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Joensuun ortodoksinen seurakunta

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

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

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

Virasto avoinna ti ja to klo 10 - 14
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: (013) 521302, Fax: (013) 318604
Email: lieksa@ort.fi Internet: http:/pokrova.tk
Virkatodistukset tilataan Kuopion ort. seurakunnan 

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: 013 881 084, Fax. 013 883 673  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, 050 357 3675
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi 
Kanttori: Sofia Laukkanen, 050 57 22 696, 
Riikka Patrikainen, 050 46 45 281 (3.10. lähtien)
Internet: 
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/ilomantsi/index.php 
 

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

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

Päätoimittajan 
kynästä

Takapenkin kannustusjoukot
Me olemme lukeneet sanomalehdistä onnettomuuksista, jot-
ka ovat sattuneet täpötäydessä lastissa olleille autoille. Niiden 
kuljettajat ovat menettäneet autonsa hallinnan joko liian suu-
ren tilannenopeuden tai viinan käytön johdosta. Oman koke-
mukseni mukaan syyllisiä löytyy myös takapenkin kannustus-
joukoista, jotka suunsoitollaan saavat aikaan kuljettajan har-
kintakyvyn katoamisen.

Nuoruuteen liittyy myös voimakas kilpailuvietti, joka iskee 
päälle jokaisen edellä ajavan auton takana. Edellä ajava auto 
on kuin härälle punainen vaate, jota kohti täytyy puskea. Tut-
tua on myös jonossa ajamisen synnyttämä tuska ja ahdistus, 
joka tuottaa tyhmiä ohituksia. Tuota ahdistusta ei esiinny aino-
astaan nuorilla kuljettajilla vaan myös iäkkäillä. 

Kirkkoisä Johannes Krysostomos puhuu nuorisosta vertaa-
malla heitä kesyttömiin orivarsoihin. Mitähän pyhä isä sanoisi 
takapenkin kannustusjoukoista.

”Meidän on 
hillittävä ve-
lan ottoa. 
Meidän on 
elettävä vii-
saiden ta-
voin, ei tyh-
mien.”

Kun omat tyttäreni saivat ajoluvan, 
toistin heille aina ajoon lähdettäessä, et-
tei auto ole leikkikalu vaan se voi olla 
tappoväline. ”Joo, joo”, oli usein vas-
taus. Tyttäret selvisivät aikuisiksi ilman 
haavereita, ja siitä olen kiittänyt suojelu-
senkeleitä, joilla varmasti oli työtä vuo-
rotta. Eivätkä suojelusenkelin työtunnit 
ole suinkaan vähentyneet tyttären ajel-
lessa Englannin vasemmanpuoleisessa 
liikenteessä. Siellä takapenkin kannustajista on tullut takapen-
kin pelkääjiä. 

Tämän osion tarkoituksena on hillitä nuoria autoilijoita aja-
masta yli osaamistason. Hyvää matkaa!

Haluan kirjoittaa myös toisesta huolen aiheesta. Kännykkä 
mahdollistaa pikaluoton ottamisen jopa kesken ravintolaillan, 
ja näin nuorten ihmisten velka kasvaa yli  maksukyvyn.

Ihmisellä on talouslaman suhteen lyhyt muisti. Vaikka van-
ha kansa on sanonut, että velka on veli otettaessa, mutta vel-
jenpoika maksettaessa, niin siitä huolimatta velkaannumme yli 
sietorajan. Tietenkin pikaluoton ottaminen laillistetulta pank-
kiirilta on turvallisempaa kuin hämärällä kujalla saatu vip-
pi. Jälkimmäinen laina peritään takaisin väkivalloin pesäpal-
lomailaa apuna käyttäen. Laillistettu pankkiiri tervehtii meitä 
raastuvan ovella käsi ojossa. 

Suurin osa pikaluottojen rahoista käytetään kemujen jär-
jestämiseen ja viinan juontiin. Tämän vuoksi näin köyhtyneil-
le ihmisille ei helposti heru myötätuntoa. Ainoa neuvo, jon-
ka mammani antoi hääpäivänä oli: ”Poigu! Ojenna jalgua sitä 
mukua kui peitetty riittäy.” Huoli nuorten miesten ylivelkaan-
tumisesta tuli ajankohtaiseksi, kun sanomalehdet kertoivat, 
että monet armeijaan kutsutuista eivät voineet saapua suurien 
velkojen tähden. Meidän on hillittävä velan ottoa. Meidän on 
elettävä viisaiden tavoin, ei tyhmien.

                                         Kalevi Kokkonen, khra

virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
Kirkkoherra: Kosti Heikkinen, puh. 041  453 7271
Email: kosti.heikkinen@ort.fi
Kanttori: Minna Bovellan – Järvinen, puh. 040 7400918
Email: minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
Talonmies: Kauko Pussinen, puh. 040 541 4496
Email: kauko.pussinen@pp.inet.fi
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• Lehden osoite:  Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu. 
• Taitto: Jouni Postari • Paino: Puna Musta, Joensuu. 

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

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

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

LIEKSA, puh. (013) 521 302, NURMES, puh. (013) 480 293, 
TAIPALE, puh. (013) 641 161

Ortodoksinen seurakuntaviesti
• Ilmestyy 4-8 kertaa vuodessa • 36. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

• Vastaava päätoimittaja: Kalevi Kokkonen 
• Julkaisija: Joensuun ortodoksinen seurakunta

Juhlavuoden merkeissä seminaari teki 
keväällä matkan Kreetalle. Varsinainen 
juhla pidetään lokakuun 30. päivänä, jol-
loin vietetään myös teologikoulutuksen, 
yliopiston ortodoksisen kuoron ja aine-
järjestö Pistiksen 20-vuotisjuhlaa.

Seminaarin syyskausi alkaa totuttuun 
tapaan Neitsyt Marian syntymäjuhlana 
8.9. Yliopisto on ottanut kolmisenkym-
mentä uutta opiskelijaa, joista yli puolet 
tulee seminaarille asumaan.

Seminaarin palvelukset 
kaikille avoimia

Jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen 
aamuisin klo 7.20-8.30 (ma-pe) ja iltai-
sin klo 17-17.35 (ma-to). Keskiviikkoi-
sin on tavallisesti liturgia. Seminaarin 

Ortodoksisen seminaarin syksyä jatketaan 
juhlavuoden merkeissä

VIRON ORTODOKSIEN SõBRAD ry järjestää

SADONKORJUUPÄIVÄLLISEN 
17.10.2008 klo 18.00

Vanhassa Pappilassa, Viinijärvellä
Päivälliseen kuuluu alkukeitto, vihannes-, kala- ja liha al-
kupaloja, hirvistroganoffia tai lämmin kasvisruoka, leipää, 
ruokajuomat, kahvi ja kakku. Kaikki HINTAAN 22 euroa. 
KOKO TUOTTO MENEE KAAKKOIS-VIRON SEURA-
KUNTIEN DIAKONIATYÖHÖN. Illaskorttivaraukset Risto 
Lipitsäisen puh: 050-5116784 tai  risto.lipitsainen@elisanet.fi

Seminaarin 
väkeä 
Kreetalla 
keväällä 
2008. 
Kuvassa 
oikealla 
seminaarin 
pappi, isä 
Rauno 
Pietarinen.

jumalanpalvelukset ovat kaikille avoi-
mia. Seminaari sijaitsee Torikadun ja 
Pohjoiskadun kulmassa ja kirkkoon pää-
see Pohjoiskadun puolelta. Viikolle sat-
tuvina juhlina (1.10. ja 21.11.) liturgia 
alkaa klo 9. Syksyn ohjelmassa on myös 
sisälähetysmatka Jyväskylän seurakun-
taan 11.-12.10. Kirkon vuosijuhla, p. Jo-
hannes Teologin päivä on 26.9. Silloin 
Pappien liitto kokoontuu Joensuuhun ja 

palveluksiin entiseen opinahjoonsa. Tä-
nä vuonna puhujana on tunnettu englan-
tilainen metropoliitta Kallistos (Ware).

Jumalaan luottaen jatkamme toimin-
taamme teologisen tiedekunnan rinnalla 
hyvien työntekijöiden kouluttamiseksi 
Suomen ortodoksiselle kirkolle.

  Isä Rauno Pietarinen

Jo perinteeksi muodostunut naispiirin talkooreissu 
Lintulan luostariin järjestetään la 20.9. Lähtö Pyhän 
Nikolaoksen kirkon edestä lauantaiaamuna klo 8.00. 
Mukaan sopiva työasu/sadevarusteet ja työkäsineet.
Tiedossa sadonkorjuuta ja muita luostarin toivomia töitä. Miehiä toivo-
taan myös mukaan töihin. Paluu töiden jälkeen myöhemmin iltapäiväl-
lä. Mahdollisuus jäädä saunomaan ja myös illan vigiliaan (alk.klo 17). 
Ruokailua ja kuljetusta varten ilmoittautuminen Jaanalle tekstiviestinä 
tai soittamalla p. 040-9134009 VIIMEISTÄÄN TIISTAIHIN 16.9.men-
nessä. Mukaan mahtuu 15 ilmoittautunutta. Tule tekemään arvokas-
ta työtä luostarimme hyväksi! Toivokaamme lämpimiä ja aurinkoisia tal-
kooilmoja!

TALKOOREISSU 
LINTULAN LUOSTARIIN 20.9.

Ortodoksinen seminaari Jo-
ensuussa viettää 90. Juh-
lavuotta sillä sen edeltäjä, 
Suomen kreikkalaiskatolinen 
pappisseminaari perustettiin 
Sortavalassa vuonna 1918. 

KIRJALLISUUSPIIRI
aloittaa Joensuussa toimintansa
Piirissä on tarkoitus lukea ja käsitellä 
ortodoksista maailmankäsitystä tukevaa 
kirjallisuutta. Piiriä vetää Marja Kokkonen.
Kokoontumiset (srk-salissa klo 19): ti 30.9. (luettavana 
kirjana Hannu-Pekka Björkmanin Valkoista valoa), ti 
28.10. ja ti 25.11.
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Ortodoksina
ajassa

Itä on kiehtonut Sarjastoa. ”En ollut 
koskaan käynyt siellä”, Sarjasto virnis-
tää haastattelutilanteessa, kun hänen aja-
tuksensa takautuvat hetkeksi nuoruu-
teen. Tampereella syntynyt ja sikäläises-
sä luterilaisessa seurakunnassa aktiivi-
sesti toiminut nuorimies hakeutui opis-
kelemaan Joensuuhun. Silloin elettiin 
1980-lukua. Lieksaan hän tuli vuonna 
1991. Nyt arkea raamittaa luokanopetta-
jan paikka Merilässä. Aina ei kuitenkaan 
ole ollut näin. Sarjasto on työskennellyt 
muutaman vuoden Pietarin Suomalai-
sessa koulussa yhdessä vaimonsa Nan-
nan kanssa. Lieksaan he palasivat vuon-
na 2000.

Sarjasto myöntää, että Pietari jätti 
jälkensä. Se on kulttuurikaupunki vailla 
vertaa. Sarjaston silmiin syttyy kaipaa-
va loiste, kun hän puhuu pietarilaises-
ta kulttuurielämästä. Kysymykseen läh-
tisikö hän kenties tilaisuuden avautues-
sa uudelleen, vastaus viipyy vain hetken 
ja vastaus on myöntävä. Tosin perhe pi-
telee Sarjastoja toistaiseksi kotoisissa 
ympyröissä. ”Johannes, lapsista vanhin, 
lähtee pesästä Jyväskylän konservatori-
oon”. Nuoremmat opiskelevat vielä joi-
takin vuosia Lieksassa.

Laulutalkoot
Valamossa
heinäkuussa

Jyri Sarjasto kertoo harrastavansa monia 
asioita. Harrasteluettelossa on metsäs-
tystä, remonttihommia ja puutöitä. Mut-
ta musiikki on kaikista tärkeintä. Hän 
laulaa valtakunnallisessa Ortodoksisessa 
Kamarikuorossa, jota johtaa joensuulai-
nen kanttori Juhani Matsi. Heinäkuussa 
Sarjasto vietti viikon Valamossa laulu-
talkoissa. ”Tunnen käsittämätöntä vetoa 
musiikkiin. Kesän alussa olimme Piela-
vedellä ja Helsingissä esiintymässä. Ka-
marikuoro on toiminut kymmenkunta 
vuotta. Sarjasto kertoo olleensa kuoros-
sa mukana neljä vuotta. Syksyllä Orto-
doksinen Kamarikuoro on lähdössä Por-
tugaliin. Matkan aikana on muutamia 
esiintymisiä.

Jyri Sarjasto ehtii laulaa myös paikal-
lisessa kirkkokuorossa. ”Ja sitten meillä 

Jyri Sarjasto 
elää kiireistä arkea

on bändi, Lieksa Big Band”. Bändin oh-
jelmistoon kuuluu poppia. Bändi esiin-
tyy erilaisissa juhlahetkissä.

Piano ja kitara ovat Sarjastolle tär-
keitä soittimia. Laulu on kuitenkin kai-
kista tärkein.

Sarjasto on luottamustehtävissä koti-
seurakunnassaan. Hallinnon avulla luo-
daan puitteita käytännön toiminnalle. 
Unohtaa ei sovi sitä, että jumalanpalve-
lukset kuuluvat osana Sarjaston arkeen.

Ortodoksisuus
avioliiton
myötä

Ortodoksisuus on tullut Sarjaston elä-
mään avioliiton myötä. ”Kiva on laulaa 
virsiäkin, hän myhäilee, kun häneltä ky-
syy suhdetta luterilaiseen uskontoon.

Puhe siirtyy paikalliseen hengelli-
seen historiaan. Kirkkopuistossa sijait-

”Ihminen 
väsyy, jos 
koko ajan 
on pakko 
olla menos-
sa”. Jyri Sar-
jasto allekir-
joittaa levon 
ja latautu-
misen mer-
kityksen.

Luokanopettaja Jyri Sarjasto on kiireinen mies. Hänen 
elämäänsä kuuluu työn lisäksi perhe,
lukuisat harrastukset ja Tampereella asuvat vanhem-
mat. Sarjasto sanoo haluavansa olla mukana 
vanhempiensa elämässä. Vuodessa auton mittariin 
kertyy nelisenkymmentätuhatta kilometriä. Kiire ei 
saa ottaa ihmisestä kuitenkaan ylivaltaa. Hänen mie-
lestään välillä on pysähdyttävä ja levättävä.



5Ortodoksinen Seurakuntaviesti 4/2008

seva vanha tsasouna muistuttaa meitä 
nykyihmisiä siitä, että ortodoksisuus on 
ollut alueella läsnä kauan. ”Hirsien mu-
kaan se on Suomen vanhin tsasouna”, 
Sarjasto sanoo ja muistuttaa juurista ja 
historian pituudesta hengellisessä mie-
lessä.

Tsasouna on niin pieni, ettei siel-
lä suuria tilaisuuksia järjestetä. Kesäl-
lä siellä on muutama palvelus. Hiljen-
tymispaikkana sitä ei voida pitää, kos-
ka se merkitsisi työntekijän palkkaamis-

    
 

Tsasounan historiaa

Sonkajan kylässä on ollut tsasouna vuo-
sina 1535-1740. Tsasouna sijaitsi järven 
rannalla ja kalmisto on sen välittömässä 
läheisyydessä. Kalmiston merkiksi pys-
tytettiin matkamiehen risti  14.9.1997.

Sonkajan kylällä alettiin järjestää Ilo-
mantsin ev.lut.seurakunnan ja Ilomantsin 
ort.seurakunnan kanssa yhteisiä illanviet-
toja joista ensimmäinen oli jo syksyllä 
1988 nimellä ”Seurakunnat yhdessä ilta”

Pian iltojen aloittamisen jälkeen nimi 
muuttui Ekumeeniseksi illaksi. 

Sonkajan kylän koulu lakkautettiin 
keväällä 1996 ja samana vuonna silloinen 
Sonkajan kylätoimikunta, josta myöhem-
min tuli Sonkajan kyläyhdistys ry. päätti 
rakentaa kylään tsasounan uudelleen.

Tsasouna rakennettiin Tuomarilan ti-
lalle, jolle on myös syntynyt 1.8.1789. 
ev.lut seurakunnan pappi ja herätysjohta-
ja Henrik Renqvist. 

Innostus rakentamiseen oli suuri. Tsa-
sounan rakennushirret saatiin lahjoituk-
sina oman kylän eri maatiloilta. Hirret 
kuorittiin rakennuspaikalla talkootyönä. 
Lahjoituksia eri tahoilta saatiin materi-
aaleina, rahana ja rakentamisena. Raken-
nus eteni nopeasti. Syksyllä 14.9.1998 
tsasouna vihittiin käyttöön Ristin ylentä-
misen päivänä ja pyhitettiin Herran ris-
tin muistolle. Henrik Renqvistin muisto-
kivi ja laatta paljastettiin vihkiäisten yh-
teydessä tsasounan pihaan.

Keväällä 7.5.1999 Sonkajan kyläyh-
distys lahjoitti tsasounan Ilomantsin ort.
seurakunnalle ja maapohja lohkottiin 
Tuomarilan tilasta Ristin pelto -nimisek-
si määräalaksi. 

Kesän aikana rakennettiin kalmiston 
viereen järven rantaan vievät portaat ja 
vedenpyhityslaituri. Ne otettiin käyttöön 
ensimmäisessä praasniekassa 14.9.

Tsasounalle tuli 
ystäviä ja yhteyksiä
solmittiin

Turun Martin ev.lut. seurakunta vieraili 
valmistuvalla tsasounalla jo heinäkuussa 
1998 ja käynnit ovat jatkuneet kaikkina 
kesinä heidän osallistuessa Iljan praas-
niekkaan. Hammaslahden tiistaiseuran 
kanssa aloitettiin ystävyys ja yhteistyö-
toiminta. Tämä huipentui osallistumise-
na Honkavaaran sinisen tien tsasounan 
vihkiäisiin 29.8.2001.

Rakentaminen jatkui

Kyläläisten tekemän oman runokirjan 
Elon kiehiset tuotolla hankittiin ikonit ja 
penkit, jolla saatiin myös sähköt ja säh-
kötyöt tsasounaan 2001. Varasto- ja wc-
rakennus tehtiin vielä 2003. Tsasouna on 
ollut molempien seurakuntien käytössä. 

ta. Kaiken kaikkiaan tsasounan olemas-
saolo Kirkkopuistossa on kaunis eku-
meeninen todiste.

Ortodoksisuus näkyy Sarjaston mie-
lestä pienissä ja suurissa asioissa ja pää-
töksissä arkielämässä.

Opettajan ammatti tuntuu Sarjaston 
mielestä hyvältä, sillä siinä on mahdol-
lista tehdä asioita eri tavalla ja siten uu-
distua.

Työelämä näyttää olevan tulevaisuu-
dessa entistä raskaampaa. Koulu on mu-

kana evästämässä lapsia tulevaisuuteen.  
”Itsetunto on tärkeä”, Sarjasto sanoo ja 
haluaa painottaa 

positiivisuutta. ”Lapset ja nuoret 
ovat fiksuja”, hän sanoo ja haluaa kan-
nustaa ihmisiä.

    Kuva ja teksti: Raija Vuorenmaa

Praasniekka on perinteisesti 14.9. 
ja ev.lut. seurakunta on pitänyt kesäisin 
aina keskiviikkoiltaisin virsi-iltoja. Hen-
rik Rengvist päivää on vietetty elokuun 
ensimmäisenä sunnuntaina.

Ortodoksinen maallikon pitämä het-
kipalvelus on ollut sunnuntai-iltaisin. 

Jouluaaton iltana on ekumeeninen jou-
luhartaus.

Nyt 14.9 Ristin ylentämisen päivänä 
vietämme jo tsasounamme 10 v. juhlaa ja 
toivotamme kaikki tervetulleiksi Sonka-
jaan ja praasniekkaan. 

Liturgia alkaa klo 9.00, jonka jälkeen 
ruokailu ja juhlat tsasounalla. 

”Pelasta Herra Sinun kansasi ja siu-
naa Sinun perintöäsi. 

Anna seurakunnallesi voitto viholli-
sista ja suojele ristilläsi Sinun valtakun-
taasi.”

Irene Tuominen

Ristin tsasouna 
   Sonkajassa 10v.

Pyhäköt
tutuiksi
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Joensuun ortodoksiselle lapsikuorolle 
vierailu oli ensimmäinen. 11 innokasta 
kuorolaista lähti matkaan yhdessä 5 Ilo-
mantsin lapsikuorolaisen kanssa (joil-
le paikka ja tapahtuma aikaisemmista 
käynneistä tuttu) torstaiaamuna 7.8. K. 
Jyrkösen bussilla kohti Helsinkiä. Huol-
tojoukon vahvuus oli 13, Sofia- ja Ma-
rita-kanttori mukana. Torstai-iltana oli 
erinomainen konsertti Helsingin Us-
penskin katedraalissa, jonne Kuopion 
Nuorisokuoron ja pääkaupunkiseudun 
paikallisten lapsikuorojen lisäksi ulko-
maalaisia kuoroja ja kvartetteja oli saa-
punut Hatsinasta, Pietarista, Varsovasta, 
Oxfordista ja Armeniasta. Perjantaina 

aamupäivällä oli matkamme yksi koho-
kohta: käynti Linnanmäellä. Se onnistui 
mainiosti sadekuurojen loputtua. Jono-
ruuhkia ei ollut ja kukin ehti lähes 5 tun-
nin aikana käydä monta kertaa eri “kie-
puttimissa”. Tapiolan kirkon, pyhittäjäi-
sä Herman Alaskalaisen praasniekkaan 
oli saapunut myös Viron metropoliitta 
Stefanos. Ratsupoliisit komeine hevosi-
neen johdattivat kirkkokansan veden ää-
relle vedenpyhitykseen. Oli mielenkiin-
toista tehdä Lapsikuorojen kanssa yhtei-
nen matka. Isot kiitokset kaikille muka-
naolleille kuorolaisille 

 Kuva: Svetlana Riikonen

Espoon kirkkolaulupäiville osallistuttiin 
myös Ilomantsista ja Joensuusta

  JOENSUUN SEURAKUNNAN KUOROTOIMINTA syksyllä 2008

Kivikirkot kiinnostivat
Heinäkuun alussa toteutettiin 
Joensuusta erikoisempi kirkkoret-
ki. Matkan aikana tutustuttiin 
nimittäin eräisiin maamme orto-
doksisiin kivikirkkoihin. 

Vaikka kivikirkot olivatkin tutus-
tumiskohteina ei tässä kuvassa 
olla kivikirkossa vaan lepuutta-
massa matkasta väsyneitä jalkoja 
Helsingin kauppahallissa...

JOENSUUN ORTODOKSINEN KIRKKOKUORO, M. 
Penttinen, harjoitukset KESKIVIIKKOISIN srk-salissa klo 
18.00-20.00 - syyskauden aloitus ke 3.9. klo 18.00
JOENSUUN ORTODOKSINEN NIKOLAOS-KUORO 

(uusi sijaiskanttori), harjoitukset SUNNUNTAISIN srk-salis-
sa klo 18.00-20.00 - syyskauden aloitus Su 5.10. klo 18.00
JOENSUUN ORTODOKSINEN LAPSIKUORO (5-11 

vuotiaille) M.Penttinen, harjoitukset SUNNUNTAISIN srk-
salissa klo 16.00-17.00 - syyskauden aloitus Su 7.9. klo 16.00
JOENSUUN ORTODOKSINEN NUORISOKUORO (12-

18 vuotiaille) - Huom! UUSI KUORO PERUSTETAAN
harjoitukset SUNNUNTAISIN srk-salissa klo 17.00-18.00 - 

syyskauden aloitus Su 7.9. klo 17.00

KITEEN PYHÄN NEKTARIOKSEN KUORO (uusi si-
jaiskanttori), harjoitukset TORSTAISIN Kiteen ort.kirkossa 
klo 17.00-19.00 - syyskauden aloitus to 18.9. klo 17.00
ENO-KONTIOLAHTI-KUORO (EKO-kuoro)M. Pent-

tinen, harjoitukset TIISTAISIN vuoroin Kontiolahti/Eno klo 
18.00-19.45 - syyskauden aloitus ti 16.9. Kontiolahti ort.kirk-
ko klo 18.00

Olet lämpimästi tervetullut 
mukaan kuorotoimintaan! 
Tiedustelut kanttori Marita Penttiseltä, puh. 050- 439 1883.



7Ortodoksinen Seurakuntaviesti 4/2008

Seurakunnassamme aiemmin tehty 
maahanmuuttajatyö on otettu hyvin vas-
taan venäjänkielisten maahanmuuttajien 
keskuudessa. Ihmisillä on monia haas-
teita löytää paikkansa uuden kulttuurin 
keskeltä, mutta myös halua tulla kirkol-
liseen yhteisöön.

Kirkollishallituksen myöntämä 15 
000 euron kertaluonteinen avustus tu-
lee suureen tarpeeseen. Näiden kahden 
toiminta-alueen vahvempaan käynnis-
tämiseen ja kehittämistyöhön seurakun-
nan omat varat eivät olisi riittäneet. Yh-
teistyö ja ideoiden jakaminen eri toimi-
jatahojen kanssa rikastuttaa. Paikallis-
ta yhteistyötä tehdään ikäihmisten osal-
ta kunnan vanhustyön toimijatahojen 
kanssa. Maahanmuuttajille Tervetuloa 
Ilomantsiin - toimintapäiviä tarjotaan 
yhteistyössä Ilomantsin kansalaisopis-
ton kanssa. Toimintapäivien aikana tu-
tustutaan kunnan viranomaisverkoston 
toimintaan ja ortodoksisuuteen Suomes-
sa. Työstämme kaksikielisen Tervetuloa 
Ilomantsiin –tietopaketin helpottamaan 
kaksikielisyyttä perheissä ja naapurien 
kanssa toimiessa. Tiedotteestamme sa-
mat asiat löytyvät vierekkäisiltä sivuilta 
suomeksi ja venäjäksi. 

Ilomantsin kansalaisopiston kanssa 
yhteistyössä järjestetään maahanmuut-
tajille maksuttomia Tervetuloa Ilomant-
siin –toimintapäiviä syyskuun alusta al-
kaen tiistaisin klo 9 - 13. Toiminnan ta-
voitteena on, että Ilomantsiin muuttaneet 
kokisivat olonsa tervetulleeksi paikka-
kunnalle ja voisivat löytää luonnollisia 
yhteyksiä elämäänsä niin seurakunnasta 
kuin ympäröivästä yhteisöstä harrastuk-

sineen. Kurssin aikana tehdään tutustu-
miskäyntejä virastojen palvelupisteisiin, 
opitaan käytännön suomenkieltä, puhe-
limeen vastaamista, asiointia virastois-
sa, täytellään yhdessä lomakkeita ja tu-
tustutaan ortodoksisuuteen Suomessa. 
Tarvittaessa tietoa asioista saa suomek-
si venäjäksi. Ryhmäläisten kotoutumis-
ta tukee hyvin se, että kielenopettajana 
toimiva Natalia Paukkonen puhuu äidin-
kielenään venäjää ja myös sujuvaa suo-
menkieltä.

Ryhmäläisten kanssa kokoamme ja 
työstämme kirkkovuoden kierrosta ker-
tovaa materiaalia suomen ja venäjän kie-
lellä. Materiaalia työstäessä kirkolliset 
asiat tulevat tutummiksi, ja siten heidän 
on helpompi kertoa asioista lapsilleen ja 
tulla turvallisesti kirkon yhteyteen. Kak-
sikielinen materiaali vahvistaa suomen-
kielen oppimista ja materiaalia voidaan 
käyttää jatkossa hyväksi lastenkerhois-
sa. ONL:n kautta materiaali on kaikkien 
käytettävissä.

Ikäihmisten toimintaryhmiä pyörite-
tään RAY:n rahoittaman kolmivuotisen 
Vanhusten ilona –projektin kokemusten 
pohjalta, jota hallinnoi silloin Iljala ry. 
Projektin nettisivut löytyvät osoitteesta 
www.vanhustenilona.net. Ryhmiä tulee 
olemaan kaksi, joista toinen maanantai-
sin ja toinen keskiviikkoisin klo 9.30 – 
15 välisenä aikana. Ryhmän hyvä koko 
on 10 hlöä. Laulamme, luemme, hei-
tämme huulta, teemme retkiä ja vierai-
luita, maalaamme, painamme kangasta 
ja jumppaamme. Yhdessä oleminen tuo 
osallistujille viikkoon vaihtelua ja vir-
kistystä: ”Aina sen vereksen kuulloo, 
kun mukkaan lähttöö.”

Ihminen tarvitsee unelmia, vaikkei-
vät kaikki unelmat suinkaan toteudu. 
Osa unelmista saa kuitenkin niin vah-
vat siivet, että niillä voi lentää kappa-
leen matkaa. Tiedän, että taas nämä ko-
kemukset auttavat seuraavilla matkoilla. 
Parasta tässä on se, että saa työstää orto-
doksisuutta ja matkan varrella tapaa mu-
kavia ihmisiä.

Liisa Tuunainen
Toiminnanohjaaja
Vanhusten ja maahanmuuttajien 
ilona -hanke

Ilomantsissa ikäihmisten 
ja maahanmuuttajien ilona 
Pieni pala unelmastani on 
toteutunut. Saan työsken-
nellä viiden kuukauden ajan 
ortodoksisen seurakunnan 
työntekijänä ikäihmisten ja 
maahanmuuttajien paris-
sa. Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunta on tämän vuo-
den toimintasuunnitelmas-
sa nostanut esille erityises-
ti ikäihmisten ja maahan-
muuttajien hyväksi tehtävän 
diakoniatyön. 

Tämä lehti on
luettavissa 
myös netissä
Ortodoksinen seurakuntaviesti on 
luettavissa sähköisenä pdf-versiona 
internetosoitteessa: 
www.ortodoksi.net/seurakuntaviesti
Lehden sähköinen versio on luetta-
vissa jo yleensä ennen kuin painet-
tu versio saapuu lukijoille. Myös 
aiemmin tänä vuonna ilmestynei-
tä numeroita voi selailla samasta 
osoitteesta.

Kivikirkot kiinnostivat
Lappeenrannan Jumalansynnyt-
täjän suojeluksen kirkko teki si-
sältä vaikutuksen matkailijoihin.

Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirk-
ko tutustumiskohteena vuorossa
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Lieksan
kuulumisia

Harvinaista vierasta 
tapaamassa
Lieksan ort srk:n seurakunnasta lähti pikku bussilla ja omil-
la kyydillä nurmekseen kuuntelemaan harvinaista vierasta. At-
hosvuoren munkki, Arkkimanriitta Efraim, vieraili seuruei-
neen Nurmeksen ort. srk-salilla. Seurueella oli muutamia lu-
entokohteita Suomen vierailun aikana. Tulkkien välityksellä 
saimme kysellä ja kuulla Efraimin viisaita ajatuksia esim. or-
todoksien vieraantumisesta kirkostaan. Luento aloitettiin ruo-
kailulla ja kahvituksella. Luennon jälkeen kirkossa oli loppu-
siunauksena kreikan kielinen ehtoopalvelus. Isä Andrei ja isä 
Kosti sai lahjaksi itselleen ja seurakuntaan kuvan Efraimista. 
(Kauko P.)

Seurakunta muisti senioreita
Lieksan seurakunta muisti 70 vuotta täyttäneitä kutsumalla 
heidät aamupalvelukseen ja juhlakahvitukseen.Toimikunnan 
jäsenet tarjoilivat ja kestitti läsnäolijat. Aamupalveluksen toi-
mitti isä Kosti Heikkinen ja kanttori-Minnan kuoron avusta-
mana.Seurakuntasalilla tarjottavien siunauksen jälkeen ja kah-
vituksen lomassa isö Kosti piti puheen kutsuvieraille.Vierai-
den kiitoksen esitti puheen muodossa Viktor Riissanen. Hän 
kiitti seurakuntaa ja järjestäjiä hienosta juhlasta.Molemmat 
puhujat viitasivat puheissaan iän tuomaan viisauteen ja sii-
hen miten siihen voidaan pyrkiä niin että siitä olisi muillekin 
annettavaa;Vanhempien ja Taivaallisten vanhempien kunnioit-
tamisesta tai kunnioittamatta jättämisestä ja mitä niistä mah-
dollisesti on luvassa aikanaan.Musiikkia ja laulua saatiin myös 
kuulla seurakuntalaisten esittäminä.Kyllä kuulijoista oli nähtä-
vissä että heille esitetyt musiikki esitykset oli mieleen. Kiitos 
esiintyjille! (K.P.)

Vuonisjärven tsasounan 
praasniekkaa vietettiin viikonloppuna

Poikkeuksellisesti pidettiin Jumalanäidin kuo-
lonuneen nukkumisen juhla viikonloppuna, kos-
ka seurakuntalaisia oli varsinaisena juhlapäivänä 
Helsingin juhlassa. Se kannattikin, koska nyt litur-
giaan saapuikin ennätyksellisesti yli 30 henkilöä. 
Isä Vesa Takala toimitti vigilian ja liturgian mat-
kakanttorin kanssa viikonloppuna. Sunnuntaina 
aloitettiin palvelus pienellä vedenpyhityksellä ja 
jatkettiin liturgialla. Sitten lopuksi juotiin kirkko-
kahvit. Kuvat:Nanna Sarjasto ja Kauko Pussinen

Isä Andrei vas-
taanottamassa 
Hannu Pöy-
höseltä isä Ef-
raimin kuvaa
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  Tiistaiseura
Lieksan tiistaiseura kokoontuu seu-
rakuntasalilla, Korpi-Jaakonkatu 
15. Tulevat kokoontumiset mainituin 
poikkeuksin tiistaisin klo 12.00:

2.9. Aloitus. Hartaus ja isä Kosti Heik-
kisen alustus Suomen ortodoksisen hiip-
pakunnan ensimmäisistä arkkipiispoista 
Antonista ja Nikolaista (1892 – 1905).
16.9. Vieraana ja laulattajana kanttori 

Minna Bovellan – Järvinen.
30.9. Vieraana toiminnanjohtaja Kim-

mo Kallinen. Hän kertoo kirkonkellois-
ta ja niiden soitosta sekä ONL:n toimin-
nasta.

Oikaisu
Edellisessä Seurakuntaviestissä oli Liek-
san ort seurakunnan osalta (Miikkula Vie-
kissä) pianonsoittajan nimeksi ilmoitettu 
Petri Saveljev.  Oikea nimi on Petteri Sa-
veljev.

Seniorikerhon
Kokoontuminen 

kello 13.00 - 15.00:

Su 31.8.2008, Kirkkovuoden alku (Li-
turgia Polvijärven kirkossa klo 10.00)
ke 10.9.2008, Seniorikerhon syyskauden 
aloitus. Rukouspalvelus. Ristin ylentä-
misen esijuhla, Yritystalo
ke 24.9.2008, Riston 65-v.synttärikahvit. 
Keskustelua kirkollisten esineiden puu-
rakentamisesta, Yritystalo
ke 8.10.2008, Mitä kuuluu Liperi-Oku 
terveys- ja sos.palveluille ym. ajankoh-

14.10. Toiminnan suunnittelukokous.
28.10. Vieraana isä Leevi Saatsi. Hän 

kertoo Armenian matkastaan.
9.11. Sunnuntai. Tiistaiseura tarjoaa li-

turgian jälkeen isänpäiväkahvit.
11.11. Vieraana isä Andrei Verikov. 

Hän luennoi arkkipiispa Paavalista.
25.11. Tiistaiseuran puurojuhla.
4.12. Torstai. Piirakkatalkoot klo 7.00 

alkaen.
5.12. Perjantai. Alkuhartaus ja myyjäi-

set  klo 9.00 – 11.00 seurakuntasalilla.

    Lähetys
Lähetyskahvit liturgian jälkeen seu-

rakuntasalilla 21.9.
Armenialainen ilta lauantaina 25.10. 

Klo 17.30 ehtoopalvelus profeetta Elian 
kirkossa. Klo 18.00 lähetyslounas arme-
nialaisessa hengessä seurakuntasalilla. 

16.11. liturgian jälkeen lähetyskah-
vit ja TM Annele Baljaskinin luento 
Lieksan seurakunnan lähetystyön alku-
vaiheista ja kehityksestä.

Lähetysmyyjäiset lauantaina 13.12. 
seurakuntasalilla klo 9.00 – 11.00.

taista. Kunnan edustaja ja Outokummun 
Tiistaiseura vieraina, Yritystalo
ke 22.10.2008, Tihvinän jumalanäidin 
ikoni, Irke Petterberg, Yritystalo
Syyskausi.2008, Ystäväkäynti ja ru-
kouspalvelus, Jyrin hoitokoti, Rukous-
palvelus
ke 5.11.2008, Laulupiiri, Kaisu-kantto-
ri, Yritystalo
ke 26.11.2008, avoin, Yritystalo
ke 10.12.2008, Joulujuhla, Yritystalo
Joulukuu 2008, Liturgia klo 10.00 Hon-
kalammen koululla, kirkkokahvit

YLÄMYLLYN TIISTAISEURA 

Lieksan seurakunnan lähetystyötoimikunnan 
Armenialainen ilta lauantaina 25.10.

Klo 17.30 ehtoopalvelus profeetta Elian kirkossa. Klo 18.00 lähetyslou-
nas armenialaisessa hengessä seura-kuntasalilla. Liput aikuisilta 15 euroa 

ja lapsilta 8 euroa (4-10 -vuotiaat). Lipun hinta käytetään lyhentämät-
tömänä lähetystyöhön. Lippuja saa seurakunnan toimistosta.

Kirkkopuiston tsasounaan 

uudet portaat

Uudet portaat teki Lieksan seurakunnan 
ahkera talkoolainen Pentti Joska. Uusia 
rappuja tarvittiin koska entiset olivat jo 
pahasti lahot. Samalla korotettiin uusi-
en rappujen korkeutta niin, että olisi hel-
pompi astua tsasounan sisälle oven kor-
kean kynnyksen yli. Talkoolaisia hae-
taan lisää kirkon esittelijöiksi ja muihin-
kin tehtäviin. Ilmottaudu seurakuntaan 
jos mielenkiintoa ja innostusta johonkin 
tehtävään on. (K.P.)

Taipale

Lieksan 
seurakunnan 

toimintaa
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Tervetuloa mukaan 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan Päiväpiiriin!
Seurakunnassamme toimii torstaisin klo 13:00-14:30 Päiväpiirin nimel-
lä kokoontuva kerho. Kerhon toimintaan kuuluvat mm. eri ”luennoitsijoi-
den” pitämät alustukset sekä tutustumiskäynnit noudattaen pääsääntöisesti 
kirkkovuoden kulkua. Kerhokerrat aloitamme rukoushetkellä ja kahvittelul-
la. Syyskauden 2008 käynnistämme  4.9. rukoushetkellä Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa. Kerhon syyskauden viimeinen kokoontuminen on 18.12.2008.  

Ravintolayrittäjää 
etsitään

Ortodoksinen kulttuurikeskus valmis-
tuu Joensuuhun heinäkuussa 2009. 
Keskuksen ravintolatiloihin etsitään 
yrittäjää, joka vastaa myös keskuksen 
erilaisista tarjoiluista. Keittiössä on 
kaikki tarvittavat koneet. Yrittäjästä 
järjestettävään tarjouskilpailuun voi 
ilmoittautua lokakuun 15. päivään 
mennessä. Lisätietoja saa asiamies 
Yrjö Piiroiselta, puh. 0400-543328. 
Lisätietoja saa myös osoitteesta 
www.ortodoksinenkulttuurikeskus.fi.

Partiolippukunta
Karjalan 

Korvenkävijöiden 
kuulumisia

Tässä hieman Joensuun orto-
doksisen seurakunnan tilois-
sa toimivan lpk KKK:n kuulu-
misia. 

Syksymme alkaa oikein mukavasti. 
Meillä on toimivia ryhmiä tällä hetkellä 
neljä kappaletta. Kaksi laumaa ja kaksi 
vartiota, pian kolme vartiota ja yksi lau-
ma. Lippukuntamme on pieni, mutta ak-
tiivinen. Jäsenmäärämme on tällä het-
kellä n.30. Ylpeänä voi kertoa, että ke-
vätleirin jäsenmäärä oli 25, mikä kertoo 
jäsenistömme aktiivisuudesta. Meillä on 
potentiaalinen nuori johtajapolvi ja tänä 
syksynä saamme kaksi uutta johtajaa, 
jotka ovat muuttaneet Joensuuhun muu-
alta. Siitä olemme kovin iloisia. Nuo-
ret johtajamme ovat tehneet parin vii-
me vuoden aika hyvää työtä ja mahdol-
listaneet meille näinkin monen ryhmän 
toiminnan. Nyt odotamme innolla uutta 
alkavaa partiovuotta. Partiovuosi alkaa-
kin meillä juhlan merkeissä, sillä lippu-
kuntamme täyttää 50 vuotta ja partiokil-
ta 20 vuotta. Ohessa kutsu juhliimme. 
Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan par-
tiotoimintaan niin lisätietoja antaa mie-
lellään lippukunnanjohtaja Suvi Ollikai-
nen, p.050-5530395. 

Tervetuloa juhlimaan 
lippukuntaamme!

Kutsumme Sinut juhlimaan 
kanssamme 50-vuotiasta lip-
pukuntaamme ja 20-vuotiasta 
kiltaa. Juhlimme 28.9.2008 
partiokämpällämme Kiihtelys-
vaaran Valkeavaarassa. Aloi-
tamme juhlamme yhteisellä Li-
turgiapalveluksella klo 9.00, 
jonka jälkeen tarjolla ruoka, 

kahvit ja pientä 
juhlaohjelmaa.

Sydämellisesti tervetuloa! 

Karjalan Korvenkävijät

TARKASTUKSEN OHJELMA:
Torstai   11.9. klo 13.00 rukoushetki 

kirkossa. Tarkastuksen aloitus, kirkko-
kahvit srk-salissa, klo 18.00 tutustumi-
nen Sonkajanrannan kirkon remonttiin. 
Rukoushetki kirkkotuvassa.

Perjantai 12.9. klo 12.00 rukoushetki 
Kontiolahden kirkossa, klo 12.45 tutus-
tuminen Pyytivaaran kotaan, jossa pai-
kallisten seurakuntalaisten tapaaminen. 
Lounas.

Lauantaina 13.9. klo 9.00 liturgia Ki-
teen ortodoksisessa kirkossa, minkä jäl-
keen lounas ja juhlahetki seurakuntasa-
lissa. Klo 15.30 luottamushekilöitten ta-
paaminen Joensuun srk-salissa. Päivälli-
nen. Klo18.00 vigilia pääkirkossa.

Sunnuntaina 14.9.  klo 8.45 lähtee 
ristisaatto pääkirkolta hautausmaan tsa-
sounaan, jossa pieni vedenpyhitys. Pa-

luu kirkkoon. Klo 10.00 liturgia pyhän 
Nikolaoksen kirkossa. Klo 12.00 seura-
kunnankokous pyhän Nikolaoksen kir-
kossa. Tarkastuksen päätös. Lounas seu-
rakuntasalissa.
Seurakuntaväki on perheineen terve-

tullut näihin tilaisuuksiin!

Piispa Arseni suorittaa Joensuun 
seurakunnan tarkastuksen 11.-14.9.

Poikkeuksia normaaliin torstain ko-
koontumisiin (jotka tiedossa lehden pai-
noon mennessä): Vanhusten viikko (vko 
41). Viikon teemana on Viisas vanhuus
KESKIVIIKKO 8.10. klo 13:00 Ort. 
seurakuntasali, Kirkkokatu 32
Kaikille avoin luento Ortodoksiset oh-
jaajavanhukset; TM Heikki Alex Saula-
mo (Vanhusten viikko päättyy su 12.10., 
jolloin jumalanpalvelus normaalisti Py-

hän Nikolaoksen kirkossa klo 10:00, 
jonka jälkeen kahvit ja juhla ort. seura-
kuntasalilla)
KESKIVIIKKO 3.12. 
isä Ioannis Lampropoulos vierailee 

Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiin-
nostuneet! Lisätietoja antaa diakonia-
työntekijä Eeva Timonen, p. 
013-2660014 tai 050 5394932

Ksenia-
naispiirin 

kokoontumiset 
Joensuussa:

Ti 16.9. klo 19, srk-sali
La 20.9. Talkoomatka Lintulan 

luostariin. (katso s. 3 tästä lehdestä)
Ti 11.11. Klo 19, srk-sali

Vetäjänä Jaana Palve-Karppanen
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Nurmes:
la 6.9. klo 18 vigilia
su 7.9. klo 10 liturgia
ti 30.9. klo 18 juhlavigilia
la 4.10. klo 18 vigilia
su 5.10. klo 10 liturgia
la 18.10. klo 18 vigilia, BOMBA
su 19.10. klo 10 liturgia, BOMBA
pe 31.10. klo 18 vigilia
la 8.11. klo 18 vigilia
su 9.11. klo 10 liturgia
to 20.11. klo 18 juhlavigilia
pe 21.11. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttä-
jän temppeliin tuominen

Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

la 29.11. klo 18 vigilia
su 30.11. klo 10 liturgia

Valtimo:
la 27.9. klo 18 vigilia
su 28.9. klo 10 liturgia
ke 15.10. klo 10 liturgia
pe 24.10. klo 18 parastasis
la 25.10 klo 10 liturgia, Vainajienmuiste-
lupäivä, litanioita haudoilla
to 13.11. klo 10 liturgia, Johannes Krysos-
tomoksen juhla, ELOMÄKI
la 15.11. klo 18 vigilia
su 16.11. klo 10 liturgia

Juuka:
su 7.9. klo 18 juhlavigilia
ma 8.9. klo 10 liturgia,  Jumalansynnyttä-
jän syntymäjuhla
la 13.9. klo 18 juhlavigilia, PYÖTIKKÖ
su 14.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
Ristin ylentäminen, PYÖTIKKÖ
la 20.9. klo 18 vigilia
su 21.9. klo 10 liturgia
la 11.10. klo 18 vigilia
su 12.10. klo 10 liturgia
la 1.11. klo 18 vigilia
su 2.11. klo 10 liturgia
la 22.11. klo 18 vigilia
su 23.11. klo 10 liturgia

Rautavaara (ev.lut srk-sali):
su 26.10. klo 10 liturgia

Vierailut Kajaanin ort. seura-
kunnan pyhäkköjen juhlissa:
Kuhmo:
la 1.11. praasniekka, Karjalan valistajien 
juhla  (kysy kyydityksestä khra:n viras-
tosta)
Sotkamo:
ke 1.10.  praasniekka, Pokrova (kysy kyy-
dityksestä khra:n virastosta)

Toimintaa Nurmeksen 
seurakunnassa:

KERHOT
Valtimon lastenkerho 

kokoontuu lauantaisin klo 11-14 
Kuntalaisten Talolla.

Juuan 
sinapinsiemenkerho 

kokoontuu maanantaisin 
klo 18 srk-salissa.

TIISTAISEUROJEN 
PUHEENJOHTAJAT

JUUKA:
Kaija Härkin, p.050-3044294

VUOKKO: 
Kirsti Löllö, p.0407506011

YLÄ-VALTIMO: 
Aili Hilonen, p.013-450207

ORTODOKSISUUS 
TUTUKSI - KURSSI

Kokoontumiset Nurmeksessa  kes-
kiviikkoiltaisin (ortodoksisessa seu-
rakuntasalissa, Salmenkatu 5),  klo 
18.00.  Poikkeavat kokoontumisajat 

ja paikat mainitaan erikseen.

Kurssilla tullaan tällä kaudella 
käymään läpi mm. 
seuraavia aiheita:

17.9.   Kaste ja kummius
1.10.   Pyhät kirkon elämässä 
   (i Kosti Heikkinen)
15.10.  Pappeuden mysteerio ja 
   pastoraalinen työ
29.10.  Kirkkotekstiilit ja jumalan-
   palveluspuvut
12.11.  Kristillinen elämä
26.11.  Ortodoksisesta kirkko-
   musiikista
10.12.  Liturgia

Kurssi on täysin ilmainen ja avoin 
kaikille kiinnostuneille. 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Pyötikön tsasounan 30-vuotisjuhlaa 
vietetään 13.-14.9. Kuva: Andrei Verikov
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Joensuun 
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset lauantaina klo 18 
(vigilia) ja sunnuntaina klo 10 (liturgia).
7.9. klo 18 juhlavigilia. Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla.
8.9. klo 9 liturgia. Neitsyt Marian syntymä-
 juhla.
11.9. klo 13 rukoushetki. Seurakunnantarkas-
 tus alkaa.Piispa Arseni. Palveluksen jäl-
 keen yhteinen kirkkokahvi salissa.
14.9. klo 8.45 ristisaatto pääkirkolta hautaus-
 maan tsasounaan, jossa pieni vedenpyhi-
 tys. Klo 10 liturgia pääkirkossa.
21.9. klo 10 liturgia. Kehitysvammaisten 
 valtak. juhla. Piispa Arseni toimittaa.
30.9. klo 18 juhlavigilia. Neitsyt Marian 
 suojelusjuhla.
1.10. klo 9 liturgia. Neitsyt Marian suojelus-
 juhla.
31.10. klo 18 juhlavigilia. Karjalan valistajien 
 juhla. Pyhäinpäivä.
1.11. klo 10 liturgia. Pyhäinpäivä.
20.11. klo 18 juhlavigilia. Neitsyt Marian 
 temppeliinkäynti.
21.11. klo 9 liturgia. Neitsyt Marian temppe-
 liinkäynti.
5.12. klo 18 juhlavigilia. Pyhän Nikolaoksen 
 päivä.
6.12. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia. 
 Juhla salissa.Itsenäisyyspäivä. 
 Pyhän Nikolaoksen juhla.

Kontiolahden kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden kolmante-
na sunnuntaina.
6.9. klo 18 vigilia. Matkapapisto.
7.9. klo 10 liturgia. Matkapapisto.
12.9. klo 12 rukoushetki. Piispa Arseni toimit-
 taa srk:n tarkastuksen.
19.10. klo 10 liturgia.
16.11. klo 10 liturgia

Enon tsasouna
Säännölliset palvelukset kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina.
8.9. klo 9 liturgia. Huom! Poikkeava aika. 
 Neitsyt Marian syntymäjuhla.
5.10. klo 10 liturgia. (Holm)
2.11. retki Sonkajanrannan kirkon juhlaan.

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
Säännölliset palvelukset kuukauden viimeise-
nä sunnuntaina.
26.10. klo 10 liturgia.(Matkapapisto)
29.11. klo 19 suuri ehtoopalvelus. 
 Kirkkokahvit.
30.11. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja 
 klo 10 liturgia. Apostoli Andreaksen juhla. 
 Pyhäkön vuosijuhla.
26.12. klo 10 II joulupäivän liturgia.
HUOM! Lauantaina 13.9. klo 9 toimitetaan 
 liturgia Kemien mäellä ev.lut. srk-salissa. 
 Piispa Arseni toimittaa. Lounas ja juhla
 palveluksen jälkeen. Tervetuloa!

Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)
1.10.  klo 10 liturgia. Neitsyt Marian 
 suojelusjuhla.
21.12. klo 10 liturgia.

Sonkajanrannan kirkko
30.9. klo 18 ehtoopalvelus kirkkotuvassa 
 (kirkko remontissa)
1.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia kirkko-
 tuvassa. Neitsyt Marian suojelusjuhla.
2.11. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja remon-
 toidun kirkon vihmominen, klo 10 liturgia. 
 Kirkkokahvit.
23.11. klo 10 liturgia (J. Jolkkonen)
25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia 
 (matkapapisto)

Tuupovaaran kappeli
(koulutie 4)
9.9. klo 9 liturgia
10.9. klo 17 ehtoopalvelus
16.9. klo 9 liturgia
17.9. klo 17 ehtoopalvelus
23.9. klo 9 liturgia
30.9. klo 9 liturgia
1.10. klo 17 ehtoopalvelus
7.10. klo 9 liturgia
8.10. klo 17 ehtoopalvelus
14.10. klo 9 liturgia
15.10. klo 17 ehtoopalvelus
21.10. klo 9 liturgia
22.10. klo 17 ehtoopalvelus
28.10. klo 9 liturgia
20.10. klo 17 ehtoopalvelus
4.11. retki Joensuuhun. Kysy lisää isä Vesalta.
5.11. klo 17 ehtoopalvelus
11.11. klo 9 liturgia
18.11. klo 9 liturgia
19.11. klo 17 ehtoopalvelus
25.11. klo 9 liturgia
26.11. klo 17 ehtoopalvelus
2.12. klo 9 liturgia
3.12. klo 17 ehtoopalvelus

Hoilolan kirkko
28.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
21.11. klo 9 liturgia (Kokkonen/Laukkanen)
5.12. klo 18 vigilia. Kirkon vuosijuhla.
6.12. klo 10 liturgia. Pyhä Nikolaoksen päivä. 
 Kirkon vuosijuhla.

Joensuun hautausmaan 
tsasouna
14.9. klo 9 pieni vedenpyhitys. Tsasounan  vuo-
 sijuhla. Ristisaatto pääkirkkoon, jossa liturgia.
24.10. klo 18 vainajien yleinen muisto-
 palvelus.
25.10. klo 9 vainajien muistoliturgia.

Ortodoksisen seminaarin 
kirkko 
(Torikatu 41)
Kirkkoslaavinkieliset palvelukset kerran 
kuukaudessa.
21.9. klo 10 liturgia (Holm).
26.10. klo 10 liturgia (Holm).
16.11. klo 10 liturgia (Holm).
21.12. klo 10 liturgia (Holm).

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toisena 
sunnuntaina.
13.9. Klo 9 Liturgia, piispa Arseni toimittaa.
 Lounas ja juhla seurakuntasalissa.
12.10. klo 10 liturgia.
8.11. klo 18 vigilia. P.Nektarios Eginalaisen 
 muistopv.
9.11. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia. 
 Kirkon toisen muistopäivän juhla.
14.12. klo 10 liturgia.
25.12. klo 10 liturgia.

Rääkkylän ev. Lut. Srk-sali
1.11. klo 10 liturgia. Pyhäinpäivä. Karjalan 
 valistajien juhla. Kirkkokahvit.

Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa
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Hoilolan kirkko
28.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
21.11. klo 9 liturgia (Kokkonen/Laukkanen)
5.12. klo 18 vigilia. Kirkon vuosijuhla.
6.12. klo 10 liturgia. Pyhä Nikolaoksen päivä. 
 Kirkon vuosijuhla.

Joensuun hautausmaan 
tsasouna
14.9. klo 9 pieni vedenpyhitys. Tsasounan  vuo-
 sijuhla. Ristisaatto pääkirkkoon, jossa liturgia.
24.10. klo 18 vainajien yleinen muisto-
 palvelus.
25.10. klo 9 vainajien muistoliturgia.

Ortodoksisen seminaarin 
kirkko 
(Torikatu 41)
Kirkkoslaavinkieliset palvelukset kerran 
kuukaudessa.
21.9. klo 10 liturgia (Holm).
26.10. klo 10 liturgia (Holm).
16.11. klo 10 liturgia (Holm).
21.12. klo 10 liturgia (Holm).

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toisena 
sunnuntaina.
13.9. Klo 9 Liturgia, piispa Arseni toimittaa.
 Lounas ja juhla seurakuntasalissa.
12.10. klo 10 liturgia.
8.11. klo 18 vigilia. P.Nektarios Eginalaisen 
 muistopv.
9.11. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia. 
 Kirkon toisen muistopäivän juhla.
14.12. klo 10 liturgia.
25.12. klo 10 liturgia.

Rääkkylän ev. Lut. Srk-sali
1.11. klo 10 liturgia. Pyhäinpäivä. Karjalan 
 valistajien juhla. Kirkkokahvit.

Viinijärven kirkko
Ma, 8.9. klo 9.00. Liturgia. Neitsyt 
 Marian syntymänjuhla.
La , 27.9. klo 18.00. Vigilia. 
Ke, 1.10. klo 9.00. Liturgia. Pokrova, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus.
La, 11.10. klo 18.00. Vigilia. 
La, 25.10. klo 9.00. Liturgia. Vainajien 
 muistelupäivä. 
Su, 2.11. klo 10.00. Liturgia. 
Su, 23.11. klo 10.00. Liturgia. 
La, 6.12. klo 10.00.  Liturgia. Pyhän 
 Nikolaos ihmeidentekijän päivä.
 Litania Karjalaan jääneiden muisto-
 patsaalla.
Su, 14.12. klo 10.00. Liturgia. Radiointi-
 palvelus.   

Outokummun kirkko
Su, 7.9. klo 18.00. Vigilia. Neitsyt Marian 
 syntymänjuhla.
Su, 14.9. klo 10.00. Liturgia. Ristin ylen-
 tämisen juhla.
Su, 12.10. klo 10.00. Liturgia. 
Ke, 22.10. klo 9.00. Liturgia.
La, 1.11. klo 10.00. Liturgia. 
 Karjalan valistajien päivä. 
To, 20.11. klo 18.00. Vigilia. Neitsyt 
 Marian temppeliin käymisen juhla.
La, 6.12. klo 10.00. Liturgia. 
 Pyhän Nikolaos ihmeidentekijän päivä.
 
Polvijärven kirkko
La, 13.9. klo 18.00. Vigilia. Ristin ylen-
 tämisen juhla.
Su, 28.9. klo 10.00 Liturgia. 

La, 18.10. klo 18.00. Vigilia. 
Su, 26.10. klo 10.00. Liturgia.
La, 15.11. klo 18.00. Vigilia.
Pe, 21.11. klo 9.00. Liturgia. Marian 
 temppeliin käymisen juhla.
La, 13.12. klo 18.00. Vigilia.

Sotkuman rukoushuone
Su, 21.9. klo 10.00. Liturgia.
Ti, 30.9. klo 18.00. Vigilia. Pokrova, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus. 
Su, 19.10. klo 10.00. Liturgia.
Pe, 31.10. klo 18.00. Vigilia. 
 Karjalan valistajien päivä.  
Su, 16.11. klo 10.00. Liturgia.
Pe, 5.12. klo 18.00. Vigilia. 
 Pyhän Nikolaos ihmeidentekijän päivä.

Liperin rukoushuone
Su, 7.9. klo 10.00. Liturgia.
La 20.9. klo 18.00. Vigilia.
Su, 5.10. klo 10.00. Liturgia.
Su, 9.11. klo 10.00. Liturgia.
To, 13.11. klo 9.00. Liturgia.
La, 29.11. klo 18.00. Vigilia. 
 Apostoli Andreaksen päivä, praasniekka. 
Su, 30.11. klo 10.00. Liturgia. 
 Apostoli Andreaksen päivä, praasniekka.
 

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Lieksan kirkko
20.9. vigilia klo  18.00
21.9. liturgia klo 10.00 ja lähetyksen 
 kirkkokahvit
27.9. vigilia klo  18.00
28.9. liturgia klo 10.00
30.9. vigilia klo 18.00 
1.10. liturgia klo 10.00
3.10. rukouspalvelus, ristisaatto hautaus-
 maalle ja panihida klo 18.00 
4.10. vigilia klo 18.00
5.10. liturgia klo 10.00
11.10. vigilia klo 18.00
12.10. liturgia klo 10.00
15.10. aamupalvelus klo 9.00 ja kirkko-
 kahvit
18.10. vigilia klo 18.00
19.10. liturgia klo 10.00
24.10. parastasis klo 18.00 
25.10. liturgia klo 10.00
25.10. ehtoopalvelus klo 17.30 ja lähetys-
 ateria armenialaisittain
26.10. liturgia klo 10.00

31.10. vigilia klo 18.00
1.11. liturgia klo 10.00
2.11. liturgia klo 10.00
8.11. vigilia klo 18.00
9.11. liturgia klo 10.00 ja kirkkokahvit
12.11. aamupalvelus klo 9.00 ja kirkko-
 kahvit
15.11. vigilia klo 18.00
16.11. liturgia klo 10.00 ja lähetyksen 
 kirkkokahvit
20.11. vigilia klo 18.00
21.11. liturgia klo 10.00
22.11. vigilia klo 18.00
23.11. liturgia klo 10.00
26.11. yleinen sairaanvoitelu klo 18.00
29.11. vigilia klo 18.00
30.11. liturgia klo 10.00

Kolin ev.lut. kirkko
13.9. vigilia klo 18.00

Viekin tsasouna
14.9. liturgia klo 10

Tervetuloa Taipaleelle 
Jeesuksen ruokouspalvelukseen

- tiistaisin Viinijärven kirkossa 
klo 18.00 16.9. alkaen

- torstaisin Outokummun kirkossa 
klo 20.00 18.9. alkaen.

Lieksan seurakunnan lähetystyötoimikunnan 

Armenialainen ilta 
lauantaina 25.10.

Klo 17.30 ehtoopalvelus profeetta 
Elian kirkossa. Klo 18.00 lähetyslou-
nas armenialaisessa hengessä seura-

kuntasalilla. Liput aikuisilta 15 euroa ja 
lapsilta 8 euroa (4-10 -vuotiaat). Lipun 

hinta käytetään lyhentämät-
tömänä lähetystyöhön. 

Lippuja saa seurakunnan toimistosta.
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Pyhän Elian kirkko 
Lauantaisin    klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
Sunnuntaisin  klo 9.00 aamupalvelus
                        klo 10.00 liturgia

Ehtoopalvelus Elian kirkossa klo 18.00
 ke 10.9, ke 24.9, ke 8.10, ke 22.10, 
 ke 5.11, ke 19.11, ke 3.12, ke 17.12.

su 7.9 Kerhojen syyskauden avaus 
 ja perhekirkko
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 (kirkkokahvit kirkossa) 

la 13.9 ja su 14.9 (jumalanpalvelukset  
 Sonkajassa) 

su 28.9. Kaksikielinen Liturgia (slaavi-
 -suomi) (Kanttorimme Sofia läksiäiset) 
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) , mah-
 dollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakrament-
 tiin venäjäksi ja suomeksi. 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit 

su 19.10 Liturgia (radiointi)
 klo 10.00  

la 25.10 Vainajien muistelupäivä 
 klo 9.00 liturgia
 klo 10.30 yleinen litania

su 26.10  klo 10.00 Apostoli Jaakobin 
 liturgia

pe 31.10, la 1.11 Karjalan pyhittäjäisien  
 ja valistajien yhteinen juhla,
 Kokoöinen jumalanpalvelus p. Elian
 kirkossa klo 22.00 alk. 

su 9.11 Isänpäivä 
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia (kirkkokahvit) 

21.11 Jumalansynnyttäjän Neitseen 
 Marian temppelijuhla
to 20.11 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
pe 21.11 klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia

su 16.11 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi)
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) , 
 mahdollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakramentti 
 venäjäksi ja suomeksi. 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit 

6.12 Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 Itsenäisyyspäivä
pe 5.12 klo 18.00 ehtoopalvelus
la 6.12 klo 10.00 Liturgia  

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko 10.9 alkaen klo 08.30 
aamupalvelus, paitsi 1.10, 15.10, 26.11, 
24.12

Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

Mutalahden tsasouna
Praasniekka su 7.9 
 klo 16.30 litania Mutalahden hau-
 tausmaalla ja ristisaatto tsasounalle 
 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ma 8.9 klo 9.00 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys ja liturgia 
 
ke 1.10 Jumalansynnyttäjän suojelus, 
 Pokrova juhla (Ilomantsin tiistaiseuro-
 jen kokoontuminen) Juhlassa on mukana 
 PSHV:n toiminnanjohtaja Jaana Pössi
 klo 9.00 liturgia 
 klo 10.30 ruoka kylätalolla

Sonkajan tsasouna
Ristin ylentämisen praasniekka (10v) 
 KP Arkkipiispa Leo toimittaa 
 palvelukset

la 13.9 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
  19.00 tsuajuilta

su 14.9.  klo 9.00 liturgia, ristisaatto 
  järven rantaan ja vedenpyhitys
  12.00 ruoka (vapaaehtoinen mak-
  su) ja päiväjuhla
 
Mahdollisuus osallistua katumuksen 
 sakramenttiin joulupaaston aikana
 pe 5.12, 12.12, 19.12 klo 16.00-18.00

HUOMIO:
Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset

ja mahdolliset muutokset normaalisti 
maanantain Pogostan Sanomissa  
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Kristi-
noppi-
koulu-
laiset 
päättä-
jäisjuh-
lassa

Alla:
Iljan praasnie-
kan yhteydessä 
järjestettiin 
ikoninäyttely 
Ilomantsin iko-
nimaalareiden 
40-vuotiasjuhla 
kunniaksi.

Oikealla:
Ristisaatto 
kulki seurakun-
tatalolta Elian 
kirkkoon

Kirkkokansaa päiväjuhlassa Iljan praansiekassa

Petrun praasniekan liturgia toimitettiin tänä vuonna 
ulkona. Praasniekassa mukana oli puolalaisia nuoria 
ja ihmisiä 7 eri maasta.

Perheleiri oli toista kertaa 
Hattuvaarassa Petrun juhlan 
ympärillä. Perheleirilla oli 
tänä vuonna n. 30 henkeä. 
Pienokaiset askaroi ahkerasti.

Ilomantsin kesää kuvinIlomantsi
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Ilomantsi

Pyhän Elian kirkon kuoro harjoit-
telee maanantaisin klo 18.00–19.30 
seurakuntasalilla. Uusia laulajia otetaan 
mukaan. Kuoro alkaa toimintansa ma 
8.9.08 Kuoroa johtaa kanttori.

Kirkkolaulupiiri kokoontuu Elian 
kirkossa joka toinen keskiviikko (10.9, 
24.9, 8.10, 22.10, 5.11,19.11, 3.12 ja 
17.12) klo 16.45 – 17.45. Kirkkolaulu-
piiri on tarkoitettu kaikille ortodoksises-
ta kirkkolaulusta kiinnostuneille ja joka 
asiaa – äänen käyttöä, kirkkolaulun teo-
riaa, kirkkolauluja – lähestytään aivan 
perusteista käsin. Piirillä ei ole ”esiin-
tymisiä” eikä piiriläisillä ole pääsyvaa-
timuksia. Piiriä ohjaa kanttori.

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

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

Ilomantsin tiistaiseura kokoon-
tuu seurakuntasalilla joka toinen tiistai 
klo 13.00, ti 16.9 alkaen. Mutalahden ja 
Hattuvaaran tiistaiseurojen kokoontumi-
sista ilmoitetaan erikseen Pogostan Sa-
nomissa. Ilomantsin tiistaiseurojen yh-
teinen kokoontumispäivä 1.10 Mutalah-
dessa Pokrovan juhlassa. 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
toimintaa syksyllä 2008:

  Seurakuntaillat 
Matka Athos-vuorelle ja Viroon 
Tervetuloa diaesitykseen viime kevään 
ja kesän matkoista ke 17.9.08 klo 18.00 
ort. seurakuntasalilla. Esittelijöinä itse 
matkalaiset. 

Jumalanpalveluselämä - pakko 
vai luonnollinen asia? 
ke 29.10.08 klo 18.00. ort.srk.salilla
isä Ioannis Lampropoulos

Ehtoopalvelus – ”Kiitä sieluni 
Herraa” 
ke 26.11.08 klo 18.00. ort.srk.salilla
isä Ioannis Lampropoulos

Uusi pyhäkkö 
Nurmeksen 

seurakuntaan

Paalasmaalle on valmistunut 
uusi tsasouna. Se vihittiin Her-
man Alaskalaisen muistolle 
9.8.2008.

Kiitän arkkipiispa Leoa 
ja isä Andreita minulle 

myönnetystä siunauskirjasta!

Marjatta Kuittinen

Kuvakuulumisia
Nurmeksesta

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

LASTEN ILTAPÄIVÄKERHO
Toimintaa ja askartelua alle kouluikäi-
sille! Kerho kokoontuu joka torstaina 
11.9 alkaen kello 15.00.  Lisää voit ky-
syä Paulalta (050- 3606012) tai Anulta 
(040 528545)! Kaikki vaan mukaan!

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

dessäolosta, pienimuotoisesta kirkkoi-
lusta ja muusta mukavasta? 
- Kiinnostaa? Jos vastasit ”kyllä”, jatka 

lukemista. Jos vastasit ”ei”, jatka luke-
mista ja mieti mitä voit menettää .
Elikkä, ortodoksinuoret pitävät nuor-

ten iltoja joka toinen keskiviikko klo 
18.00. Iltamme alkaa ehtoopalveluksella 
Elian kirkossa ja jatkuu sen jälkeen or-
todoksisella seurakuntasalilla (Mantsin-
tie 7) jutustelun ja muun mukavan pa-
rissa . Ohjaajina toimivat Hanna Es-
kelinen ja Arto Hassinen. Syksyn 2008 
kokoontumiset: 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 
5.11,19.11, 3.12, 17.12 . Älä ujostele!!! 
Ota kaverisi ja tule mukaan! 

LASTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Ikonimaalareita näkyvissä? Tervetuloa 
maalaamaan ja opettelemaan! Kokoon-
tuu joka torstai 4.9 alkaen seurakun-
tasalilla (Matsintie 7) klo 16.00–18.00. 
Piiri on tarkoitettu kouluikäisille. Mate-
riaalimaksu on 20 euroa / lukukausi. Pii-
riä ohjaa ikonimaalari Anu Koivuniemi 
(040 – 525 85 45).

ILJAN LAPSI- JA NUORISO-
KUORO
Kaikki laulamisesta pitävät lapset ja 
nuoret, tulkaa mukaan kuoroon! Lasten 
kuoro kokoontuu joka sunnuntai 14.9 
alkaen seurakuntatalolla (Mantsintie 
7) klo 14.00 -15.00. Poikkeuksellisesti 
14.9 klo 15.00 -16.00!!!! Tulethan mu-
kaan!  

Lapset ja nuoret Aikuiset

Vierailulla Vanhassa Valamossa
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Arkkipiispa Leo on myöntänyt 
16.8. Marjatta Kuittiselle 
piispallisen siunauskirjan. 

Seurakunta lahjoitti samassa 
juhlassa viirin. 

Toivotamme Marjatalle 
MONIA 

ARMORIKKAITA VUOSIA!

LAULELKAAMME, 
SOITELKAAMME,

TEHKÄÄMME ILOINEN ILTA!

Karjalankielisten kansanlaulujen 
ja suomalaisten säveltäjien yksin-

laulujen konsertti Nurmes-talon 
Hannikaisen salissa 

9.11.2008 klo: 14.00

Sanna Heikkinen, sopraano
Johanna Tilus, piano
Silja Kallio, kantele

Liput 7/10 euroa   
TULGUA TERVEH!

Elomäen       praasniekka

Elomäen praasniekkaa vie-
tettiin monipuolisen oh-
jelman merkeissä. Juma-
lanpalvelukset toimitettiin 
juhlavasti piispa Arsenin 
johdolla (kuva yllä). Ke-
sätunnelmaa lämmittävän 
kokkotulen lisäksi saatet-
tiin nauttia mm. lasten 
esittämästä ohjelmasta 
(kuva oikealla).

Nurmeksen seurakunta järjesti 
retken Vanhaan Valamoon 1.-3.8. 
Oppaana toimi isä Elias Huurinai-
nen (vas.). Yläkuvassa ihmetel-
lään saaren puiden paksuutta.

Siunauskirja
Marjatta Kuittiselle

Vierailulla Vanhassa Valamossa
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Terveiset nuoriso-
toimistosta!
Leirikesä on onnellisesti takanapäin, 
ja uudet tohinat odottavat vuoroaan 
näin syksyn saapuessa. Itse olen nyt 
ollut vuoden tässä nuorisotoimenoh-
jaajan pestissä, ja nähnyt ensimmäi-
sen ns. täyden kierroksen vuoden ai-
kana olevista tapahtumista seurakun-
nan työntekijän näkökulmasta. Men-
nyt vuosi on ollut hyvin opettavai-
nen: eri tapahtumiin, leireihin ja ti-
laisuuksiin liittyy hyvin paljon erilai-
sia valmisteltavia asioita, ja pääpiir-
teittäin hommat ovat sujuneet varsin 
mukavasti. 

Haluankin tässä kiittää kulunees-
ta vuodesta erityisesti kaikkia Teitä 
kerhon- ja leirinohjaajia, yhteistyö-
kumppaneita, kollegoita ym. tilai-
suuksien ja tapahtumien järjestämi-
seen osallistuneita henkilöitä työpa-
noksestanne ja siitä, että olette tarvit-
taessa kärsivällisesti jaksaneet opas-
taa ja neuvoa allekirjoittanutta. Kii-
tos!

Kerhokausi on käynnistynyt, ja 
seuraava lastenleiri on sitten syyslo-
man aikaan. Katso lisätiedot molem-
mista tältä aukeamalta. Muista käydä 
myös katsomassa nettisivujamme, ja 
ilmoita sähköpostiosoitteesi Pasille, 
jos haluat liittyä nuorisotoimiston ta-
pahtumista tietoa saavien listalle. 

  Hymyillään
  kun tavataan!

  Pasi

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

Kuvakatsaus kesän tapahtumiin:

Leirinohjaajan 
työ on paitsi 
hauskaa ja mu-
kavaa, myöskin 
vastuullista ja 
monin tavoin 
haastavaa. Sik-
si tehtävään 
haluavat saavat 
asianmukaista 
koulutusta en-
nen leirejä.
Kuvassa ryh-
mätyötä kevään 
leirinohjaaja-
koulutuksessa.

Lapin vaellus tehtiin tänä vuonna Pöyrisjärven alueelle.

Tunnelmia I kripan lentopallo-ottelusta Leiriläiset vs. Ohjaajat.
Kuka muuten voitti?
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Ortodoksina
ajassa
NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET     NUORET      LAPSET     

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

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

KLIK!

EA 2 –kurssi 3.-5.10.2008
Suositut ensiapukurssimme saavat jälleen jatkoa! Nyt on 
tarjolla EA 2 –kurssi, ja tälle kurssille voit ilmoittautua, mikäli 
sinulla on voimassaoleva kortti EA 1-kurssin suorittamisesta. 
Paikkana on Sikrenvaara, hintaa kurssilla on 30 €/henkilö, 
ja sillä rahalla saa mm. yhteiskyydit Joensuusta Sikreen ja 
takaisin, majoituksen, ruuat, tasokkaan koulutuksen yms. 
yms. Mukaan mahtuu 30 nopeinta!

Ilmoittautumiset Pasille viimeistään torstaina 25.9.

Kuten monena vuonna aiemminkin, seu-
rakunta lahjoitti tänäkin keväänä lakit 
ylioppilaaksi valmistuneille jäsenilleen. 
Kevään osalta asiaa hankaloitti hieman 
se, että saimme lahjoitusta koskevan 
viestin lähtemään kohderyhmälle hie-
man viiveellä. Lisäksi nykyiset tietotur-
vasäädökset estävät kouluja luovutta-
masta oppilastietoja, eli emme saa kou-

Yo –lakit myös syksyn ylioppilaille
luilta tietoja ylioppilaaksi valmistuvista 
oppilaista. 

Seurakunta lahjoittaa ylioppilaslakin 
myös syksyllä valmistuville ylioppilail-
le, joten jos kuulut kyseiseen ryhmään, 
ilmoitathan nuorisotoimistoon haluk-
kuudestasi ottaa lahjoittamamme lakki 
vastaan. Lisätietoja asiasta saa Pasilta. 

Kuvassa rentoa menoa viime syksyn leiriltä

Syksyn 2008 

kerhot
Joensuun seurakunnassa

Alla olevat syksyn kerhot 
alkavat syyskuussa. Lisää 
pyritään järjestämään ky-
synnän mukaan. Ole siis 

yhteydessä nuorisotoimis-
toon, mikäli haluaisit uutta 
kerhotoimintaa! Kaikki ker-
hot pidetään seurakunnan 

kerhotiloissa, ellei 
muuta ole mainittu.

 Maanantai
Tyttöjen monitoimikerho 
alakouluikäisille 
klo 17.00-18.30
Lehmon lastenkerho klo 
16.30- 17.30 (ev.lut. srk:n 
kerhotilat)

 Tiistai
Muskari 3-6 vuotiaille 
klo 10.00-11.30
Poikien monitoimikerho 
alakouluikäisille klo 18.00-
19.30

 Torstai
Päiväkerho 3-6 vuotiaille 
klo 9.00-12.00
Perhekerho alle 3 vuotiail-
le ja heidän vanhemmilleen 
klo 9.00-12.00
Nuorten piiri 14 vuotta 
täyttäneille klo 18.00-20.00

  Sunnuntai
Lapsikuoro klo 16.00-17.00 
seurakuntasalilla. Lisätiedot 
kanttori Marita Penttiseltä 
puh. 050 439 1883.

Tule nauttimaan leirielämästä pelaten ja leikkien sekä sisällä 
että ulkona. Emmekä myöskään unohda jumalanpalveluksia! 
Tarjolla on siis mukavaa toimintaa vaihtelevassa syyssäässä. 
Leirin hinta on 30 euroa (sisaralennus 5 euroa) 
Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon viimeistään 8.10.2008.
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Joensuun ja Taipaleen seurakuntien kehitysvammaisten 
kerho vieraili Juuan kivikeskuksen Faberge-näyttelyssä.  
Matkalaiset tutustuivat samalla Pyötikön Pyhän ristin ylen-
tämisen tsasounaan isäntänä toimineen Nurmeksen seura-
kunnan kirkkoherra Andrei Verikovin opastamana.

Kulunutta 
kesää 

kuvina...

Pilvinen päivä ei ollut 
esteenä polkupyöräristisaatolle, joka 
vaelsi elokuisena lauantaina 
Säynelammen leirikeskuksesta 
Sotkuman tsasounan kautta 
Polvijärven kirkolle 
ja takaisin Säynelam-
melle. Ristisaaton 
järjesti Taipaleen 
seurakunnan nuoriso-
työtoimikunta ja 
mukana polki isä 
Pertin pyörän jäljissä 
toistakymmentä eri-
ikäistä pyöräilijää. 
Vaelluksen päätteeksi 
pidettiin ehtoopalvelus, syötiin, saunottiin ja ui-
tiinkin Säynelammella. Ensi kesänä uudestaan, 
kenties joihinkin muihin pyhäköihin!

16.8. vietettiin 
Kiihtelysvaaran 
Heinävaaran 
Kristuksen 
käsittätehdyn 
tsasounan vuo-
sijuhlaa. Tsa-
sounan hoitoon 
sitoutunut Rit-
va Hoffren sy-
tyttämässä tuo-
huksia ennen 
ehtoopalvelus-
ta. Kuva: Petter 
Martiskainen.
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Jo useamman vuoden ajan on seurakun-
nan miesten mielissä ollut hautumassa 
ajatus nimenomaan miehille perustetta-
vasta ja nimenomaan miesten harrastus-
ten ja mielenkiinnon kohteiden tiimoilla 
toimivasta MIESTEN PIIRISTÄ. Tällai-
sen piirin toiminnan aloittaminen on nyt 
lopulta vahvasti esillä. Siksi haluankin 
kutsua kaikki asiasta kiinnostuneet  koolle 
SUNNUNTAINA 21.09. klo 12.00 Säyne-
lammin leirikeskukseen, ikäänkuin MIES-
TEN PIIRIN ”perustamiskokoukseen”. 
Kokoontuminen ei sinällään ole millään 
lailla vakava, virallinen tai muodollinen 
kokous, vaan kokoonnumme hyvin va-
paasti keskustelemaan, kuuntelemaan ja 
tekemään tietysti myös omia esityksiä ja 
ehdotuksia piirin mahdollisista toiminnan 
muodoista. Seurakunnan puolesta tapah-
tumaan järjestetään pikkupurtavaa, suola-
palaa, kahvitusta, ym. Sään niin salliessa 

TAIPALEEN 
ÄITI-LAPSIPIIRI 

TIEDOTTAA:
Toimintamme käynnistyy taas syksyllä. 
Kokoonnumme pääsääntöisesti Outo-
kummun kirkon alakerrassa srk-salissa, 
ellei ohjelmassa toisin mainita. SYDÄ-
MELLISESTI TERVETULOA mukaan 
innokkaaseen joukkoomme! Terveisin 
Susanna Nikkanen, p.0500-573 585.

SYKSYN 2008 OHJELMAA:
31.8. klo 10.00 alkaen. Kirkkovuo-

den aloitus. Osallistumme Liturgiaju-
malanpalvelukseen ja vedenpyhitykseen 
Polvijärven kirkossa klo 10.00 alkaen.

3.9. klo 17.30 Suunnittelemme yh-
dessä syyskauden toimintaa. Kaikenlai-
set ideat tervetulleita!

14.9. klo 10.00 Osallistumme Ristin 
ylentämisen juhlapäivänä Liturgiajuma-
lanpalvelukseen Outokummun kirkos-
sa. Tarjoamme kirkkoväelle kahvituksen 
kirkon alakerrassa srk-salissa.

Liperin tiistaiseuran 
50-vuotisjuhlaa 

vietetään apostoli Andreaksen praasniekan yhteydessä 
sunnuntaina 30.11.2008. Liturgian ja vedenpyhityksen 
jälkeen siirrytään viereiselle koululle kahvittelemaan ja 

juhlimaan puolivuosisataista tiistaiseuraa. 

Taipaleen 
kirkkokuoro 

aloittaa säännöllisen harjoituskauden 
08.09.2008 klo.18.00 rukoushetkellä 
kirkossa. Sen jälkeen työhön ryhdy-
tään Vanhassa Pappilassa. Uudet lau-
lajat myös tervetulleita!

Taipaleen kirkkokuoron 

konsertti 
Taipaleen kirkossa 

su. 07.12.2008 klo.18.00. 
Veisuja vuosikymmenten 
varrelta. Konsertti kuuluu 
”Suomenkielinen liturgia 
150-vuotta”-juhlavuoden 

ohjelmaan.

voimme kokoontua myös leirinuotion 
ympärille makkaranpaistoon. Myöskään 
saunominen kokoontumisen yhteydessä ei 
ole poissuljettu mahdollisuus. Ajankohta 
on erityisen sopiva tuolle kokoontumiselle 
koska samana sunnuntaina toimitetaan Li-
turgiajumalanpalvelus Sotkuman rukous-
huoneella alkaen klo 10.00. Näin ollen 
onkin erityisen toivottavaa että voisimme 
aloittaa kokoontumisemme jo yhteisellä 
jumalanpalveluksella ja ehtoolliseen osal-
listumisella Sotkumassa ja sen jälkeen 
siirtyä Säynelammille, muutaman kilo-
metrin päähän kirkkokahville ja todellakin 
vaikkapa makkaranpaistoon. Lisätietoja 
asiasta allekirjoittaneelta puhelinnumeros-
ta  045 - 11 48 525. Tervetuloa kaikki kiin-
nostuneet ja ”viekää sanaa veljille”! 

 Terveisin isä Jari Jolkkonen.

Taipaleen seurakuntaan perusteilla  
M I E S T E N  P I I R I

Ensikokoontuminen sunnuntaina, 21.päivä syyskuuta

Taipaleelta tehtiin 
kesällä pyhiinvaellus-
matka Vanhaan 
Valamoon. Kuvassa isä 
Jari Jolkkonen ja Outokummun kirkon uskollinen pono-
mari Tatu Naumanen Valamon saarella Öljymäellä.

Sunnuntaina 28.09.klo.18.00 
Viinijärven Vanhassa Pappilassa 

luentotilaisuus ja iltatee
FM,TM Mirja Vänskä: 

”Ensimmäinen suomenkielinen liturgia ja Tuomas Friman”. 
Luento kuuluu ”Suomenkielinen liturgia 150-vuotta”

-juhlavuoden ohjelmaan. Tervetuloa!
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Mistähän mahtaa olla kyse, 
kun eri-ikäisiä ja erikokoisia 
pieniä vipeltäjiä juoksente-
lee ja touhuaa Säynelammen 
pihapiirissä innokkaasti? Ja 
meidän aikuisten on suoras-
taan mahdotonta pysyä mu-
kana vauhdissa siinä iloisessa 
temmellyksessä? Aivan oikein. 
Taipaleen aktiivinen äiti-lap-
si -piirihän se siellä on taas 
vauhdissa...

Pidimme ensimmäisen virallisen äiti-
lapsi -leirin Säynelammella 1.-2.8.2008 
seitsemän äidin ja 12 lapsen voimin. 
Meillä oli tasan vuorokausi aikaa ja otim-
me kyllä siitä ajasta kaiken ilon irti. Aloi-
timme leirin yhteisellä rukoushetkellä 
Isä Jarin johdolla. Rukoukset ja ristin-
merkit auttoivat välittömästi; sadekuurot 
pyyhälsivät leirimme sivuitse ja toisena 
päivänä saimme kylpeä kauniissa aurin-
gonpaisteessa ja kuivassa säässä.

Rentoa ohjelmaa kaikille 
luonnon helmassa...

Tunnelma oli lämmin ja rento heti alku-
metreistä alkaen. Pienemmät lapsukaiset 
leikkivät sulassa sovussa ja isommilla 
oli omat yhteiset projektinsa käynnissä. 
Ja me äidit...mekin nautimme toistemme 
seurasta ja valloittavasta luonnonrauhas-
ta. Olimme kaikki kuin yhtä suurta per-
hettä.

Monenmoista kivaa ehdimme touhu-
ta ja ohjelma eteni puhtaasti lasten eh-
doilla. Nälkäiset leiriläiset saivat nauttia 
maittavista itsevalmistetuista ateriois-
ta.  Pihapiiriin kohosi kaksi upeaa ma-
jaa; pienet saivat oman tiipiinsä hienoine 
itsemaalattuine kivineen ja isommat ra-
kensivat oman risu-heinä -majansa kal-
lion kupeeseen. Kudoimme ekomattoa, 
kokosimme pihapalapeliä, ongimme, sau-
noimme ja uimme, istuimme nuotiolla ja 
paistelimme makkaraa. Ja miten ihanilta 
maistuivatkaan ne pihametsästä poimi-
tut mustikat! Eikä unijukkaa tarvinnut il-
lalla houkutella. Lasten nukahdettua me 
äidit saimme istua rauhassa nuotiolla ja 
huokaista touhukkaan päivän päätteek-
si. Maailmaakin tuli parannettua ainakin 
yhden yönuotiomakkaran verran. Ja kes-
kusteluissa kehkeytyi monta uutta ideaa 
tulevaa toimintaamme ajatellen.

Lasten suusta tulivat parhaat kom-
mentit:
Anni 3 v.  Kivaa. Mie löysin semmo-
sen rannekorun. Mie oon kattonu kalaa. 
Maalattiin kiviä.
Katariina 2 v.  Mustikoita oon syöny.

Helena 3 v.  Oon tykänny olla. Oli kiva 
maalata niitä kiviä.
Janne 7 v.  Kaikenlaista. Oon uinu ja ka-
lastanu. Leipää syöttinä. Ei oo tullu ka-
loja.
Mikko 10 v.  Oon rakentanu majaa, pyy-
dystäny vesimittareita. Oon kalastanu, 
uinu. On pelattu korttia. Mukava leiri.
Iisakki 8 v.  Ollaan pyydystetty vesimit-
tareita. On uitu ja kalastettu. Myö ollaan 
pelattu korttia. Hyvä leiri.
Valtteri 9 v.  Kivaa. Kivointa ollu onki-
minen. Isö särki tuli. Tehtiin maja ja pe-
lattiin korttia. Uitiin ja sukelteli noin vii-
si metriä.
Maria 4 v.  Mukavaa. Leikkiä. Mukavaa 
paistaa makkaraa. Ei muuta.
Tatu 11 v. Ihan hyvä paitsi yö. Ei nukut-
tanu. kalastus on mukavaa.
Reetta 6 v.  Uiminen, onkiminen, poikien 
majassaolo, laiturilla olo. On ollu mu-
kavaa. Tuun toistekin.
Luukas 1 v.  Vedessä oli kala. Makkaraa, 
juustoa ja mehua.
Mikael 9 v. tykkäsi kovasti leiristä mut-
tei halua julkisesti kommentoida asiaa.
Lämmin kiitos kaikille mukana olleille 
innokkaille leiriläisille. Säynelampi kut-
suu taas ensi kesänä uudestaan!

 Leiriterveisin 
 Susanna Nikkanen 

Säpinää Säynelammella

Ortodoksinen kirjakauppa 

FILOKALIA
Kauppakatu 23 a, 

80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17, la 10–14
Ortodoksista kirjallisuutta

Kirkkomusiikkia
Ikonimaalaustarvikkeita

Ikoneita
Kortteja

Lahjatavaraa
Ja paljon muuta...

Tervetuloa 
tutustumaan 

tuotteisiimme!
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

   Joensuu
Riikka Susanna Saarinen ja Mirko Mar-
kus Maksimainen, Joensuu 
Sari Hannele Jormanainen ja Jari Toivo 
Tapani Jormanainen, Joensuu 
Hanna Marita Leskinen ja Mikko Teemu 
Olavi Kupiainen, Joensuu 
Anastasia Martiskainen ja Mika Pekka 
Parviainen, Kontiolahti
Anna Merita Roivas ja Jarkko Petteri Ti-
moskainen, Joensuu 
Johanna Maria Solehmainen ja Jari Ta-
pio Sissonen, Joensuu 
Tanja Mirjami Turunen ja Petri Mikael 
Pesonen, Kontiolahti
Pia Camilla Prauda ja Anders Johan 
Björnholm, Joensuu 
Mia Emilia Vepsäläinen ja Tuomas Antti 
Sakari Kallonen, Joensuu 
Elina Puruskainen ja Hannu Juhani Pal-
viainen, Joensuu 
  Ilomantsi
Kirsi-Marjaana Tuononen ja Antti Jo-
hannes Lautanen
Anniina Lintu ja Jyrki Aleksanteri Piitu-
lainen
Jaana Elina Puhakka ja Kim-Peter Waltzer
 Taipale
Matti Juhani Venäläinen ja Raija Helena 
Jaatinen, Liperi
Henna Johanna Parkkinen ja Aarne Ka-
levi Kokkonen, Outokumpu

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

  Ilomantsi
Jarno Johannes Pesonen
 Joensuu
Petja Lari Eerik Niemeläinen, Kontio-
lahti
Lenni Topias Hyvärinen, Kontiolahti
Anna-Maija Tellervo Piiroinen, Kontio-
lahti
Veeti Antero Puhakka, Joensuu 
Sami Matti Pohtinen, Joensuu 
Oiva Johannes Olkkonen, Kontiolahti
Suvi Petriina Liukka, Kontiolahti
Sinna Maria Melissa Huovinen, Kontio-
lahti
Jasper Mikael Penttonen, Joensuu
Iines Maria Heiskanen, Joensuu 
Kristian-Aleksi Juhani Voutilainen, 
Kontiolahti
Jesse Pekka Juhani Myller, Joensuu 
Netta Camilla Raatikainen, Pyhäselkä
Anna-Sofia Dolgova, Joensuu
Topi Oskari Issakainen, Pyhäselkä
 Lieksa
Palviainen, Konsta Aleksanteri (Tampe-
reen srk.)
  Nurmes
Levy Timi Marius, Valtimo
 Taipale
Martta Aleksandra Muuttoranta, Liperi
Meeri Helena Vilokkinen, Liperi
Sinna Eevi Olivia Siimestö, Polvijärvi
Helmi Adele Salmela, Outokumpu
Eveliina Mertanen, Outokumpu

Työttömien ruokailut 
Joensuun ort. seurakuntasalilla, Kirkkokatu 32
syksyllä 2008 perjantaisin 19.09., 24.10. ja 21.11.

kello 11.00-13.00
Joensuun ortodoksinen seurakunta, Diakoniatyö

Ilomantsilaiset ja muut kiinnostuneet! 
Lähdemme ystävyysseurakuntatoiminnan merkeissä 

Martin päiville Turkuun 7.-9.11.2008. 
Kokoamme matkaporukkaa, kiinnostuneet ottakaa seurakuntaan yhteyttä (013-881084) 
lokakuun 10. päivään mennessä. Lähdemme matkaan kimppakyydillä.

Ilomantsi
Johannes Pöppönen
Elina Kyllikki Tykkyläinen
Leila Kaarina Hulkko
Meeri Annikki Volotinen
Aune Vilokkinen

Joensuu
Pirkko Marjatta Pursiainen, Joensuu 
Anna Tukiainen, Joensuu 
Viljo Holopainen, Joensuu 
Olga Korhonen, Joensuu 
Liisa Annikki Kettunen, Pyhäselkä
Otto Anton Mustonen, Joensuu 
Reino Ahola, Pyhäselkä
Heimo Ilmari Kareinen, Joensuu 
Eelis Purmonen, Joensuu 
Elli Kinnunen, Joensuu 

Lieksa
Päiväpuro, Onni
Peiponen, Tauno Antero
Kananen, Martta
Laukkanen, Liisa
  Nurmes
Okkonen Siiri, Nurmes
Martikainen Vera, Nurmes
Pappi Väinö, Valtimo
Pirinen Kristiina, Nurmes
Perälä Tekla, Juuka
Smura Viktor, Nurmes

Taipale
Jari Kalevi Lavikainen, Outokumpu
Anneli Keränen, Polvijärvi
Paavo Tarnanen, Liperi
Liisa Hillevi Koponen, Polvijärvi
Nikolai Pottonen, Liperi
Aila Tuulikki Vartiainen, Liperi
Eino Petteri Jolkkonen, Liperi
Lempi Vänskä, Liperi
Jorma Veli Jouhkimo, Liperi
Saul Lampilahti, Liperi
Marja Liisa Kortelainen, Liperi
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”Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: 
Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja 
täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. 
Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja 
ja kaikkea, mikä maan päällä elää 
ja liikkuu. Ja Jumala sanoi vielä: 
Minä annan teille kaikki siementä 
tekevät kasvit, joita maan päällä on, 
ja kaikki puut, joissa on siementä 
kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän 
ravintonanne.” (1.Moos. 1:28-29)

1. syyskuuta on kirkkovuoden alkamis-
päivä, mutta sen lisäksi se on Ekumeenisen 
patriarkan siunaama päivä luonnon puo-
lesta. Päivän on tarkoitus muistuttaa meitä 
siitä, että ihmisen tehtävänä on varjella ja 
pitää huolta luomakunnasta, jonka kruu-
nuksi ihminen on luotu.

Valitettavasti emme voi välttyä siltä 
tosiasialta, että juuri ihminen on aiheut-
tanut kaikkein eniten tuhoa maapallolla. 
Edelleen on niitä, jotka ummistavat silmän-
sä esimerkiksi ilmaston lämpenemiselle. 
Voivotellaan vain, että olipas poikkeuksel-
lisen vähäluminen talvi ja runsassateinen 
kesä. Voimme kuitenkin totuttautua siihen, 
että kysymyksessä ei ole poikkeus vaan il-
maston lämpenemisestä johtuva tosiasia, 
joka ei nykyisellä menolla tule ainakaan 
palautumaan takaisin entiselleen.

Mikä on yksittäisen kristityn vastuu 
luomakunnan varjelijana?

Helposti ajattelemme, että ei minun 
tekoni voi vaikuttaa siihen, että suuret teh-
taat syytävät saasteita jatkuvasti ilmaan. 
Kuitenkin, tuttu sanonta: ”pienistä purois-
ta ne suuret joetkin saavat alkunsa” pitää 
tässä kohden paikkansa. Jos me kaikki 
ryhtyisimme toimimaan vihreämmällä ta-
valla niin silloin myös aikaansaannokset 
alkaisivat hiljalleen näkyä.

Kysymys on siis asenteen ja elämän-
tapojen muutoksesta. Ei ole aina helppoa 

muuttaa totuttuja  tapoja. Lisäksi tällainen 
luonnonmukainen ajattelu on usein leimat-
tu ”viherpiipertäjien touhuksi”. Kaikesta 
huolimatta kysymys on hyvin tärkeästä 
asiasta. Jokaisen ortodoksin tulisi olla  
”viherpiipertäjä”, joka haluaa suojella 
luontoa. Lopulta kyse on siitä, että millai-
seksi haluamme luoda lastemme ja lasten-
lastemme elinympäristön? Vastuu on suuri 
ja se on meidän käsissämme!

Mitä voimme sitten käytännössä tehdä, 
jotta varjelisimme luomakuntaa?

Ensinnäkin, kierrättäminen on ensim-
mäinen ja helpoin tapa toimia luonnon 
hyväksi. Toisena asiana on se, että mitä 
kaupasta ostamme. Luomu- ja Reilun kau-
pan tuotteet voivat kenties maksaa hieman 
enemmän, mutta niihin sisältyvät itses-
sään jo luonnonsuojelun ja hyväntekeväi-
syyden toiminnot. Näiden lisäksi tulee se 
kaikenlainen säästäminen mikä liittyy jo-
kapäiväiseen elämään, esimerkiksi sähkön 
kulutukseen ja autoiluun.

Ortodoksisuuteen kuuluu läheisesti 
luonnonläheinen ajattelu ja toimiminen. 
Meidän pitäisikin omalla toiminnallamme 
ja esimerkillä kannustaa myös kaikkia lä-
himmäisiämme ajattelemaan tällä tavoin. 
Siunattua syksyn alkua kaikille!

  isä Andrei Verikov

Ihminen - Luomakunnan varjelija

Joensuun ortodoksinen seurakunta järjestää 
Perheleirin Sikrenvaarassa 
3.-5.10.2008
Leirille toivotetaan tervetulleiksi kaikenkokoiset ja-ikäiset. Leiri alkaa 
perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Leirin pappina toimii i Stefan Holm. 
Leiripäivien ohjelma koostuu jumalanpalveluksista, puolukkaretkestä, 
opetustuokioista sekä yhdessäolosta. Leirin hinta on 30 euroa / perhe.
Ilmoittatumiset Joensuun ort. seurakunnan virastoon 25.9.mennessä, 
puh. 013-266000. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje, joten jätäthän 
osoitteesi ja puhelinnumerosi. Muista mainita myös erikoisrukavaliostasi! 

Taipaleen seurakunnan sinapinsiemen- 
ja nuorten kerhojen, tiistaiseurojen, äiti-
lapsipiirin ja miesten piirin toiminnasta 
ja kokoontumisaikatauluista ja -paikoista 
lisätietoja seurakunnan virastosta. p. 
013-641 161 (av. ma-pe klo 10-14), 

seurakunnan nettisivuilta ja seurakunnan 
työntekijöiltä. Viikottaiset ilmoitukset 
seurakunnan jumalanpalveluksista ja 
kaikista muista tapahtumista Kotiseutu-
uutisten ja Outokummun Seutu-lehtien 
seurakuntailmoitusten palstoilla. 

Taipaleen seurakuntalaiset HUOM!


