme uutisia, jot-
ka hetken aikaa saatta-
vat kohahduttaa koko 
maailmaa, mutta jotka 
varsin pian unohdetaan. 
Tärkeintä on, että emme 
unohda kaksi vuositu-
hatta sitten enkelien ju-
listamaa sanomaa: ’Teil-
le on tänä yönä syntynyt 
Vapahtaja.’ Tuo sanoma 
on kestänyt ja levinnyt, 
vaikka tuon ajan tiedon-
siirtovälineet olivat ai-
van toisenlaiset kuin ny-
kyiset.” 

Median 
myllerryksessä
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Arkkipiispan
tervehdys

”Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja 
hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hä-
net seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.” (Luuk. 
2:6-7)

Kuluneen vuoden aikana olemme tulleet enemmän tietoi-
siksi suomalaisen yhteiskunnan rasismista, syrjinnästä sekä en-
nakkoluuloista vähemmistöjä kohtaan. Vaiettu pelko ja epäluulo 
maahanmuuttajia kohtaan ovat nousseet julkiseen keskusteluun. 
Muistissamme on myös menneiden vuosikymmenien esimer-
kiksi saamelaisia ja karjalaisia kohtaan osoitettu syrjintä. 

Suomi on ymmärretty etnisesti ja kulttuurisesti hyvin yhte-
näiseksi maaksi. Siksi etniset, kielelliset, kulttuuriset tai muut 
erityispiirteet ovat usein jääneet ja edelleen jäävät vaille riittä-
vää huomiota ja kunnioitusta. Monikulttuuristumisen nopeu-
tuessa syvälle juurtunut ahdistus ja ennakkoluuloisuus erilai-
suutta kohtaan kalvavat suomalaisen mieltä. 

Kristus opettaa rakastamaan Jumalaa koko sydämestä ja lä-
himmäistä niin kuin itseä (Matt. 22:37, 39). Kautta aikojen ih-
miset ovat rakastaneet toisiaan. Mitä uutta on siis tässä Kristuk-
sen rakkauden käskyssä? 

Kristuksen opetuksen ydin on rakkauden syvyys. Silloin ih-
misiä ei jaeta hyviin ja pahoihin, ylempi- ja alempiarvoisiin tai 
kiinnostaviin ja tylsiin, vaan hänelle jokainen ihminen on täy-
dellinen ja Jumalan mittaamattoman rakkauden luomus. Jumala 

kutsuu meitä osallistumaan rakkauteensa ja rakastamaan samal-
la tavoin kuin hän rakastaa. 

Kirkon yksi tunnusmerkki on universaalius. Kristuksen 
kirkko ei voi rakentua etniselle ja kielelliselle yhtenäisyydelle, 
vaan sen ykseyden mitta on usko kaiken yhdistävään Jumalaan, 
joka on rakkaus. 

Joulun evankeliumi kertoo Marian synnyttämisen tapahtu-
neen eläinten suojassa, koska Nasaretista Betlehemiin tulleelle 
perheelle ei ollut tilaa muualla. Heitä välteltiin ja syrjittiin, kos-
ka he olivat tuntemattomia ja ulkopuolisia Betlehemille. 

Kristuksen syntymä on Jumalan suuren rakkauden teko. Ju-
mala tulee ihmiseksi, tuodakseen ihmiset takaisin rakkautensa 
yhteyteen. 

Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä 
hyvä tahto!

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa 

Leo

Joulun sanoma 
on Jumalan 
rakkaus

KIITOKSET
Lämpimät kiitokset KP arkkipiispa Leolle meille myön-

netyistä piispallisista siunauskirjoista. Kiitokset myös isä 
Ioannikselle ja Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle.

Mutalahden kylätoimikunta
Maija-Liisa ja Pekka Jeskanen

Mirja ja Veijo Jeskanen
Lea Karhapää
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Piispa Arsenin
tervehdys

Kristuksen 
syntymä 

– ilon päivä
”Mutta enkeli sanoi heille: ´Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosano-
man, suuren ilon koko kansalle. Tä-
nään on teille Daavidin kaupungis-
sa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, 
Herra.´”(Luuk.2:10 – 11)

Enkelin paimenille julistama sano-
ma sisältää rauhoittavan kehotuksen olla 
pelkäämättä, lupauksen suuresta ilosta 
ja päätteeksi vielä todistuksen Daavidin 
kaupungissa maailmaan syntyvästä Va-
pahtajasta. 

Kristus -nimi merkitsee Voideltua, 
Messiasta. Israelin kansa oli syntiinlan-
keemuksesta saakka odottanut häntä, 
joka vapauttaisi kansansa synnin orjuu-
desta ja palauttaisi ihmisen entiseen kau-
neuteen. Nyt se päivä oli enkelin ilmoi-
tuksen mukaan koittanut ja paimenet kii-
ruhtivat Betlehemiin, Daavidin suvulle 
kuuluvaan kaupunkiin, löytääkseen vas-
tasyntyneen Herran.  

Ilosanoman Messiaan syntymäs-
tä saivat ensimmäisinä kuulla, ei maan 
mahtimiehet eivätkä hengelliset johtajat, 
vaan vähäarvoisat paimenet. Jumalan 
enkeli johdatti heidät karjasuojassa le-
päävän Kristuksen luo ja paimenet kiitti-
vät Jumalaa siitä suuresta etuoikeudesta, 
joka heille oli osoitettu.

Joulun ilosanoma Kristuksen syn-
tymästä todistaa Jumalan loputtomasta 
rakkaudesta ja huolenpidosta meitä koh-
taan. Paaston tietä kohti joulua vaelta-
neina me olemme kuin paimenet. Saam-
me iloiten kiittää ja ylistää vastasynty-
nyttä Vapahtajaa. Maailmaan syntynyt 
Messias tuo elämäämme kaipaamamme 
toivon paremmasta - toivon pelastukses-
ta ja iankaikkisesta elämästä. Kristuksen 
syntymä on todellisen ja aidon ilon päi-
vä. 
     
               Piispa Arseni

”Ensimmäisellä luokalla 
koulussa opettaja kysyi ’Mil-
loin on joulu?’. Sain vasta-
ta ja kerroin sen olevan jou-
lupäivänä 25. joulukuuta. 
Koko luokka alkoi tietenkin 
nauramaan. Opettaja sanoi, 
että ’Kyllä se on 24. päivä’. 
Koska tiesin olevani oikeas-
sa intin opettajalle takaisin, 
johon hän sanoi ’Mutta sitä 
vietetään aattona’.”

Näin muistelee Vainion Jaakko koto-
naan ruokapöydän ääressä. Vieressäni Jaa-
kon tytär Veera mutustelee leipää ja vaimo 
Domna syöttää alle vuoden ikäistä Pieta-
ria. Juon kahvia ja mietin miltä tilanne on 
tuntunut seitsenvuotiaasta pojasta. ”Kyllä 
meillä kotona vietettiin suhteellisen nor-
maalia suomalaista joulua.” Jaakko jatkaa. 
Normaali joulu tarkoitti jouluaaton kirk-
koa, juhla-ateriaa, pukkia sekä lahjojen 
jakamista. Joulupäivänä perhe meni aina 
kuitenkin liturgiaan, jonka jälkeen syötiin 
puuroa ja jatkettiin jouluruokien äärellä. 
Kun perheen lapset kasvoivat alkoi juhla 
siirtyä entistä enemmän joulupäivälle.

Domna kasvoi kodissa, jossa jouluaat-
tona syötiin puuro, käytiin kirkossa, sau-
nottiin ja jaettiin lahjat. Varsinainen juh-
la-ateria syötiin joulupäivänä liturgian 
jälkeen. Pukkia Domnan kotona ei käynyt 
koskaan, mutta koristelu ja juhlan laittami-
nen oli ylenpalttista ja runsasta. Molemmat 
muistavat sen ettei jouluna kyläilty, elleivät 
isovanhemmat tulleet käymään.

Jaakko ja Domna alkoivat luoda omaa 
jouluperinnettään jo seurusteluaikana. Juh-
laa on vietetty pääasiassa yhdessä.  ”On-
han se ihan hieno ajatus, jos jouluna ko-
koonnutaan suvun kanssa yhteen, mutta 
meistä on helpottavaa luoda oma tapa juh-
lan viettämiselle.” Aatto kuluu pitkälle juh-
lan valmisteluissa, mutta perheen jouluun 
kuuluvat myös jumalanpalvelukset niin 
aattona kuin itse joulupäivänäkin. ”Aatto-
na syödään jo vähän juhlavammin, mutta 
varsinainen jouluateria on vasta liturgian 
jälkeen joulupäivänä”, kertoo Jaakko, jol-
le jumalanpalvelukset, ruoka ja perheen 
kanssa oleminen ovat joulussa tärkeintä.

”Minun pitää saada yksi lahja jo aatto-
na”, Domna naurahtaa, ”vaikka kyllä lah-
jojen antaminen on tullut tärkeämmäksi 
kuin niiden saaminen”. Enin osa lahjois-
ta perheessä jaetaan vasta joulupäivänä ja 
silloinkin vähitellen, etteivät ne muuttuisi 
niin tärkeiksi. Lahjojen merkitys mietityt-
tää perhettä. ”Eikö lapsille voisi ostaa lah-
joja kummien ja sukulaisten kesken yhdes-
sä? Näin lahjoja ei olisi niin paljon.”

Vainioiden juhla-aterialla on jonkin 
verran perinteisiä herkkuja, mutta pääasi-
assa ruokaa, josta he itse pitävät. Pohjoi-
seen tapaan liha saattaa olla poroa. ”Juh-
lan valmisteluihin kuuluu aattona kuusen 
hakeminen metsästä – kuusesta tulee oi-
kea tunnelma”, kertoo Jaakko. Kuusessa 
on kotona opittuun tapaan oikeat kynttilät. 
”Kynttilöitä jouluna poltetaan muutenkin 
paljon”, Domna tarkentaa.

Pohdimme yhdessä miksi juhlat viete-
tään Suomessa niin usein jo aattona. Näin-
hän tehdään jouluna, juhannuksena ja vuo-
den vaihtuessakin - usein jopa pääsiäisenä. 
Huomaamme pohtiessamme, että synty-
mäpäivät vietetään tarkasti oikeana päi-
vänä. Tai jos ne siirretään, niin yleensä 
varsinaisen juhlan jälkeiseen aikaan. Vai-
nioiden mielestä seurakunnissa voisi juh-
laa viettää yhdessä välipäivinä, kestäähän 
joulukausi kirkossa viikon. Jaakko toivoo, 
että ihmisiä ohjattaisiin näin käytännössä 
viettämään joulua oikeaan aikaan. ”Vaik-
ka minusta seurakunnan ’pikkujouluihin’ 
usein kuuluva riisipuuro on kyllä ihan 
paastoruokaa”. Muutoinkaan perhe ei pidä 
tiukkoja sääntöjä tärkeänä juhlinnassa. 
Juhlaa voi jo vähän aloittaa aattona, mutta 
pääpaino tulee olla joulupäivässä, joka on 
varsinainen juhlapäivä.

                                   Tuomas Järvelin

Milloin joulua vietetään?
Juhlaperinteitä 
lapsiperheessä
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Joulupaastoon päästessään sai Taipaleen seurakunta palve-
lukseensa toisen papin isä Paavon rinnalle isä Tuomas Kal-
losen aloittaessa työt 15.11.2011.

Ennen Taipaleen valistajaksi ryhtymistään isä Tuomas 
toimi Joensuun seurakunnan diakoniatyöntekijän opinto-
vapaan sijaisena 2009-2010 ja sen jälkeen nuorison paris-
sa Ortodoksisen Nuorten Liiton järjestösihteerinä viimeiset 
1,5 vuotta.

Isä Tuomaksen ( 31-v) perheeseen kuuluvat Emilia- vai-
mo, joka opiskelee Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakou-
lussa musiikkipedagogiikkaa kansanmusiikkilinjalla suun-
tautuen musiikkileikkikoulunopettajaksi, sekä pikkuinen 
Anna-tytär 2-v, joka viilettää vaaleanpunaisine olkalaukkui-
neen Taipaleen pyhäkköjen permannolla.

Polvijärven Pyhän Johannes Kastajan 
kirkossa vihittiin papiksi 30.10.Taipa-
leen seurakunnan uusi isä Tuomas Kal-
lonen. Vihkimisen toimitti KP Karjalan 
ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Kirk-

Papiksi vihkimys Polvijärvellä
ko oli täynnä seurakunnan omaa väkeä ja 
isä Tuomaksen läheisiä ja ystäviä. Kaikki 
papiston jäsenet eivät mahtuneet edes si-
sälle alttariin! Liturgian jälkeen Polvijär-
ven tiistaiseura näytti voimansa ja kahvit-

ti koko nälkäisen rahvaan kirkkosalissa 
tuoden mieleen jo viiden leivän ja kah-
den kalan ihmeen.

Kuvat: Pentti Potkonen

Isä Tuomas, Taipaleen seurakunnan uusi pappi
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Pienissä seurakun-
nissa apu on aina 
tarpeen. Lieksan or-
todoksisen seurakun-
nan apuna on jo pit-
kään toiminut Petteri. 
Hän tekee seurakun-
nassa kaikenlaista.

Lieksalainen 34-vuotias Petteri Saveljev 
on melkein Lieksan ortodoksisen seura-
kunnan kolmas työntekijä. Seurakunnassa 
on kaksi vakituista työntekijää, kirkkoher-
ra pastori Lars Ahlbäck ja kanttori Paula 
Löfgren. Heidän apunaan sekä jumalan-
palveluksissa että virastossa on Petteri.

Petteri tekee kahdeksan päivää kuu-
kaudessa työtä seurakunnassa. Päivät ovat 
puolipäiväisiä. Pientä korvaustakin hänelle 
maksetaan. Työnteko tapahtuu yhteistyös-
sä Lieksan toimintakeskuksen kanssa.

- Petteri on ollut suureksi avuksi, sekä 
virastossa ja jumalanpalveluksissa. On hän 
myös juhlissa pieniä pianokonsertteja pi-
tänyt. Kirkkolaulun jälkeen on mukava 
juhlissa kuunnella hieman populaarimpaa 
musiikkia. Kaiken kaikkiaan Petteri ilmi-
selvästi nauttii työstään seurakunnassa, 
kertoo kirkkoherra Ahlbäck.

Musiikkimiehiä

Petteri harrastuksiin kuuluu musiikki, sekä 
kuunteleminen että soittaminen. Lauluakin 
on tullut harrastettua. Petteri toimii usein 
yhteislaulujen säestäjänä seurakunnan juh-
lissa, yhdessä kanttori Löfgrenin kanssa. 
Yhdessä he valitsevat sopivan musiikin eri 
tilaisuuksiin.

- Pianoa soitan eniten, jonkin verran 
laulan myös. Silloin tällöin soitan kitaraa. 
Suosikki-instrumentti on kuitenkin piano. 
Lieksan toimintakeskuksella olen monta 
keikkaa soittanut, kuten myös seurakunnan 
tilaisuuksissa. Eniten pidän popmusiikista 
ja kuitenkin on ollut mukava seurakunnas-
sa tutustua kirkkomusiikkiin. Maailman 
paras kappale on Titanic-elokuvan tunnus-

kappale. Hyvänä kakkosena suosikeissa on 
Johanna Kurkelan Rakkauslaulu-kappale, 
Petteri kertoo.

Ponomari

Jumalanpalveluksissa kaivataan aina apua 
alttarissa. Petteri toimii säännöllisesti työn-
sä puitteissa alttariapulaisena – ponomari-

na – profeetta Elian kirkossa Lieksassa.
- Pidän ponomarityöstä. Se on työtä, 

missä kuuluu olla koko sydämellä ja sielul-
la mukana. Tärkeimpiä tehtäviä on minulle 
kirkonkellojen soitto. Hyvä kirkonkellojen 
soittotaito on harvassa. Hyvä kirkonkello-
jen soitto kuuluu kauas, pohtii Petteri.

Petteri auttaa pääsääntöisesti viikonlop-
puisin jumalanpalveluksissa. Seurakunnan 
kanssa on sovittu, että joka toisena viikon-

Apuna seurakunnassa

Ortodoksina
ajassa

Petteri iloisena profeetta Elian kirkossa Lieksassa. 
“Kirkko on minulle toinen koti.”.
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loppuna Petteri on ponomarina ja jokaise-
na keskiviikkona virastossa apurina.

- Liturgia on minulle mieluisin juma-
lanpalvelus. Ponomarina osaan jo toimia 
liturgiassa hyvin. Ehdin keskittyä itse pal-
velukseen. Vigilia on rauhallisempi juma-
lanpalvelus, ehtii jopa huilia vähän.

Kirkko on 
toinen koti

Petteri kokee kirkon ja sen jumalanpalve-
lukset tärkeiksi. Hän näkee myös virasto-
työn keskiviikkoisin tärkeäksi osaksi, se-
kin on kirkon elämää. Virastossa Petteri 
auttaa kaikenlaisissa tehtävissä, vaikkapa 
postituksessa, arkistojen tutkimisessa ja 
lähettinä ympäri kaupunkia.

- Kirkko on minulle toinen koti. Se on 
kokonaisuus. Siihen kuuluu jumalanpal-
velukset, seurakunnalliset tapahtumat ja 
myös arkinen virastotyö. Kirkossakäyntiä 
ei kannata arastella, rohkeasti tulkaa kirk-
koon, Petteri sanoo.

Liturgiapalvelukseen tulikin lauantai-
aamuksi mukavasti väkeä. Palveluksen 
ja yhteisen aterian jälkeen oli hyvä kes-
kittyä seuraamaan nukketeatteriesitystä, 
jossa pyhän Nikolaoksen hahmo kehot-
ti miettimään ovatko kaikki joulukiireet 
oikeasti tarpeellisia. Joulu tulee nimittäin 
myös kiirehtimättä ja joulupaasto on oiva 
tilaisuus ajan antamiseen läheisille.

Hauskaa ja vakavaa 
keskustelua

Nukketeatterihahmo oli myös ”Höyti-
äisen ja muun hömppäväen arkkipiispa 
isä Metro”. Hänen johdannollaan aloi-
tettiin lyhyt keskustelutilaisuus kirkolli-
sesta työstä Keski-Karjalan alueella sa-
malla kun lapsille oli varattu ohjattua 
toimintaa. Keskusteluissa nousi esille 
huoli Kiteen tiistaiseuran tulevaisuudes-
ta ja samoin puhutti Kesälahden alueen 
kirkollinen toiminta. Tiistaiseuraan kai-
vattaisiin mukaan uutta väkeä. Puheeksi 
nousi myös seurakuntailtojen järjestämi-
nen Tohmajärvellä, Kiteellä ja Kesälah-
della. 

         Mikko Sidoroff

Keski-Karjalan kirkkopäivän täh-
tivieraana tavattiin isä Metro. 
”Höytiäisen ja muun hömppäväen 
arkkipiiska” piti lyhykäisen seura-
kunnantarkastuksen ja kyseli ki-
teeläisiltä ovatko asiat reilassa. Ja 
hyvin näytti arkkipiiskalta myös 
yhteislaulu sujuvan.

Keski-Karjalan kirkkopäivä 
Kiteellä

Kiteelle kokoonnuttiin pyhän Nektarioksen praasniekkajuhlan jälkimai-
ningeissa viettämään kirkkopäivää. Tarkoituksena oli koota alueen vä-
keä yhteen jumalanpalvelukseen ja sen jälkeen jakaa ajatuksia kirkolli-
sesta työstä sekä tulevaisuuden toiveista. 

Taipaleen seurakunnan 
pyhiinvaellusmatka 

DIVEJEVOON 
Serafim Sarovilaisen luostariin
Taipaleen seurakunta tekee pyhiinva-
ellusmatkan Divejevon luostariin 10.6.-
15.6.2012. Matkan hinta: majoitus ju-
nassa Kouvola-Moskova-Kouvola (2 
yötä) sekä hotellissa Divejevossa (3 
yötä) yht. 505 €, + junamatka Joensuu-
Kouvola-Joensuu n. 110 €, + viisumi 
68 €. Hintaan n. 615 € sis. osa matkan 
ruokailuista, paikallisen oppaan palve-
lut, tutustumiset luostareihin ja kirkkoi-
hin, kuljetus omalla bussilla Moskovas-
ta Divejevoon, Divejevossa  ja takaisin 
Moskovaan.

Matkalle mahtuu 30 henkeä. Matkal-
le mukaan otetaan ensisijaisesti Taipa-
leen seurakuntalaisia (+puolisot)  mutta 
mikäli paikkoja jää otamme myös mui-
ta. Ilmoittautuminen kirkkoherranviras-
toon p. 013-641 161 (v.2011 ma-ke 9-
12 ja 2012 ma, to ja pe klo 9-12)   tai 
sähköpostilla taipale@ort.fi  31.1.2012 
mennessä.
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Lähes kymmenen vuoden ajan on jou-
lupaaston aikaan toteutettu joulupaasto-
keräys, jonka erityisenä kohteena on ol-
lut diakoniatyö Venäjän Karjalassa. Tänä 
vuonna joulupaastokeräyksen teemana 
on ”Elämän leipä”. Keräyksellä tuetaan 
Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen 
kumppanien työn kautta lasten ruokailua 
Karjalassa ja Keniassa. Mutta miksi jou-
lupaastokeräys on olemassa?

Kristillisen paaston ydinajatus on py-
sähtyminen - itsensä kuunteleminen ja 
tarpeettomasta luopuminen. Missä koh-
taa kuljen matkallani Jumalan ja toisten 
ihmisten luo? Millaiset asiat sitovat aika-
ni ja ajatukseni?

Ortodoksinen kirkko viettää paaston aikaa marras-
kuun puolivälistä jouluaattoon asti. Pitkä paasto-
kausi ennen joulua ja pääsiäistä valmistaa meitä 
tulevaan suureen juhlaan.

Mikä ihmeen 
joulupaastokeräys?

Henkilökohtainen 
paasto 

hengellisen kasvun tukena

Ruumiillinen paasto on tarkoitettu tu-
kemaan hengellistä kasvamista. Ruo-
ka asettuu oikeaan mittasuhteeseen, kun 
muistamme, että suuri osa maailman ihmi-
sistä joutuu taistelemaan päivittäisen ruu-
an eteen, elää aliravittuina tai jopa nälän-
hädässä. Seuraavaan päivään herääminen 
voi olla yhdestä ateriasta kiinni.

Keniassa Loberen koululla tarjottava 
lämmin ateria kannustaa vanhempia lä-
hettämään lapsensa kouluun.  Oppiminen-

kin helpottuu, kun vatsa ei kurni nälästä. 
Karjalan tasavallassa tehtävä diakoniatyö 
tukee syrjäytymisuhan alla elävien lasten 
arkea. Turvalliset aikuiset löytyvät Petros-
koissa sijaitsevasta päiväkeskuksesta, jossa 
tarjotaan ruokaa ja mielekästä tekemistä.

Kristityn elämän johtoajatuksena on 
toisten palveleminen. Lähimmäisenrakka-
us ulottuu kaikkien rajojen yli ja on täysin 
ehdotonta. Joulupaasto on jokavuotinen 
mahdollisuus herätellä itsensä palvele-
maan toisia.

Joulupaastokeräys on yksi mahdolli-
suus olla lähimmäisenä toiselle, luopua 
omastaan ja tukea karjalaisten ja kenia-
laisten lasten ruokailua. Joulupaastokerä-
ykseen osallistuminen on kirkon jäsenten 
yhteinen ponnistus paremman maailman 
rakentamiseksi.

                                   Riina Nguyen

Petroskoin päi-
väkeskuksessa 
lapset ja nuoret 
saavat koulu-
päivän jälkeen 
lämpimän ate-
rian turvallises-
sa seurassa.
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Elämän leipää
Joulupaastokeräys 
15.11.-31.12.2011.
Ortaidin keräystili: 

FI53 5480 0520 0233 08 
(Osuuspankki) Viite: 12108

Keräyslupa: 2.2.2011
2020/2010/4109

Lisätietoja:
www.kirkkotoimii.fi/ortaid, 

ortaid@ort.fi, puh. 044 336 7064
www.kirkkotoimii.fi/missio, 

aino.nenola@ort.fi

Loberen alakoulun ruokaohjelma takaa päivittäisen aterian 430 kenialaislapselle.

Vieraillessani marras-
kuussa Keniassa ja Tan-
saniassa kyselin ihmi-
siltä, miten he viettä-
vät joulua. Kysymykseni 
herätti monissa vähän 
hämmennystä.

–Käydään tietenkin kirkossa! oli ylei-
sin vastaus.

Jumalanpalveluksen jälkeen ihmiset 
kokoontuvat yhteen perheen, suvun ja ys-
tävien kesken. Joulua vietetään kuten mitä 
tahansa muutakin tärkeää kirkollista juh-
laa.

Meille pohjoisen pimeyteen tottuneille 
joulu on erityinen juhla. Moni joulunviet-
totavoistamme on syntynyt olosuhteisiin, 

jossa vuosi on pimeimmillään ja valonkai-
puu suurimmillaan. Mikä kansallinen suru 
onkaan musta joulu ilman lunta.

Onneksi Suomessakin perheen yh-
dessäolo on vielä keskeistä juhlanvietos-
sa, vaikka monet tavat edustavat puhtaasti 
kaupallista länsimaista elämäntyyliä. Täs-
tä kertovat aattoillan suunnattomat lahja-
röykkiöt ja uutena perinteenä ryntääminen 
alennusmyyntiostoksille heti juhlapyhien 
päätteeksi.

Kenian arkkipiispa Makarios kertoi, 
että Nairobin pappisseminaarilla opiske-
lussa pidetään joulun aikaan viikon tau-
ko. Lähellä asuvat opiskelijat voivat mat-
kustaa lomalle omaan kotiinsa, mutta pit-
kämatkalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat 
jäävät juhlapyhiksi seminaarille.

Pappisseminaarin joulunviettoperintei-
siin kuuluu, että kirkko tarjoaa lähialueen 
lapsille aterian jumalanpalveluksen jäl-
keen. Kirkon keskus ja seminaari sijaitse-
vat Riruta Satellite -alueella, josta osa on 
slummia. Siellä ihmiset elävät todella kur-
jissa oloissa.

Ja juuri tähän maailmaan Kristus syn-
tyy – kiittäkää!
   Aino Nenola

Joulunviettotapoja 
pohjoisesta etelään
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Nurmes

Vuoden vaihde tuo 
muutoksia kirkko-

herran viraston 
aukioloaikoihin

Vuoden alusta kirkkoherran virasto 
avoinna ainoastaan keskiviikkoisin klo 
10.15-12 ja 14-16.

Kirkkoherra ja kanttori ovat vapaal-
la aina maanantaisin ja tiistaisin. Erityi-
sen hätätapauksen sattuessa näinä päivi-
nä seurakuntalaisia pyydetään ottamaan 
yhteyttä Lieksan ortodoksiseen seura-
kuntaan tai Nurmeksen muuhun papis-
toon.

Seurakunnan 
toimintapiirit 
keväällä 2012

Ukkopiiri 
Vuonna 2012 toimintansa aloittava seu-
rakunnan ukkopiiri pääsääntöisesti Val-
timolla kokoontuva ortodoksisessa hen-
gessä toimiva miehiseen makuun tarkoi-
tettu harrastepiiri. Sen kolme punaista 
lankaa ovat jumalanpalvelukset, oman 
uskonnon opiskelu ja diakonia. Kevään 
kokoontumisten aiheet ovat vielä avoi-
met ja ideoita otetaankin mielellään vas-
taan.  
Kokoontumiset 10.2. klo 17-19., 23.3. 
klo17.30-19.30., 27.4. ja 11.5. klo 17-
19 
Kokoontuminen Valtimon kirkossa ellei 
toisin ilmoiteta. Vetäjänä i. Andrei.

Naistenpiiri
27.1. klo 18-20. Kirkkolippujen teke-
mistä.
24.2. klo 18-20. Aihe avoin.
30.3.  klo 18-20. Virpomavitsatalkoot.
13.4. klo 18-20. Kirkas viikko. Nyytti-
kestit pääsiäisherkuin ja pääsiäismunien 
koristelua ukrainalaisella vahatekniikal-
la. Opettajana Annamari Muikku.
18.5. klo 18-20. Myyjäisten valmiste-
lua.
19.5.  klo 13-18 Naistenpiirin kevät-
myyjäiset. Nurmeksen seurakuntasalil-
la. Vetäjänä Maria Verikov.

Päivätsy
Päivätsy on papin ja kanttorin vetämä 
kaikille seurakuntalaisille tarkoitettu 
päiväpiiri, jossa juodaan kahvia ja kes-
kustellaan päivän Evankeliumiluvus-
ta, päivän polttavista aihaista, ja elämän 
menosta yleensä. Kaikki kynnelle kyke-
nevät ovat lämpimästi tervetulleita!
Nurmes, seurakuntasali
Keskiviikkoisin 18.5., 1.2., 15.2., 29.2., 
14.3., 11.4. ja 9.5. liturgian tai aamupal-
veluksen jälkeen n. klo 10-11.
Valtimo, kirkko.
Perjantaisin 10.2., 23.3., 27.3. ja 11.4. 
liturgian tai aamupalveluksen jälkeen n. 
klo 11-12.
Juuka, seurakuntasali.
Juuan tiistaiseura kokoontuu kevääl-
lä Nurmeksen ja Valtimon päivätsyjen 
omaisesti heti perjantaiaamuisen litur-
gian tai aamupalveluksen jälkeen. Tiis-
taiseuraan ovat uudetkin jäsenet lämpi-
mästi tervetulleita!
Perjantaisin 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3. 
ja 4.4.

Ortodoksinen laulupiiri
Ortodoksinen laulupiiri on kaikille or-
todoksisesta kirkkomusiikista kiinnos-
tuneille tarkoitettu laulupiiri. Siellä har-
joitellaan tuttuja ja uusia jumalanpalve-
luksissa laulettavia kirkkoveisuja sekä 
harjoitellaan yhteistä ohjelmaa alueen 
pyhäköiden praasniekkoihin. Ei sitoutu-
mispakkoa. Vetäjänä kanttori Maria Ve-
rikov. Kokoontumiset:
Nurmes, kirkko.
Keskiviikkoisin 25.1. ja 8.2. klo 16.30-
17.30., 22.2. ja 14.3. klo 16-17., 25.4. ja 
9.5. klo 16.30-17.30.
Juuka, tsasouna.
Perjantaisin 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3. 
ja 4.5. klo 15-16.
Valtimo, kirkko.
Perjantaisin 10.2. klo 15.30-16.30., 
23.3. klo 15-16., 27.4. ja 11.5. klo 15.30-
16.30.

Aikuiskristinoppikoulut:
Nurmes, seurakuntasali. 
Keskiviikkoisin 18.1., 1.2. ja 15.2. klo 
16.30-17.30
Keskiviikkoisin 29.2. ja 21.3. klo 16-
17.
Valtimo, kirkko.
Lauantaisin 18.2. ja 17.3. klo 14-17. 

Lasten päiväkerho
2-6-vuotiaden lasten päiväkerho Valti-
molla 10.2., 24.2., 23.3., 30.3., 27.4. ja 
11.5. klo 12-13.30. Paikka avoin. Vetäji-
nä Maria Verikov ja Virve Hilonen.

Sinapinsiemenkerho
Kouluikäisille tarkoitettu kerho keski-
viikkoisin 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 
22.2., 29.2., 14.3., 21.3., 25.4., 2.5. ja 
9.5. klo 14.30-15.45 Nurmeksen seura-
kuntasalilla. Vetäjänä Maria Verikov.

Kirkkokuoro
Kirkkokuorossa laulaminen ei ole har-
rastus toisten joukossa eikä sen har-
joitusten päämääränä ole konsertit tai 
esiintymiset vaan jumalanpalvelukset. 
Sen vuoksi kaikkien kirkkokuorolaisten 
oletetaan osallistuvan aktiivisesti oman 
paikkakuntansa jumalanpalveluksiin. 
Ehdoton vähimmäisvaatimus kuorolai-
selle on käydä ainakin sunnuntaipalve-
luksissa ja mahdollisuuksien ja voimien 
mukaan palveluksissa muulloinkin. Tä-
män lisäksi kuorolaisten odotetaan osal-
listuvan henkilökohtaisille 30 min. kes-
täville laulutunneille kerran tai kahdesti 
kuukaudessa. Laulutuntien ajankohdasta 
voi sopia suoraan kanttorin kanssa. 

Kuoroharjoitus keskiviikkoisin Nur-
meksen seurakuntasalissa 18.1., 25.1., 
8.2., 15.2., 29.2.,14.3., 21.3., 25.4. ja 
2.5. klo 18-19.30.

Perjantaisin Juuan kirkossa 20.1. ja 
3.2. klo 16.30-18., 2.3., 16.3. klo 17.-
18.30. ja 4.5. klo 16.30-18.

Kaikille yhteinen harjoitus Nurmek-
sessa lauantaina 24.3. klo 14-18. Keski-
viikkona 9.5. ehtoopalvelus klo 17.30 
Nurmeksen kirkossa jonka jälkeen kau-
den päättäjäiset Verikovin pappilassa.

Kirkkolaulusta kiinnostuneille seu-
rakuntalaisille jotka eivät halua sitoutua 
kuitenkaan kirkkokuorotoimintaan sii-
nä laajuudessa kuin kanttori edellyttää 
on Nurmekseen Juukaan ja Valtimolle 
perustettu Ortodoksiset laulupiirit. Pii-
rit ovat kaikille avoimia ja niissä harjoi-
tellaan tuttuja ja uusiakin jumalanpalve-
luksissa laulettavia kirkkoveisuja sekä 
harjoitellaan yhteistä ohjelmaa alueen 
pyhäköiden praasniekkoihin. Laulupii-
riin osallistuminen ei edellytä minkään-
laista sitoutumista säännölliseen harjoit-
teluun, kirkossa käymiseen tai laulutun-
tien ottamiseen.

Lisätietoja 
jum

alanpalveluksista ja tapahtum
ista seurakunnan kotisivuilta:

http://sites.google.com
/site/ortnurm

es/
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

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

Nurmes
Ehtoopalvelukset pääkirkossa joka 
lauantai klo 18.00.
su 18.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
la 24.12. klo 16 ehtoopalvelus
su 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymäjuhla
la 31.12. klo 18 ehtoopalvelus
su 1.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ke 18.1. klo 9 liturgia, 
 klo 17.30 ehtoo-palvelus
to 19.1. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17.30 ehtoopalvelus
la 21.1. klo 9 aamupalvelus, 
klo 18 ehtoopalvelus
ke 25.1. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17.30 ehtoopalvelus
to 26.1. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 27.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
su 29.1. klo 9 liturgia, seurakunnantar-
 kastus, arkkipiispa Leo
ke 1.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17.30 vigilia
to 2.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 4.2. klo 9 aamupalvelus, klo 18.00
su 5.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ke 8.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17.30 ehtoopalvelus

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

to 9.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17.30 ehtoopalvelus
la 11.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 18 ehtoopalvelus
ke 15.2. klo 9 liturgia, 
 klo 17.30 ehtoopalvelus
to 16.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17.30 ehtoopalvelus
la 18.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 18 ehtoopalvelus
su 19.2. klo 17.30 ehtoopalvelus, 
 Sovintosunnuntai
ma 20.2. klo 9 aamupalvelus
ti 21.2. klo 9 aamupalvelus
ke 22.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17 EPL ja katumuskanoni
to 23.2. klo 9 aamupalvelus
pe 24.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 17 EPL
la 25.2. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 18 ehtoopalvelus

Juuka
su 11.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ma 26.12. klo 10 liturgia
su 8.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
pe 20.1. klo 10 liturgia, 
 klo 16 ehtoopalvelus
pe 3.2. klo 10 liturgia, 
 klo 16 ehtoopalvelus
su 12.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
pe 17.2. klo 10 aamupalvelus, 
 klo 16 ehtoopalvelus

ma 20.1. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 katumuskanoni

Valtimo
la 24.12. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia
to 5.1. klo 18 vigilia
pe 6.1. klo 9 liturgia ja suuri veden-
 pyhitys
su 15.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
la 28.1. klo 9 aamupalvelus
to 2.2. klo 9 liturgia, Herran temppeliin-
 tuominen
pe 10.2. klo 10 liturgia, 
 klo 16 ehtoopalvelus
la 18.2. klo 17 ehtoopalvelus
su 19.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
to 23.2. klo 17 ehtoopalvelus ja katumus-
 kanoni

Rautavaara
su 22.1. klo 10 liturgia
ti 21.2. klo 17 ehtoopalvelus ja katumus-
 kanoni

Joulutapahtuma
Lauantaina 10.12. 

Nurmeksen ort. Seurakuntasalilla:

Naistenpiirin 
joulumyyjäiset klo 13-16.

Kauneimmat ortodoksiset joululaulut 
klo 16. Ohjelmassa Nurmeksen seka-
kuoron esityksiä sekä yhteislaulua.

Kaikki naiset ja miehet ovat 
lämpimästi tervetulleita!

Joulumyyjäiset 
ja joulupuuro

Sunnuntaina liturgian jälkeen 
11.12. Juuan seurakuntasalilla.

Seurakunnan yhteinen 
puurojuhla 

Sunnuntaina 18.12. liturgian jälkeen 
Nurmeksen seurakuntasalilla.
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

La 31.12 klo 22 uudenvuoden kiitos-
 rukoushetki
To 5.1. klo loppiaisen vigilia
Pe 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys
Su 8.1. klo 10 liturgia (suomi-slaavi)
La 28.1. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ke 1.2. klo 18 Herran temppeliin tuomisen 
 juhlan  vigilia
To 2.2. klo 9 Herran temppeliin tuomisen 
 juhlan liturgia, 
La 11.2. klo 8 vigilia (suomi-slaavi)
Su 12.2. klo 10 liturgia (suomi-slaavi), klo 
Su 19.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoo-
 palvelus
Ma 20.2.– to 23.2. klo 18 katumuskanoni
Pe 24.2. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia

Joensuu 
hautausmaan tsasouna
La 24.12 klo 13 jouluaaton ehtoopalvelus, 
klo 23–1.30 joulun aamupalvelus ja liturgia.
Pe 10.2. klo 18 parastasis
La 11.2. liturgia ja litania, sielujen lauantai
Ti 21.2. klo 8 slaavinkielinen 
 katumuskanoni

Kiteen kirkko
Su 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus ja 
 liturgia
To 5.1.2012 klo 18 loppiaisen vigilia
Pe 6.1. klo 9 loppiaisen liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys

Su 12.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
Ma 20.2. klo 18 katumuskanoni

Kontiolahden kirkko
La 24.12. klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus
Su 15.1.2012 klo 10 liturgia (varusmiesten  
 tulokirkko) 
Su 19.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
To 23.2. klo 18 katumuskanoni.

Honkavaaran tsasouna
Ma 26.12. klo 10 toisen joulupäivän liturgia
Su 22.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Tohmajärven kappeli
Su 29.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
Ti 21.2.  klo 18 katumuskanoni.
Su 26.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 

Enon tsasouna
Su 1.1.2012  klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 5.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
Ke 22.2. klo 18 katumuskanoni

Sonkajanrannan kirkko
La 24.12. klo 22  alkaen jouluyön vigilia ja 
 liturgia
La 31.12  klo 20 ehtoopalvelus (Uuden 
 vuoden vastaanotto)
To 2.2. klo 18 vigilia, p. Hannan muisto, 
 temppelijuhla
Pe 3.2. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, p. 
 Hannan muisto, temppelijuhla

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Lauantaisin kello 18 vigilia, sunnuntaisin 
kello 10 liturgia, keskiviikkoisin kello 8 
aamupalvelus ja kello 17:30 ehtoopalve-
lus.

La 24.12  klo 16 jouluaaton ehtoopalvelus
Su 25.12. klo 8 joulupäivän aamupalvelus ja 
 liturgia, liturgia alkaa noin klo 9
Ma 26.12.  klo 10 liturgia (toinen 
 joulupäivä)

Tuupovaaran kappeli
Ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä

Petravaaran tsasouna
Su 8.1.2012 klo 10 liturgia

Hoilolan kirkko
La 24.12. klo 14 jouluaaton liturgia

Heinävaaran tsasouna
Su 25.12. klo 14 joulun rukoushetki

Näihin tietoihin voi tulla vielä muut-
tuvan tilanteen aiheuttamia muutok-
sia, niistä ilmoitetaan seurakunnan 
ilmoituslehdissä.
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Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Viinijärven kirkko
Viinijärventie 8, Viinijärvi
La  24.12.klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä, joulu
Su 25.12. klo 8 aamupalvelus ja  klo 9 
 liturgia, Kristuksen syntymä, joulu
Su 1.1. klo 10 liturgia, uusi vuosi
Pe 6.1. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 vedenpyhitys ja kirkkokahvit, 
 isä Tuomaksen tulojuhla, Teofania
Su 22.1. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit, 
 vieraana arkkimandriitta Sergei 
Ke 1.2. klo 18.00 vigilia, Kristuksen 
 temppeliintuominen
Su 5.2. klo 10 liturgia
Su 19.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoo-
 palvelus
To 23.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Jeesuksen rukouspalvelukset tiistaina 
13.12. klo 18

Liperin tsasouna
Tsasounakuja 1, Liperi
Su 18.12. klo 10 liturgia
To 5.1. klo 18 vigilia, Teofania
Su 15.1. klo 10 liturgia
La 28.1. klo 18 vigilia
Su 12.2. klo 10 liturgia
Ti 21.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni

Outokummun kirkko
Kirkkopolku 3, Outokumpu
La 17.12. klo 18 vigilia

Profeetta Elian kirkko
Iljankatu 14, Lieksa
Ke 14.12. klo 17 Akatistos Trifon Petsa-
molaiselle
Su 18.12. klo 9 Liturgia
Ke 21.12. klo 17 Ehtoopalvelus
La 24.12. klo 14 Ehtoopalvelus
Su 25.12. klo 9 Liturgia (Kristuksen syn-
tymä, joulu)
Ke 28.12. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 1.1. klo 9 Liturgia
To 5.1. klo 18 Vigilia
Pe 6.1. klo 10 Liturgia ja suuri vedenpy-
hitys (Jumalan ilmestyminen, Kristuksen 
kaste)
La 14.1. klo 18 Vigilia
Su 15.1. klo 10 Liturgia
La 21.1. klo 18 Vigilia
Su 22.1. klo 10 Liturgia
La 28.1. klo 18 Vigilia
Su 29.1. klo 10 Liturgia

La 4.2. klo 18 Vigilia
Su 5.2. klo 10 Liturgia
La 11.2. klo 18 Vigilia
Su 12.2. klo 10 Liturgia
La 18.2. klo 18 Vigilia
Su 19.2. klo 10 Liturgia
Su 19.2. klo 18 Ehtoopalvelus (Suuri 
paasto) 

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

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

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

SEURAKUNNAN VIRASTO 
AUKI KESKIVIIKKOISIN KLO 10-14

Ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä
La 14.1. klo 18 vigilia
La 18.2. klo 18 vigilia
Su 19.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
To 23.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Jeesuksen rukouspalvelukset torstaina
15.12. klo 20

Polvijärven kirkko
Haavikontie 31, Polvijärvi
La 24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä, joulu
Su 29.1. klo 10 liturgia
Ke 22.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Su 26.2. klo 10 liturgia, ortodoksisuuden 
 sunnuntai
Jeesuksen rukouspalvelukset torstaina 
15.12. klo 18

Sotkuman tsasouna
Malanintie 4, Sotkuma
La 24.12. klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä, joulu
Su 8.1. klo 10 liturgia
La 21.1. klo 18 vigilia
To 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen temp-
 peliintuominen
La 11.2. klo 18 vigilia
Ma 20.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni

Tuupovaaran kappeli
Ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä

Petravaaran tsasouna
Su 8.1.2012 klo 10 liturgia

Hoilolan kirkko
La 24.12. klo 14 jouluaaton liturgia

Heinävaaran tsasouna
Su 25.12. klo 14 joulun rukoushetki

Näihin tietoihin voi tulla vielä muut-
tuvan tilanteen aiheuttamia muutok-
sia, niistä ilmoitetaan seurakunnan 
ilmoituslehdissä.
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

2. paastoviikko 
su 26.2. klo 9 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakramenttiin 
 venäjäksi ja suomeksi), klo 10 liturgia 
 (slaavi-suomi) 
воскресенье  26.2. литургия на 
церковно-славянском и финском 
языках. 9 утреня (на  финском),  
возможность исповедаться на 
финском и   на русском языках.10  
литургия 

ke 29.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
pe 2.3. klo 18 akatistos

3. paastoviikko 
ke 7.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
pe 9.3. klo 18 akatistos

4. paastoviikko 
ke 14.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
pe 16.3. klo 18 akatistos

5. paastoviikko
ke 21.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
pe 23.3. klo 18 akatistos

6. paastoviikko 
ke 28.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
pe 30.3. klo 9 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia srk-salilla

Hattuvaaran tsasouna
Hattujärventie 1
la 24.12  klo 13.30 ehtoopalvelus ja 
 sen jälkeen litania Hattuvaaran hau-
 tausmaalla (jouluaatto)

 juhla)
su 1.1. klo 10 liturgia (Kristuksen 
 ympärileikkaamisen juhla/Pyhä Vasi-
 leioksen suuren juhla)

Teofania
to 5.1. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia,  
 (Teofanian aatto)
pe 6.1. klo 9 aamupalvelus, klo 10 liturgia, 
klo 11.30 suuri vedenpyhitys (Teofania)
la 7.1. klo 9 liturgia (Johannes Kastajan 
 juhla)
la 7.1. ei ehtoopalvelusta
su 22.1. klo 9 opetusliturgia
ke 1.2. klo 18 suuri ehtoopalvelus (Herran 
 Temppeliintuominen)
to 2.2. klo 9 liturgia, (Herran Temppeliin-
 tuominen)
pe 3.2. osallistumme palvelukseen Sonkaja-
 rannan pyhän Hannan kirkossa 
 
Suuri paasto
su 19.2. klo 9 aamupalvelus, klo 10 liturgia 
 (Sovintosunnuntai)
klo 18 ehtoopalvelus, suurenpaaston alku ja 
 anteeksipyytäminen 

1. paastoviikko 
ma 20.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ti 21.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ke 22.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
to 23.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katu-
 muskanoni
pe 24.2. klo 18 akatistos

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

Ehtoopalvelus Elian kirkossa joka toinen 
keskiviikko klo 18.00 
(Suuressa paastossa EPL klo 17.00) 
ke 21.12, ke 15.2, ke 22.2, ke 29.2, ke 7.3, ke 
14.3, ke 21.3, ke 28.3.
la 10.12. ei ehtoopalvelusta

Mahdollisuus osallistua katumuksen sakra-
menttiin joulupaaston aikana pyhän Elian 
kirkossa: pe 16.12. klo 16–17, la 17.12. klo 
17-18, pe 2.3, 16.3, 30.3. klo 16-18 

ti 13.12. klo 9 koululaisliturgia
su 18.12. seurakunnan joulun esijuhla
 klo 9 aamupalvelus, klo 10 liturgia, 
 klo 11.30 joulupuuro seurakuntatalolla 

Kristuksen syntymäjuhlan palvelukset 
la 24.12. klo 15.45 litania Pötönkankaan 
 hautausmaalla (jouluaatto)
la 24.12. klo 16.30 suuri ehtoopalvelus (jou-
 luaatto)
su 25.12. klo 7 aamupalvelus, klo 8 liturgia 
 (Kristuksen syntymäjuhla)
ma 26.12. Jumalanpalvelus on Hattuvaarassa

Uusi vuosi
la 31.12. klo 18 ehtoopalvelus / uuden vuoden 
 rukoushetki (Kristuksen ympärileikkaami-
 sen juhlanaatto / pyhän Vasileios suuren 

Ma 26.12 klo 9 liturgia (jumalan-
 synnyttäjän juhla) 

Seurakuntatalo
Mantsintie 7
Joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus  paitsi 
28.12. ja 4.1.

Huhuksen tsasouna 
Huhuksentie 31
pe 23.12. klo 16 jouluhartaus 
 (joulunaatonaattona)

Sonkajan tsasouna
Issakantie 113b
Pe 23.12. klo 18 ekumeeninen jouluhartaus 
 (joulunaatonaattona)
 
Mutalahden tsasouna
Mutalahdentie 238
la 24.12. jouluaatto
 klo 9 liturgia ja sen jälkeen 
 litania Mutalahden hautausmaalla 

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

Seurakunnan joulupuuro- 
juhla ja kanttorimme 

läksijäisjuhla 
Su 18.12. seurakunnan joulun esijuhla
Klo 9 aamupalvelus, klo 10 liturgia, klo 11.30 
joulupuuro seurakuntatalolla. Kanttorimme 
Darja Potkosen sijaisuus päättyy 14.1. Hänen 
läksijäisjuhla pidetään joulupuuron yhteydes-
sä. Tervetuloa kaikki mukaan!
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Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2011

Tapahtumia          

OPETUSLITURGIA
Sunnuntaina 22.1. toimitetaan klo 10 
alkaen opetusliturgia, missä toimittamisen 
ohessa isä Ioannis selittää mitä liturgiassa 
tapahtuu.

KATUMUKSEN 
SAKRAMENTTI
Joulupaasto on menossa. Helmikuussa 
alkaa valmistautuminen Suureen 
pääsiäiseen. Paasto on aikaa, jolloin voi 
osallistua katumuksen sakramenttiin.
Isä Ioannis päivystää kirkossa pe 16.12. 
klo 16–17, la 17.12. klo 17-18, pe 2.3., 
16.3., 30.3. klo 16-18. 
Tule keskustelemaan asiasta ja varaa aika! 

SEURAKUNNAN UUDET 
LUOTTAMUSHENKILÖT 
ESITTÄYTYVÄT                           
Tammikuussa seurakunnassa on alkamas-
sa uusi valtuusto- ja neuvostokausi, joka 
kestää vuoteen 2015. 
Uusi seurakuntavaltuusto, seurakuntaneu-
vosto, kiinteistölautakunta sekä nuoriso- 
ja aikuistyötoimikunnat esittäytyvät seu-
rakuntalaisille keskiviikkona 15.2. klo 18 
Elian kirkossa. Tilaisuus alkaa yhteisellä 
ehtoopalveluksella, jonka jälkeen uudet 
luottamuselimet ja luottamushenkilöt esit-
täytyvät. Kahvitarjoilu. 
TERVETULOA!

Toimintaa 
Ilomantsin 

ortodoksisessa 
seurakunnassa

Kirkkolaulu
Pyhän Elian Kirkon kuoro harjoittelee 
seurakuntasalilla sunnuntaisin klo 17–19. 
Tammikuun ensimmäiset harjoitukset pi-
detään 22.1. Mahdolliset muutokset harjoi-
tusajoissa ilmoitetaan maanantain Pogostan 
Sanomissa. Jos olet kiinnostunut kuorossa 
laulamisesta, ota yhteys kanttoriin. 
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviik-
koisin klo 16.45 pyhän Elian kirkossa. 
Tammikuun ja helmikuun kokoontumis-
kerrat ovat 18.1, 1.2, 15.2. Suuren paas-
ton alkaessa kokoonnumme perjantaisin 
ennen akatistosta ens. 2.3, Tervetuloa mu-
kaan oppimaan kirkkolaulun ja -lukemi-
sen perusteita vanhat ja uudet! Piiriä ohjaa 
vuoden alusta Riikka Patrikainen (p. 050 
464 5281)

Lapset ja nuoret
Sinapinsiemenkerho jatkuu! 
Tule kirkkoon ja tuo lapsesi kerhoon sun-
nuntaisin aamupalveluksen ja liturgian 
aikana Iljalassa (vanha kanttorila) klo 9 
alkaen. Joulukuun viime kokoontuminen 
11.12. Uuden vuoden jälkeen ensimmäi-
nen kokoontuminen 15.1. Kerhon alka-
misajankohta ei ole sitova, vaan voit tuoda 
lapsesi esim. liturgian alkaessa. Kerho ko-
koontuu parittomien viikkojen sunnuntai-
aamuina. Pienet eväät voi ottaa mukaan.
Iloisiin näkymisiin kerhossa toivottavat 
Maire (p. 040 511 5948) ja Maria.

Perhekerho 
Lapset, äidit, isit, mummot, kummit ym. 
tervetuloa perhekerhoon. Kerho kokoon-
tuu parillisten viikkojen keskiviikkoaa-
muisin 10-12 Ilomantsin ortodoksisella 
seurakuntatalolla. Tammikuun ensimmäi-
nen kokoontuminen on 11.1.
Sanna kera Elian 5v ja Miihkalin 1v toi-
vottavat teidät tervetulleiksi.

Nuortenpiiri 
Hei sinä yläaste/lukioikäinen! Tarvitsetko 
piristystä keskiviikko iltoihisi? Haluaisitko 
viettää aikaasi mukavien ihmisten kanssa 
syöden, pelaten, elokuvia katsellen tai muu-
ten vaan hengaillen? Jos kiinnostuit, niin 
tule keskiviikkoisin kello 18 nuortenpiiriin. 
Nuortenpiiri on varannut myös salivuoron 

Ilomantsin liikuntahallille, missä pelaamme 
noin joka toinen keskiviikko. Nähdään! :)  
Ohjaajat Eija Immonen & Jutta Maksimai-
nen

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

Lasten ikonimaalauspiiri on torstaisin 
seurakuntasalilla klo 16–18. Ikonipohjat, 
värit, siveltimet ym. ovat kerhon puolesta, 
omia hankintoja ei tarvitse tehdä jos ei ha-
lua. Materiaalimaksu on 20€ lukukaudes-
sa ja opettajana toimii Anu Koivuniemi (p. 
040 525 8545).

Käspaikkojen teko ja ort. kirkkoteks-
tiilien ompelu perjantaisin klo 17-20.15 
ort. srk-talolla. Järjestetään yhteistyössä 
Ilomantsin kansalaisopiston kanssa. Oh-
jaajana Marjaana Laatikainen (p. 040 531 
0956). 
Aikuisten ikonimaalausryhmiä kansa-
laisopistossa ohjaa Marjaana Laatikainen 
(p. 040 531 0956). 
Kokoontuu Piirolan pihassa. 

Arkkutekstiilit, Piirolan Piha la klo 10-
14, su klo 12-16, ajalla 21.1.-19.2.2012. 
kurssimaksu 18euroa.
Kurssin aikana valmistamme hauta-arkus-
sa käytettävissä liinoja, peitteitä ja vaattei-
ta sekä arkun päälle tulevia arkkupeitteitä 
ja koristeita.

Aikuisten toimintapiirit
Naistenpiiri kokoontuu kerran kuussa, 
seuraa ilmoittelua Pogostan Sanomissa. 
Lisätietoa piiristä saa Tuuli Santakarilta 
(p. 040 861 0251) tai Saimi Talvivaaralta 
(p. 040 595 7606). 
Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasalilla 
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 18. Lisätietoja piiristä saa Pekka Jes-
kaselta (p. 040 729 0437).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu seura-
kuntasalilla parillisten viikkojen tiistaipäi-
vinä klo 13. Tiistaiseuran joulupuurojuhla 
ja arpajaiset su 18.12. Tammikuun Ensim-
mäinen kokoontuminen on 10.1. Mutalah-
den ja Hattuvaaran tiistaiseurojen kokoon-
tumisista ilmoitetaan erikseen Pogostan 
Sanomissa. 
 

Lisätietoja 
seurakunnan kerhoista, kuo-
roista ja piireistä saa kanslias-
ta p. 013 881 084, avoinna ma, ke 
ja pe klo 9 – 13.

Viron matkan 
muistelut!
Syyskuussa Ilomantsin ortodoksinen ja 
luterilainen seurakunta matkustivat yh-
dessä Virossa. Matka jätti paljon hy-
viä muistoja. Yhteinen muisteluilta ke 
18.1.2012 ev.lut. srktalolla. 
Tervetuloa mukaan! 

Ilomantsin 
ortodoksisen 
seurakunnan 
työttömien ja 

vähävaraisten ruokailut
ke 8.2.2012 klo 13
ke 25.4.2012 klo 13

paikka: seurakuntasali
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Vajaan vuoden mittainen 
nukketeatterin tekoon liit-
tyvä projekti on käynnisty-
nyt Ilomantsissa. Yhteistyötä 
nukkien äärellä tekevät ensi 
vuonna juhlavuottaan viettä-
vä Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunta, Ilomantsin kan-
salaisopisto ja Pohjois-Karja-
lan taidetoimikunta. Marras-
kuun lopulla taidetoimikunta 
toi valtakunnalliseen lastente-
atteritapahtuma Valoon liitty-
vän nukketeatteri Punahilkan 
esityksen Kohti Aamunkoit-
toa ilomantsilaisten ihmetel-
täväksi. 

Yhteinen projekti on alkanut nukketeat-
terinukkien ”mekanismin” valmistamisel-
la kansalaisopiston viikonloppukursseilla. 
Tulevana keväänä alkavassa nukketeatteri-
kerhossa opetellaan mm. tuon mekanismin 
käyttämistä. Läänintaiteilijat Aapo Repo 
Mikkelistä ja Jyrki Tamminen Joensuus-
ta pitivät päivän mittaisen nukketeatterin 
maailmaan tutustumisen kurssin marras-
kuussa Ilomantsin nuorisotalolla. Kurssi ra-
otti osallistujille nukketeatterin oikeastaan 
rajattomia ilmaisukeinoja eri taidemuo-
tojen leikkauspisteessä. Nukketeatterissa 
puhuu moni muu asia sanoja enemmän, ja 
näitä sanattoman ilmaisun keinoja kurssille 
osallistujia kannustettiin etsimään itsestä ja 
ympäristöstä. 

Ilomantsissa toteutettavan nukketeat-
teriprojektin kiintopiste on 20.7.2012 Iljan 
praasniekkojen päiväjuhlassa ”ensi-iltansa” 
saava nukketeatteriesitys, jonka on käsikir-
joittanut Jussi Suvanto. Seuraavaksi nukke-
teatterin ilmaisukeinoihin ja mahdollisuuk-
siin pääsee tutustumaan nukettaja Jaana 
Palve-Karppasen ohjaamalla viikonloppu-
kurssilla 14.–15.1.2012, ja sen jälkeen al-
kaa kokoontua viikoittain nukketeatteri-
kerho. Kaikille nukketeatteriin liittyville 
kursseille ilmoittaudutaan Ilomantsin kan-
salaisopistoon.

Ilomantsin nukketeatteriprojektin ta-
voitteena on tuoda eri ilomantsilaisia toimi-
joita uuden taidemuodon ääreen, tekemään 

LUENNOT 
Profeetta Elian ikonit, 
luennoi LK Pekka Tuovinen 
ke 25.1.2012 klo 18 ort. seurakuntasalil-
la Ilomantsin Profeetta Elian kirkon 
historia, luennoi TT Juha Riikonen  
la 17.3.2012 klo 16 Elian kirkossa 

KONSERTIT 
Ortodoksisten kanttorien liiton 
konsertti Profeetta Elian kirkossa, ti 
31.1.2012 klo 18.00. Johtaa diplomi-
kuoronjohtaja Rita Varonen. Ohjelma-
maksu
Ilomantsin kuorojen yhteinen kon-
sertti su 22.4.2012 klo 18.00 Ilomantsin 
ev. lut. kirkossa. Esiintymässä Ilomant-

Profeetta Elian kirkko 
Ilomantsissa 120-vuotta, 

JUHLAVUODEN OHJELMA 
Ilomantsin ortodoksisen seurakun-
nan pääkirkko, joka on pyhitetty 
profeetta Elialle, täyttää vuonna 
2012 120 vuotta. Profeetta Elian 
kirkko tunnetaan Ilomantsissa ja 
myös muualla Suomessa hyvin.  
Juhlavuonna halutaan tuoda esil-
le Profeetta Elian kirkon historian 
lisäksi ortodoksista kulttuuria, sen 
kirkkomusiikkia, jumalanpalvelu-
selämää ja niihin liittyvää kirkon 
opetusta. 

sin sekakuoro, Ilomantsin mieskuoro, 
lapsikuoro Vunukat, Profeetta Elian 
kirkon kuoro sekä yhteiskuoro. Ohjel-
mamaksu

KIRKON IKONI- JA 
ESINEISTÖNÄYTTELY 
Runopirtillä järjestetään yhteistyössä 
museosäätiön kanssa kirkon ikoni- ja 
esineistönäyttely. Alkamisajankohta 
pääsiäinen 2012. 

PYHÄKKÖKIERROS 
28. kesäkuuta järjestetään Ilomantsin 
seurakunnan pyhäkkökierros. Matka 
alkaa pyhän Elian kirkosta ja päättyy 
Hattuvaaran praasniekkaan. Oppaana 
toimii Juha Riikonen. 

ILJAN RISTISAATTO 
Ristisaatto Elian praasniekkaan Kove-
rosta – Sonkajaranta – Sonkaja – Elian 
kirkkoon 17-19.7.

ELIAN PRAASNIEKKA
to 19.7.2012 - pe 20.7.2012 

NUKKETEATTERI 
Ensi-ilta 20.7. päiväjuhlan yhteydessä

jotain uutta yhdessä. Esineissä ja sanatto-
massa ilmaisussa on paljon aineksia, joista 
mm. lasten kanssa työskentelevät, teatterin 
harrastajat, taiteilijat ja monet muut voivat 
hyötyä. Nukketeatterin teosta on kaukana 
ryppyotsaisuus ja sen ilmaisukeinot ruok-
kivat mielikuvitusta. Tämä on hauskinta 
mitä projekti on jo tuonut, ja varmasti tuo 
tulevana keväänäkin. Ehkä yhteisen teke-
misen äärelle kokoontuu myös niitä, joille 
nukketeatterista avautuu se itselle luonte-
vin luovan ilmaisun väline jatkossakin. 

Riikka Patrikainen

Läänintaiteilijat Aapo Repo (edes-
sä) ja Jyrki Tamminen ohjaamas-
sa teatterinukkien käsittelyä tällä 
kertaa kepukan hahmossa. 

Ilomantsin nukketeatteriprojekti on alkanut
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Vuonna 2012 Ilomantsin ortodoksinen 
pyhän Elian kirkko täyttää 120 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi seurakunta kokoaa 
näyttelyn Parppeinvaaran runopirttiin ke-
väällä 2012. Näyttelyesineiden, tekstiilei-
den ja ikoneiden lisäksi kirkon vaiheista 
kerrotaan vanhoilla valokuvilla, joita toi-
vomme saavamme teiltä lainaan. Kuvien 
tulisi liittyä Elian kirkon jumalanpalvelu-
selämään, papistoon ja pyhiin toimituk-
siin, kuten vihkijäisiin, kasteisiin ja hau-

Kirkkovuotemme ensimmäistä suurta 
juhlaa, Neitsyt Marian syntymää, vietim-
me Mutalahdessa 7. ja 8. päivänä syys-
kuuta aurinkoisissa ja erityisen juhlavissa 
merkeissä. Tänä vuonna juhlimme praas-
niekan yhteydessä myös rukoushuoneem-
me 50-vuotisjuhlaa. Juhlaamme osallistui 
KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa 
Leo. Viime vuosina Mutalahden praasnie-
kan yhteydessä tehty veneristisaatto rajan 
taakse Melaselkään toteutettiin tällä kertaa 
jo elokuussa.

Mutalahden praasniekka alkoi varsinai-
sen juhlapäivän aattona, jolloin arkkipiispa 
Leo toimitti tsasounassamme suuren ehtoo-
palveluksen muun papiston avustamana. 
Palveluksen jälkeen kirkkokansa kokoon-
tui tsuajuiltaan Mirja ja Veijo Jeskasen ran-
taan, jossa nautimme tsuajun hämärtyvässä 
illassa kukkosten kera.  Juhlapäivä 8.9. val-
keni aurinkoisena ja rukoushuone täyttyi 
ääriään myöten paikallisesta ja kauempaa-
kin tulleesta praasniekkaväestä. Arkkipiis-
pan ja muun papiston toimittamien aamu-
palveluksen ja liturgian jälkeen kuljimme 
ristisaatossa vedenpyhitykseen läheisen 
järven rannalle. Matkalla takaisin rukous-
huoneeseen arkkipiispa vihmoi kirkkokan-
san pyhitetyllä vedellä. Kiersimme vielä 

rukoushuoneen ennen kuin palasimme ta-
kaisin sisätiloihin, jossa arkkipiispa luovut-
ti piispalliset siunauskirjat juhlajärjestelyi-
hin osallistuneille.

Rukoushuoneessa toimitettujen pal-
velusten jälkeen juhla jatkui Mutalahden 
kylätalolla, jossa aluksi nautimme paikal-
listen emäntien laatiman herkullisen juh-
la-aterian. Ruokailun jälkeen Ilomant-
sin seurakunnan kirkkoherra isä Ioannis 
Lampropoulos esitti seurakunnan terveh-
dyksen juhlaväelle. Päiväjuhlassa esiintyi 
mutalahtelaiset juuret isänsä kautta omaa-
va Liisa Matveinen yhdessä Tellu Turkan 
kanssa. Myöhemmin Liisa laulatti juhla-
väkeä myös kokoamansa Mutalahti–lau-
lukirjan lauluilla. Alueen historiikin esitti 
Lea Karhapää ja tsasounan viimeaikaisista 
vaiheista kertoi rukoushuoneen isännöitsijä 
Teuvo Matfeinen. Sekä Karhapää että Mat-
feinen ovat syntyperäisiä ja nykyisiä muta-
lahtelaisia. Rajan taakse jääneen Melaselän 
kylän elämää ennen sotia muisteli eläk-

keellä oleva opettaja Anna-Maija Piiroi-
nen. Kiteeläisten rukoushuoneelle antaman 
lahjoituksen vastaanotti Teuvo Matfeinen. 
Päiväjuhla päättyi arkkipiispan päättäjäis-
sanoihin ja siunaukseen sekä yhdessä lau-
lettuun ehtooveisuun. 

Kaiken kaikkiaan meille järjestäjille 
jäi juhlastamme lämmin ja kotoinen tun-
ne. Ikään kuin me kaikki olisimme olleet, 
karjalaiseen tapaan, yhtä suurta perhettä. 
Kiitämmekin kaikkia juhlaamme osallistu-
neita sekä lahjoittajia juhlapäivän troparin 
sanoin: ”Sinun syntymäsi Jumalansynnyt-
täjä Neitsyt, on ilon sanoma koko maail-
malle, sillä Sinusta koitti vanhurskauden 
Aurinko -Kristus meidän Jumalamme, joka 
tehtyään tyhjäksi kirouksen tuotti siunauk-
sen ja poistettuaan kuoleman antoi meille 
iankaikkisen elämän.”

 Mutalahden tiistaiseura  
 Mutalahden kylätoimikunta

Hyvä ilomantsilainen!
Onko Sinulla Elian kirkon vaiheisiin 
liittyviä kuvia?

Mutalahden 
praasniekkaa 
vietettiin 
7.-8.9.2011

Ristisaat-
to Mutalah-
den rannasta 
kirkkoon. 
Kuva Heikki 
Häyhtiö.

taukseen. Myös kristinoppikoulun päättä-
jäisiin ja praasniekkoihin liittyvät kuvat, 
sekä kirkon ja kyläkappeleiden ulko- ja si-
säkuvat ovat tervetulleita. Toivomme, että 
voisitte toimittaa kuvat kopioimista var-
ten kirkkoherranvirastoon (Mantsintie 7, 
82900 Ilomantsi). 
Kuviin on merkittävä niiden omistajan 
nimi. Toivomme mukaan myös kuvausai-
heen ja – ajankohdan, sekä kuvissa esiin-
tyvien henkilöiden nimet.

Voimme tulla myös teille kotiinne tutustu-
maan kuviin, jolloin niiden kopioimisen-
kin voi suorittaa yhdellä kertaa. Alkupe-
räiset valokuvat palautetaan omistajilleen. 
Emme valitettavasti voi maksaa palkkiota 
kuvien käytöstä. Kopiot arkistoidaan suos-
tumuksellanne seurakunnan kokoelmaan 
mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Kirkkonäyttely ”Elämää Elian kyydissä” 
avautuu pääsiäiseksi 2012.
Lisätietoja saa seurakunnanvirastosta.
Tule mukaan tallentamaan yhteistä perin-
töämme tuleville sukupolville!

Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra
Juha Riikonen, tutkija
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET           

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu,  

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

Muista nettisivumme ja 
ilmoittaudu  sähköpostilistalle!

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

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

Maanantaisin
• Poikien monitoimikerho alakouluikäi-
sille klo 18.00 – 20.00

Tiistaisin
• Naperokerho 3 – 6 v. tytöille ja pojille 
klo 17.00- 18.00
• Tyttöjen monitoimikerho alakoulu-
ikäisille klo 18.00 – 19.00
• Nuorten ikonimaalauspiiri yli 14 v klo 
18.00 – 20.30. Ikonipiirin tilat, peritään 
materiaalimaksu. 

Torstaisin
• Päiväkerho 3 – 6 vuotiaille klo 9.00 
– 12.00
• Perhekerho alle 3 v. lapsille ja hei-
dän vanhemmilleen klo 9.00 – 12.00

Kristinoppileirit 2012

Tulevan kesän kriparien kutsukirjeet on 
lähetetty marraskuun alussa. Jos täytät 
tulevana vuonna 15 vuotta, etkä ole saa-
nut vielä kutsua kriparille, ota välittö-
mästi yhteyttä nuorisotoimistoon.

Joensuun or-
todoksisen 
seurakunnan 
nuorisotoi-
men järjestä-
mällä
syysleirillä 
oli mukavasti 
porukkaa. 
Tässä ollaan 
reippailemas-
sa metsän sii-
meksessä.

Tulossa helmikuun 
alussa:
Järjestämme ONL:n kanssa yhteisen 
nuorten tapahtuman Sikrenvaarassa 3.-
5.2.2012. Seuraa ilmoitteluamme netissä 
ja sähköpostilistalla! 

Vuokattiin   
  laskettelemaan!

    Katso erillinen 
     ilmoitus 

      viereiseltä sivulta.

Syysleirillä seikkailtiin
metsässä

Joensuun seurakunnan kerhot 
talvella 2012

• Kontiolahden lastenkerho, joka toi-
nen torstai klo 17.00 -19.00. Kokoon-
tuu Kontiolahden ort. kirkon tiloissa.

Sunnuntaisin
• Lapsikuoro seurakuntasalissa klo 15 
- 16.
• Nuorisokuoro seurakuntasalissa klo 
16 -17.

Kaikki kerhot kokoontuvat viraston 
kerhotiloissa Joensuussa, ellei muuta 
ole mainittu. Kerhokausi käynnistyy 
vuonna 2012 viikolla 2. Päivitetty ja 
ajantasainen kerholista löytyy lisäksi 
seurakuntamme nettisivuilta kohdasta 
”Nuorisotyö”.
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Perinteinen ortodoksisten seura-
kuntien laskettelu/seurakuntaretki 
Vuokatin upeisiin maisemiin toteu-
tuu ko. ajankohtana 2012. 

Ohjelma
Ohjelmassa lauantaina laskette-
lua Vuokatissa, ehtoopalvelus, sau-
nat, ruokailu (päivällinen ja iltapa-
la) ja majoitus retkeilyhotelli Pikku-
hovissa rinteiden läheisyydessä. 
Sunnuntaina liturgia, lounas ja uin-
ti Vuokatin urheiluopiston uimahal-
lissa.

Mukaan tarvitset: Laskettelu-
vehkeet, uikkarit ja pyyhkeen, eväs-

Vuokattiin 
 laskettelemaan 
  28.-29.1.2012

Taipaleen ja Joensuun ort. seurakuntien järjestämä yhtei-
nen laskettelu- ja seurakuntaretki Vuokattiin 28.-29.1.2012 
isä Paavon ja Onatsun Pasin kaa. Mukaan mahtuu 35 lähti-
jää ja muistakin seurakunnista otetaan tulijoita mukaan.

tä lauantaille (ruokailu on vasta n. klo 
17) ja vähän käyttörahaa. Jos vuok-
raat välineitä kysele hinnat Vuokatista 
etukäteen.

Kuljetukset 
ja aikataulut
Linja-auto kulkee: Lähtö lauantaina Jo-
ensuu ort.kirkon edestä klo 7.45 – Ylä-
mylly Shell 8.00 – Viinijärvi linja-auto-
asema klo 8.20 – Outokumpu la.asema  
klo 8.40 – Polvijärvi la.asema klo 9.10 
– Vuokatti n. klo 11.30.

Paluu sunnuntaina: n. klo 15 lähtö 
Vuokatista ja samaa reittiä takaisin. 

Matkan kokonaishinta (sisältäen 

kyydin, majoituksen, päivällisen ja 
hissilipun lauantaille sekä lounaan 
ja uimahallikäynnin sunnuntaina) yli 
13-v 86 euroa ja alle 13-v 58 euroa. 

Jos, haluat lähteä mutta et lasket-
tele, on hinta eli yli 13-v 58 euroa  ja 
alle 13-v 30 euroa. 

Ilmoittautumiset
Ilmoittautuminen mahdollisimman 
pian (majoitusten varaamisten ta-
kia!), mutta aivan viimeistään tors-
taina 19.1.2012. Muista ilmoittaa 
mahdollinen erityisruokavalio. Tai-
palelaiset (ja mahdolliset muut kuin 
Joensuun ort.), puh. 013-641161, 
taipale@ort.fi tai 050-5661700 isä 
Paavo.

Matka maksetaan 19.1. men-
nessä Taipaleen srk:n tilille 551803-
21997 ja viestiksi lähtijöiden nimet ja 
numerosarja 236/3180.

Joensuulaiset ilmoittautuvat nuo-
riso-ohjaaja Pasi Onatsulle 050-
5582528 tai pasi.onatsu@ort.fi ja 
maksavat samalle tilille ja samoin 
ohjein kuin muutkin.

Kalenterit esille, toimimaan ja va-
raukset vetämään!

Joensuun Ksenia-piiri 
10-vuotta 
Tammikuussa 2012!

Juhlavuoden kunniaksi Joensuun Kse-
nia-piiri tekee retken Ilomantsin Ksenia-
piirin vieraaksi tammikuussa pyhän Kse-
nia Pietarilaisen muistopäivänä tiistaina 
24.1.2012. Lähtö Pyhän Nikolaoksen 
kirkon edestä omilla autoilla klo 16.45. 
Ilmoittautuminen Jaanalle perjantaihin 
20.1. mennessä p. 040-9134009. Ilomant-
sissa klo 18 akatistos pyhälle Ksenia Pie-
tarilaiselle Ilomantsin ort.kirkossa, sitten 
siirtyminen ort.seurakuntakeskukseen,jo
ssa ilomantsilaisten ja joensuulaisten oh-
jelmaa ja iltapalaa.Lämpimästi tervetu-
loa mukaan!

Muut kevään Ksenia-piirin illat tiis-
taisin 21.2., 20.3. ja 17.4. (Pääsiäisen 
Lanttikirkko NNKY:n kanssa) klo 19. 
Perinteinen keväinen talkooreissu Lintu-
laan la 12.5. Kerhoiltojen aiheet ilmoite-
taan myöhemmin.

Tervetuloa mukaan! 
Kuvassa vain osa 19 joensuulaisista Ksenia-piirin talkoolaisista - ahke-
rimmat vielä ahertamassa eri puolilla Lintulan luostarin syksyistä aluetta.

Joensuun Ksenia-piiri järjesti perinteisen 
talkooreissun 8.10. Lintulan luostariin 

!
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Seurakunnanvaltuustovaalien 
2011 tulokset
Ortodoksisen kirkkojärjestyksen mukaan seurakun-
nanvaltuustojen tehtävänä on mm. päättää seurakun-
nan uusien toimien perustamisesta ja valita tehtäviin-
sä papit ja kanttorit kirkkoherraa lukuun ottamatta. 
Valtuusto myös edistää, ohjaa ja valvoo seurakunnan 
elämän eri osa-alueita mm. hengellistä elämää, diako-
niaa ja kasvatustyötä. Valtuusto hallinnoi myös seura-
kunnan taloutta sekä omaisuutta. Kirkkojärjestyksen 
87 § määrittelee tarkkaan valtuuston tehtävät. Seura-
kunnanvaltuuston jäsenet voivat tehdä aloitteita seu-
rakunnan elämän edistämiseksi. Siten valtuuston jä-
senet ovat seurakuntalaisten edustajia seurakuntien 
hallinnossa.

Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnan-
valtuuston jäsenet kaudelle 
2012 – 2015 ovat seuraavat:

Hannu Hoskonen
Teuvo Martiskainen
Eeva Ikonen
Veli Jeskanen
Lea Karhapää
Ritva Huurinainen
Oiva Puruskainen
Iiris Kyykallio
Yngve Lostedt

Seurakunnanvaltuustoon kuuluu jäsene-
nä seurakunnan kirkkoherra, isä Ioannis 
Lampropoulos .
Äänestäjiä 140, äänestysprosentti 14,99 
%, osittain hyväksyttyjä äänestyslippu-
ja oli 2 kpl, hylättyjä äänestyslippuja ei 
ollut.

Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnan-
valtuuston jäsenet kaudelle 
2012-2015 ovat seuraavat: 

Anneli Lujanen 
Jaana Pössi 
Matti Tolvanen 
Pekka Metso 
Sirkka Vepsä 
Mari Matveinen 
Heikki Tarma 
Markus Hänninen 

Jukka Röppänen 
Denis Riazanov
Sari Vatanen 
Tarja Juntunen 
Kristian Pieviläinen 
Jaakko Vainio 
Esa Sovelius 
Jouni Ratilainen 
Sirpa Nissinen 
Eila Praatskonen
Minna Hurri-Hyvärinen 
Iiris Hämäläinen 
Elena Kolari

Äänioikeutettuja oli 4482 seurakunta-
laista. Vaalissa annettiin yhteensä 2037 
ääntä, joista hylättyjä ääniä oli 24 ääntä. 
Vaaleissa jätettiin 385 äänestyslippua, 
joista osittain hyväksyttyjä oli 11 kpl ja 
kokonaan hylättyjä 3 kpl. Äänestyspro-
sentiksi tuli 8,59 %.

Lieksan ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnan-
valtuuston jäsenet kaudelle 
2012-2015 ovat seuraavat: 

Pentti Joska
Nanna Sarjasto
Olavi Reittu
Antti Alfthan
Kirsi Jaskanen
Sirkka Kokkonen
Eija Mäkkeli

Äänioikeuttaan käytti 43 henkilöä ja ää-
nestysprosentti oli siten 6,5 %. Valituiksi 

tulivat kaikki ehdokkaana olleet. Määrä-
aikaan mennessä ehdotettiin seitsemään 
ehdokasta, vaikkakin seurakunnanval-
tuuston koko on Lieksassa yhdeksän val-
tuutettua.

Nurmeksen ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnan-
valtuuston jäsenet kaudelle 
2012-2015 ovat seuraavat: 

Lea Jehkinen
Sulo Naakka
Päivi Härkin
Anja Kotivuori
Martti Mahlavuori
Tauno Nekkonen
Aleksi Karhu
Aila Lehtoranta
Armi Tanskanen

Todettiin, että äänestämässä oli käynyt 
yhteensä 94 henkilöä. Äänioikeutettuja 
oli 984, joten äänestysprosentti oli 9,6 
%. Ääniä annettiin yhteensä 239. Hylät-
tyjä äänilippuja oli 1 kappale.

Taipaleen ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnan-
valtuuston jäsenet kaudelle 
2012-2015 ovat seuraavat: 

Pentti Potkonen
Heikki Piiroinen
Arvo Naumanen
Aarre Saukkonen
Riitta Miinalainen
Sari Hiltunen
Wilhelmiina Virolainen
Jouko Pajarinen
Jari Jolkkonen
Leena Viinisalo-Heiskanen
Kuisma Mäenharju
Risto Aikonen

Äänestämässä kävi yhteensä 144 hen-
keä. Ääniä annettiin 869 kpl. Äänioikeu-
tettuja oli 1424 henkeä. Äänestysprosen-
tiksi tuli 10,1 %.
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Bysantin keisarikunnan alueella kehittyi 
500-luvun alussa merkittävä runouden laji, 
kontakkirunous. Uusi kirkkorunouden muo-
to liittyy ennen muuta pyhään Romanos Me-
lodokseen. Kuitenkaan ei ole selvää, milloin 
kontakkirunous otettiin käyttöön bysanttilai-
sessa liturgisessa elämässä. Itse nimitys tulee 
ensimmäisen kerran esille vasta 800-luvulla.

Pyhä Romanos Melodos oli ensimmäi-
siä kirkkorunoilijoita, joiden liturgiset hym-
nit yhä elävät. Hänen elämänvaiheensa ja 
elinaikansa ovat aiheuttaneet erimielisyyttä 
tutkijoissa. Hän oli todennäköisesti synty-
perältään juutalainen ja syntymäpaikka oli 
Emesan kaupunki. Romanos muutti keisari 
Anastasios I:n hallituskaudella (491 – 518) 
Konstantinopoliin, jossa hän toimi diakoni-
na Jumalansynnyttäjän kirkossa. Romanok-
sen merkittävin runollinen tuotanto sijoittui 
suuren bysanttilaisen keisarin Justinianos I:
n (527 – 565) hallituskauteen.

Kontakin rakenteen laajeneminen ku-
vasti Bysantin keisarikunnan ja kirkon voi-
tokasta henkeä. Romanos Melodoksen runo-
us vaikutti arkkitehteihin Antemiokseen ja 
Isidorokseen, jotka suunnittelivat Konstan-
tinopolin pyhän Hagia Sofian kirkon.

Pyhän historian draamaa

Pyhän Romanoksen kuuluisin hymni on 
Kristuksen syntymäjuhlan kontakki. ”Tänä 
päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää, ja 
maa tarjoaa luolan lähestymättömälle. En-
kelit paimenten kanssa ylistystä veisaavat. 
Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä mei-
dän tähtemme on syntynyt lapsukainen ian-
kaikkinen Jumala.”

Romanos maalaa runoelman aluksi Kris-
tuksen syntymäjuhlan ikonin. Hallitsevina 
henkilöinä ovat Kristus, Jumalansynnyttä-
jä ja tietäjät. Runoelman aikana toistuu kak-
sikymmentäneljä kertaa keskeinen sanoma: 
Jumala on syntynyt lapsukaiseksi. Runoilija 
maalaa kontakkirunoelmassaan lyyrisen mi-
niatyyrin, jonka kaikki osaset julistavat Kris-
tuksen syntymäjuhlan suurta salaisuutta.

Pyhä Romanos on runoilija ja diakoni. 
Hän ylistää Jumalaa, mutta hän myös tulkit-
see Jumalan sanaa. Liturginen elämä mer-
kitsee hänelle Jumalan kokemisen teologis-
ta ilmaisemista rukouksessa ja hengellisessä 
sanassa: musiikissa ja opetuksessa. Kristuk-

sen syntyminen ihmiseksi on historiallinen 
tapahtuma, jonka Romanos sitoo ajatuksel-
lisesti pyhän pelastushistorian keskeiseksi 
ja eläväksi ikoniksi. Aadam, Kain ja Aabel, 
Saara, Mooses, Daavid ja Daniel muodosta-
vat runoelman historiallisen taustan Kris-
tuksen syntymälle.

Jumalan pyhä historia on ajaton draama. 
Jumala toimii historiassa, mutta aivan erityi-
sesti Kristuksen persoonassa ihmisen pelas-
tumiseksi. Ajan täyttyessä Jumalan Poika 
tuli Neitseen Pojaksi. Siinä on pelastuksen 
alku ja varmuus, ikuisen elämän tae ja läh-
de. Kristus tekee kaiken uudeksi ja Hänen 
kauttansa ihmiset voivat elää uutta elämäs-
sä Jumalassa.

Jumalallista ihmisrakkautta

Pyhän Romanoksen runoelmassa ei ole 
merkityksetöntä jaetta. Jokaisessa lauseessa 
elää valkeus, liike ja musiikki. Taivas ja maa 
laulavat yhdessä, menneisyys ja nykyisyys 
yhdistyvät. Eeden ja Beetlehem ovat tulleet 
yhdeksi. Koko maailmankaikkeus luodaan 
uudelleen. Taivaassa ja maan päällä iloitaan 
Kristuksen lihaksitulemisen kunniasta. Ju-
malan valtakunta tuli todelliseksi historias-
sa, yksinkertaisen elämän nöyryydessä. Kris-
tuksen lihaksituleminen merkitsi ikuista ja 
dynaamista Jumalan ja ihmisen yhteyttä.

Runoilijalla on runoelmassaan voima-
kas bysanttilaisen filantropian, ihmisen ra-
kastamisen, teema. Bysanttilaiset rakastivat 
ihmistä ja ilmaisivat rakkauden pyrkimyk-
senä lievittää lähimmäistensä kurjuutta. 

Kristus otti orjan muodon ja tuli ihmiseksi. 
Romanokselle filantropia on Jumalan kaik-
kein jumalallisin ominaisuus. Jumala antaa 
ihmisille Itsensä suurimpana lahjana. Runoi-
lija kutsuu Kristusta ”lahjojen lahjaksi”. Ju-
mala tuli ihmisen vuoksi ihmiseksi.

Pyhän Romanoksen mainitsemat maan-
tieteelliset paikannimet: Babylon, Kaldea, 
Persia ja Jerusalem luovat ekumeenisen eli 
koko asutun bysanttilaisen maailman ku-
van. Tietäjät etsivät määrätietoisesti Juma-
lan totuutta. Etsimisellä on selkeä yhteys 
500-luvun Bysantin keisarikunnan elämään. 
Keisarikunta eli Justinianoksen aikana (527 
– 565) yhteiskunnallisen kuumeen, ulkonai-
sen levottomuuden, sodan ja sisäisen turvatto-
muuden kautta.

Kirkko ja valtio toimivat yhdessä ihmisen 
tuskan ja kärsimyksen vähentämiseksi. Ne 
perustivat yhdessä sairaaloita, suojakoteja, 
parantoloita, vanhusten taloja ja orpokoteja. 
Yksinomaan Justinianoksen aikana rakennet-
tiin Konstantinopoliin yli kaksikymmentä 
sairaalaa tai hoitokotia. Bysantin kirkko oli 
tietoinen sosiaalisesta vastuustaan yhteiskun-
taa ja sen yksityisiä jäseniä kohtaan. Kirkon 
tavoitteena oli ihmisen hengellinen muuttu-
minen. Kirkko rukoili ja työskenteli koko 
kosmoksen muuttumiseksi.

Tästä sisäisen uskon ja rakkauden maa-
ilmasta kasvoi myös Romanos Melodoksen 
suurenmoinen Kristuksen syntymäjuhlan 
kontakki. Ihmisen keskeinen asema luoma-
kunnassa ilmenee selvemmin kuin missään 
muualla bysanttilaisessa liturgiassa, jossa 
korostetaan taivaan ja maan yhteyttä. 

Pyhän Romanos Melodoksen runoissa 
elää Syyrian hellenistinen dynaaminen kult-
tuurimaailma. Hän hallitsee mestarillisesti 
runollisen muodon ja kielen. Kontakin ru-
nollisen ikonin jokainen yksityiskohta on so-
pusoinnussa Kristukseen liittyvän teologisen 
opetuksen kanssa. Hänen runoissaan virtaa 
Bysantin hengellisyyden sisäinen luovuus: 
kehotus pyhyyteen ja täydellisyyteen. 

Kirkko ei ole tästä maailmasta ja kui-
tenkin Kirkko elää tässä ajassa ja maailmas-
sa. Kirkon lähetystehtävänä on julistaa lan-
genneessa maailmasta kirkastunutta elämää 
Kristuksessa. Jos Kirkon jäsenet hylkäävät 
Kirkon profeetallisen eetoksen, silloin ih-
misten historia on mielettömyyttä, kauhua, 
vihaa, riistoa, orjuutta, sotaa, nälkää, epäoi-
keudenmukaisuutta ja kurjuutta.

Jumalan syntyminen ihmiseksi ja kaikis-
ta ihmisluonnon ominaisuuksista osalliseksi 
tuleminen on kosminen tapahtuma. Jumala ja 
ihminen ovat yhtä Kristuksessa.

 
Isä Jarmo Hakkarainen  

Pyhä Romanos Melodos, 
Kristuksen syntymäjuhlan runoilija

Neitseen Pojasta tuli ikuisen elä-
män tae ja lähde.
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Taipale

Ortodoksisuus tutuksi 
-sunnuntait Taipaleella
• 22.1.2012 arkkimandriitta Sergei: 
”Valamon ihmeitä tekevät ikonit” 
Viinijärvellä vanhassa pappilassa.

• 19.2. Seminaarin pappi isä Heikki Honkamäki:
” Ikonien käyttö” Outokummun kirkon alakerrassa 

• 18.3. isä Stefan Holm: 
”Pyhäinjäännösten kunnioittaminen” Outokummun kirkolla

• 22.4. ikonimaalari Irke  Petterberg: 
” Pääsiäisikonit ” Outokummun kirkolla

Luennot ovat kaikille avoimia ja ne pidetään liturgian ja kirkkokahvien 
jälkeen. Lämpimästi tervetuloa!

Sortavalan seurakunnan kuoro ja kirk-
koherra Andrei Bondarenko perheineen 
vierailivat Taipaleen seurakunnassa 4-
6.11. He osallistuivat perjantai-iltana 
Karjalan valistajien juhlan vigiliaan Vii-
nijärven kirkossa ja majoittuivat sen jäl-
keen perheisiin. Seuraavan aamun litur-
gia laulettiin antifonisesti kahdella kuo-

isä Tuomaksen 
tulojuhla 

Taipaleelle 
pidetään Teofanian palveluksen ja 

ristisaaton jälkeen 6.1.2012 
Viinijärvellä Vanhassa pappilassa.

Tervetuloa!

Sortavalan kuoro 
vieraili Taipaleella

rolla ja kielellä. Iltapäivällä kuoro piti 
konsertin johtajansa diakoni Antonij 
Radinin johdolla Viinijärven kirkossa, 
joka oli täpötäynnä ihastuneita kuulijoi-
ta. Konsertin päälle vieraita odottivatkin 
jo isäntäperheiden saunan löylyt. Pyhä-
aamun liturgiaan he osallistuivat Joen-
suun kirkossa laulaen antifonisesti Joen-
suun kirkkokuoron kanssa. 

KINKERIT 
TAIPALEELLA 

2012
Taipaleella pidetään ku-
luvana talvena kymme-
net kinkerit eri puolilla 
seurakuntaa. Kinkerien 
aiheena on nyt ortodok-
sisen kirkon kirkolliset 
toimitukset.

Kinkerit ovat eräänlainen vapaa luentoti-
laisuus, joka pidetään pääsääntöisesti ko-
deissa. Kaikki kiinnostuneet ovat terve-
tulleita, vaikka ei etukäteen olisikaan tut-
tu kinkeripaikka. 

Kinkerien ohjelmaan kuuluu tällä ker-
taa alkuun akatistos-palvelus sekä kes-
kustelua aiheesta ja välillä aiheen vieres-
tä. Kinkerit ovat jälleen myös yksi tulevan 
kesän kristinoppikoululaisten ”pisteiden-
keruukohde”.

Kinkerit pidetään seuraavasti:
1.  ke 11.1. klo 18 Salokylä, Pirkko ja 
Kauko Vastapuulla Sormulansalontie 7
2. ke 18.1. klo 19 Horsmanaho, Kari ja 
Heli Mutasella, Hautakarintie 13 
3. to 19.1. klo 18 Sotkuma/Sola Aarre ja 
Kaisu Saukkosella, Solantie 37 
4. ti 31.1. klo 18 Kuorevaara, Eila Ratilai-
sella, Vehkalahdentie 3
5. to 2.2. klo 18 Outokumpu, Veli Jeska-
sella, Partalanmäentie 16
6. ke 8.2. klo 18 Kinahmo, Ritva ja Paavo 
Koskisella, Katajarannantie 2
7. to 9.2. klo 18 Harmaasalo, Anne ja 
Juha Tarkiaisella, Salkoniementie 13 
8. su 12.2. klo 13 Ylämylly, Matalan kyn-
nyksen kahvio (Honkalammen ent. kou-
lu), Viljatie 1
9. ti 14.2. klo 18 Vaivio, Hannele Holo-
paisella, Nuottiniementie 17
10. ke 15.2. klo 18 Polvijärvi, Pirjo-Liisa 
ja Kauko Nuutisella, Tapiontie 5
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Joensuu
Simonen Mika Sampsa ja Purmonen 
Paula Irinja
Mishchenko Andrei ja Jalonen Anna 
Maria Johanna
Kervinen Jarmo Matti Antero ja Nieme-
läinen Vassilina

Anna lahja, 
jolla on ikuinen arvo.

Tule ostoksille 

FILOKALIAAN
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja muuta lahjatavaraa.

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

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

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Kerhoon voivat osallistua kaikki 
asiasta kiinnostuneet, jotka pää-
sevät päivällä kerhoon. Kerhossa 
ei ole ala- eikä yläikärajaa! Kerhon 
kokoontumispaikka on monitoi-
mitalossa, kahviotilassa. Kokoon-
tuminen parittomia viikkoina klo 
12.30 – 14.30. Vetäjinä Kristina, 
Taimi ja Risto.

Kerhon tapaamiset ja (alustavat) aiheet:
18.1.2012 Joulu Sloveniassa
1.2.2012 Herramme Jeesuksen Kristuksen 
temppeliintuominen

  Ilomantsi
Kymäläinen Amelia Ilma Alisa
  Joensuu
Purmonen Eemil Aleksanteri
Laaninen Martta Ilona
Mentu Miriam
Tormulainen Mea Pelagia
Huldén Iida Sofia Josefiina
Koivaara Greta Inkeri
Vuomajoki Elpi Alina
Anttila Topias Olavi
Vikla Onni Anton

   Lieksa
Miro Henrik Kaakkunen

   Taipale
Jolkkonen Veikko Oliver
Makkonen Lilja Elina
Vartiainen Luca Antero

Lieksa

Ilomantsi
Potkonen Kai Tapio
Mustonen Esko Juhani
  Joensuu
Kärkinen Markus Santeri
Toivonen Marja Aino Inkeri
Andelin Aira Unelma
Pyykkönen Markku Tuomo
Hurri Leena Marjatta
Miinalainen Arvo
Timonen Anni
Lavikainen Niina
Rautiainen Rauha
Jormalainen Pauli
Suonmaa Aino
Rieppo Juho Onni Olavi
Ahola Pekka Juhani
  Lieksa
Laila Raisa Karhunen
Unto Simo Repo
Eino Vessonen

Nurmes
Rantala Aleksi
Härkin Ilmari

   Taipale
Asikainen Marina
Haaranen Senja
Kiiskinen Teuvo
Simanainen Johannes

Taipaleen seurakunnan ja Ylämyllyn tiistaiseuran
”Matalan kynnyksen kahvio”, Viljatie1, Ylämylly,
tiedottaa muutoksista ja jatko-ohjelmastaan:
• 14.12.2011 kahvio auki klo 9.00 – 13.00; joulupuuro tarjolla klo 10.30 
– 12.00
• 17.12.2011 klo 10.00 – 12.30 pikkujoulutapahtuma yhdessä Liperin va-
paa-aikatoimen ja Liperin tiistaiseuran kanssa. Myyjäiset, kahvio ja ilmai-
nen perhe-elokuvaesitys ym.
• Kahvio on suljettu 10.1.2012 saakka ja avautuu 11.1.2012, jolloin on tar-
jolla keittolounas klo 10.30-12.00. 
• Kahvion väki (Taimi, Risto ja Kristina) kiittävät asiakkaitaan ja toivottavat 
rauhaisaa Kristuksen syntymäjuhlaa!

Ylämyllyn kerhon ja 
Matalan kynnyksen kahvion 
ohjelma alkuvuodesta 2012

15.2.2012 Ystävä. Runoja, mietelauseita ja 
keskustelua
29.2.2012. Vainajien muistelu. Ortodoksi-
set ja karjalaiset traditiot.
14.3.2012. Karjalaiset puvut ja päähineet.

Kahvio on avoinna JOKA KESKIVIIK-
KO klo 9.00 – 13.00. Keittolounas kerran 
kuukaudessa 11.1., 15.2., 14.3.,18.4., ja 
16.5. Rukouspalvelus kerran kuukaudes-
sa; alkuvuodesta (alustavat) 11.1., 15.2. ja 
7.3.2012.
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Kanttorin
kynästä

Maaliskuussa se tapahtui: Astuin Suo-
men ortodoksisen kirkon sisäiseen Survi-
vor-ohjelmaan. Jouduin keskelle erämaa-
ta ainoana aseenani Ilomantsin villejä 
vastaan äänirauta, jota hädin tuskin osa-
sin pitää kädessäni. Olin koditon, yksin. 
Ensimmäinen työpäivä sovintosunnuntai, 
ja ensi vuoden tammikuuhun pitkä ikui-
suus. Halusin kotiin.

Nyt kun rankkaa eloonjäämistaiste-
luani on kestänyt jo yhdeksän kuukaut-
ta ja koetusaikani alkaa olla loppusuoral-
la voin iloiten huoahtaa, että vieläpä vain 
henkikultani pihisee.  Näin, vaikka mo-
nen monta kertaa epätoivon kuilun reuna 
on lähtenyt sortumaan altani uhaten vie-
dä minut kokonaan tuohon pohjattomaan 
tyhjyyteen. Seurakuntakanttorin työ ei ole 
mikään helppo – kokemuksesta nyt tie-
dän, ettei riitä, että taustalla on joidenkin 
vuosien kokemus kuorolaulajana tai su-
vussa sattuu olemaan alan osaajia.  Seu-
rakuntakanttorilla on oltava musiikillista 
kuin myös teologista oppineisuutta. Eikä 
silläkään vielä pärjää. Täytyy olla hyvät 
sosiaaliset taidot, johtajaominaisuuksia, 
todellisuudentajua, suunnittelu- ja ongel-
manratkaisukykyä, lehmän hermot, uhri-
mieltä ja niin edelleen ja niin edelleen…

Ennen Ilomantsin-kokemustani olin 
ylpeä kuorolaulaja. En missään määrin 
kykyjeni ansiosta, mutta ymmärtämättö-
myyttäni ylenkatsoin ammattikuntaa. Toi-
voin kanttorin tekevän sitä ja tätä: opetta-
van uudet kappaleet lyhyemmässä ajassa, 
valitsevan hienompia ja haasteellisempia 
– ikään kuin nämä ominaisuudet kulkisi-
vat edes käsi kädessä! – kappaleita, olevan 
parempi hengenluoja, tiukemman kuoro-
kurin ylläpitäjä ynnä muuta. Ja mitä ta-
pahtuikaan? Pilkka kävi totisesti omaan 

nilkkaan. Huomasin, ettei kanttorilta voi 
vaatia kaikkea! 10-tuntisen päivän päät-
teeksi juhlavigilian johtaminen tai kuoro-
harjoituksien pitäminen ei käykään ihan 
leikinlaskusta.  

Sitä paitsi eivät kaikki kuoron sisäi-
set ongelmat voi johtua vain kanttorin 
taitamattomuudesta. Ajatellaanpa vaik-
ka verenkiertoelimistöä. Se koostuu sy-
dämestä ja erilaisista verisuonista. Sydän 
pumppaa jatkuvasti verta, mutta jos val-
timot eivät olisi vastaanottamassa sitä, 
mitä hyötyä koko sydämestä olisi. Tai 
jos suonissa esiintyy ahtaumia saatikka 
liiallista painetta, koko elimistöhän siitä 
kärsii! Samoin on kanttorin ja kuorolais-
ten laita; he muodostavat kokonaisuu-
den, jonka kireydet ja jännitteet vaikut-
tavat ihan kaikkeen.

Kirkollisen elämän 
supersankarit

Seurakuntatyötä tekeviä pappeja kant-
toreineen voidaan kyllä kutsua kirkolli-
sen elämän supersankareiksi. Kristuksen 
armosta – elleivät sitten lankea omavoi-
maisuuteen – heillä on käytössään yli-
luonnolliset, lukemattomat voimat tä-
män ahdinkoon joutuneen ja kärsivän 
ihmiskunnan pelastamiseksi. Seurakun-
takentällä pappi ja kanttori ovat yksi ko-
konaisuus, taisteluyksikkö, a battle team, 
seurakuntansa Batman ja Robin, joiden 
velvollisuus on pitää yhtä, jotta heidän 
pelastettavatkin oppisivat elämään kes-
kinäisessä yhteydessä. Sekä Batmanilla 
että Robinilla on omat tehtävänsä, mut-
ta heillä on oltava yhteinen toimintastra-
tegia – paholaista vastaan käytävässä 
taistelussa ei ole tilaa sooloilulle. Jos 
esimerkiksi Batman jatkuvasti mennä 
touhottaa viitan helmat paukkuen piit-
taamatta Robinistaan lainkaan, niin voi-
pa käydä niin, että joku onneton päivä 
vihollinen vie Robinin mennessään. Ei 
pappi eikä kanttori ole kumpikaan 007, 
vaikka toimivatkin Hänen majesteettin-
sa salaisessa palveluksessa. Heidän mo-
lempien tehtävänään on täyttää ylhäältä 
annetut käskyt, ja kuuliaisuus käskyjen 

antajaa kohtaan on säilyttävä silloinkin, 
kun toinen luottaa omiin ihmekykyihin-
sä liiallisuuksiin saakka. 

Haasteita riittää

Hengelliselle kilvoitukselle seurakun-
takanttorin asema luo eittämättä ihan-
teelliset olosuhteet. ”Jumalan ylistä-
mistä päivästä päivään!” saattaisi joku 
puhdassydäminen kiittää, ja sitähän sen 
tulisi olla. Mutta minkälaisia kauhistut-
tavia vastustuksia sitä tässä työssä koh-
taakaan ja etenkin jumalanpalvelusai-
kaan. Syyt ”vanhan ihmiseni” kapinaan 
eivät ole mitkään suuren suuret, ärsyke 
nousee milloin mistäkin: joskus kuoro-
laisista, toisinaan papista, kirkkosalista, 
melusta… Jo itse liturgiikan monimut-
kaisuus on omiaan johtamaan ajatuk-
set hakoteille. Ja mikäli keskittyminen 
ei herpaannu vielä mistään edellä mai-
nitusta, niin viimeistään silloin paikalla 
saapuu joku oikea musiikkialan ammat-
tilainen, jopa useampia, ja se riittää: it-
setunto lentää säpäleinä lattialle, mieltä 
hallitsee vain oma osaamattomuus; käsi 
joka viuhtoo kuin mieletön ja ääni jon-
ka ylävireisyyttä en saa kuriin. Sanalla 
sanoen aikaisempi riemu muuttuu het-
kessä piinaksi vain ja ainoastaan oman 
ylpeyteni, näyttämisenhaluni ja kunni-
anhimoni tähden. Ajatella millainen Pa-
ratiisi kanttoria maan päällä odottaisi, 
jos jokainen tällainen hetki, impulssi, 
kyettäisiin hyödyntämään syvemmän 
rukouksen luomisessa! 

Koskaan en ole tahtonut tulla kant-
toriksi – en ennen Survivor-kauttani 
enkä jälkeen. Aikaisemmin en kokenut 
sitä mielekkääksi, sillä yhdistin siihen 
paljon seikkoja, jotka olivat vain ylpe-
än mielen tuottamaa harhaa. Nykyisin 
en halua kanttoriksi, koska pelkään. 10 
kuukauden mittaisesta sijaisuudesta saa-
tan selviytyäkin vielä voittajana. Mutta 
entä kun kuukaudet vaihtuvat vuosiin, 
vuosikymmeniin? Se on vaativaa työtä. 
Olisiko minussa tarvittavaa voimaa? 

                    Darja Potkonen

Erämaasta 
tuuli tuo 
huudon 

vaienneen


